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1. Godkendelse af referat 

1.1. Godkendelse af referat  

MDR-2014-00094 adr 

 

Baggrund 

./. Referat af mødet i KKR Sjælland den 11. juni 2014 blev udsendt til med-

lemmerne den 18. juni 2014. Referatet er vedlagt som særskilt bilag.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland godkender referat af møde i KKR Sjæl-

land den 11. juni 2014. 

      

      

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen.  
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2. Regionalpolitiske sager  

2.1. Beslutningssag: Energiklyngecenter Sjælland: Status og fremtid for 
det fælles center på klima- og energiområdet 

MDR-2014-00094 adr 

 

Baggrund 

Etableringen af energiklyngecenter Sjælland i sin nuværende form blev 

besluttet af KKR Sjælland i 2011. Centrets virke og finansiering er juste-

ret med KKR-beslutninger i 2012 og 2013. 

 

Af hensyn til personale, igangværende aktiviteter og kommende projekt-

ansøgninger er der behov for stillingtagen til centrets fremtid efter som-

meren 2015.  

 

Centret har opnået rigtig gode resultater og det indstilles på den bag-

grund, at centret fortsætter sit virke efter juni 2015.  

 

./. Centrets resultater og fremtidige fokusområder er nærmere beskrevet i:  

• Bilagsnotat til sagsfremstillingen 

• Energiens fremtid i Region Sjælland – sammen skaber vi strategiske 

handlinger (Årsrapport for Energiklyngecenter Sjælland 2013) 

• Energiens fremtid i Region Sjælland – Opsamling fra Energipolitisk 

topmøde den 5. marts 2014. De to sidstnævnte kan findes på KKR 

Sjællands hjemmeside.   

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland  

• tager redegørelsen for centrets aktiviteter og resultater til efterret-

ning, 

• anbefaler, at Energiklyngecentret fortsætter tidsubestemt, og at de 

enkelte kommuner fortsætter medlemskabet af centret efter juni 2015 

og at forslaget om pristalsregulering af kontingentbetalingen tiltræ-

des.  

• opfordrer til, at energiklyngecentret som anbefalet udarbejder en årlig 

resultataftale som forelægges i forbindelse med den årlige præsenta-

tion af fokusområder og planlagte aktiviteter.  

 

Sagsfremstilling 

Centrets resultater: 

• Det er lykkedes at etablere et stærkt tværkommunalt samarbejde på et 

område, hvor kommunerne i de kommende år står over for store op-
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gaver, og hvor kommunerne har vanskeligt ved at løfte opgaverne 

alene. 

• God succesrate ved projektansøgninger. Centret har siden 2011 været 

involveret i syv større projektansøgninger til nationale og EU-fonde. 

Heraf er fem projekter blevet bevilget. Herudover gennemfører cen-

tret en række projekter for Region Sjælland.  

• Samlet set har centret bidraget til at skaffe projektmidler på 26,2 mio. 

kr. til nytte for kommunerne i region Sjælland.  

• Kommunernes årlige investering i centret er blevet gearet med en 

faktor 5. 

• Centret har skabt et meget tæt samarbejde med regionens universite-

ter om støtte til konkrete projekter til glæde for de sjællandske kom-

muner. 

• Bidraget med kortlægning og udvikling af konkrete eksempler, der 

kan bidrage til, at kommunerne kan nå klimamålsætningerne. 

• Bidrager til at reducere forberedelses- og sagsbehandlingstid hos 

medarbejdere i de deltagende kommuner. 

• Bidrager til jobskabelse ved at forberede konkrete projekter med be-

tydelig fremtidig jobeffekt. Efter et kvalificeret skøn har Energi-

klyngecentret sammen med øvrige projektpartnere skabt grundlaget 

for mellem 1.000 og 4.200 nye arbejdspladser i region Sjællands 

kommuner.  

 

Forslag til fremtidig finansiering af centret efter juni 2015 

Det kræver tid og ressourcer at opbygge og videreudvikle et fælles center 

på dette område. Derudover er det af afgørende betydning ved fundrai -

sing, at centret er solidt forankret i kommuner og region. Kommunernes 

kontingentbetaling og Region Sjællands projektmidler har hidtil været et 

vigtigt fundament for arbejdet og har givet ro og ressourcer til at udar-

bejde gode ansøgninger. Endelig har disse bidrag kunnet indgå som nød-

vendig egenfinansiering i de statslige og EU-fundede projekter. 

 

Energiklyngecenter Sjællands bestyrelse foreslår, at de kommunale bevil -

linger til Centret fortsætter efter juni 2015. Kontingentet foreslås fast-

holdt på det nuværende niveau, dog pristalsreguleret i forhold til. 2011. 

Region Sjælland har tilkendegivet, at man fortsat planlægger at benytte 

centret som operatør på centrale aktiviteter under den regionale udvik-

lings- og vækstindsats, når det gælder grøn vækst. 

 

Det foreslås samtidig, at KKR Sjælland en gang om året bliver præsente-

ret for fokusområder og planlagte aktiviteter i Energiklyngecenter Sjæl-

lands regi. Hvert andet år skal præsenteres en grundig redegørelse til 

KKR om centrets gennemførte aktiviteter og faktiske resultater, herun-
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der hvad de deltagende kommuner og Region Sjælland konkret har fået 

ud af deltagelse.  

 

Kommunaldirektørforummet K17 har drøftet sagen, og anbefaler, at 

Energiklyngecentret fortsætter tidsubestemt, og at de enkelte kommuner 

fortsætter medlemskabet af centret efter juni 2015. Samtidig opfordrer 

K17 til, at Energiklyngecentret udarbejder en årlig resultataftale, som 

bl.a. bliver omdrejningspunkt for en årlig strategisk drøftelse med K17. 

Endelig foreslår K17, at forslaget om pristalsregulering af kontingent be-

talingen tiltrædes 

 

Centrets nuværende form  

Centret blev i 2012 forankret som en forening med 14 kommuner og Re-

gion Sjælland som medlemmer. Kommunerne giver et tilskud til centrets 

basisudgifter svarende til 1,75 kr. pr. indbygger pr. år frem til juni 2015, 

og Region Sjælland støtter med projektmidler for et tilsvarende beløb. 

Derudover skal centrets aktiviteter finansieres via fundraising og konsu-

lentopgaver Via deltagelse i projektet STEPS er yderligere to kommuner 

med til at finansiere centret, så centret er forankret i 16 ud af 17 kom-

muner.  

 

Beslutning 

KKR Sjælland besluttede,  

• at sagen tages op igen på KKR mødet i november 2014, blandt andet 

på baggrund af den planlagte konference om biomasse den 30. sep-

tember 2014 og  

• at bede Energiklyngecentret om en uddybende redegørelse for effek-

terne af energiklyngecentrets arbejde, herunder for nye arbejdspladser 

i region Sjælland. 

 

  

2.2. Beslutningssag: Beredskabsområder i KKR Sjælland 

MDR-2014-00094 adr 

 

Baggrund 

I forlængelse af økonomiaftalen for 2015 mellem regeringen og KL, hvor 

det indgår, at organiseringen på beredskabsområdet skal forenkles, bad 

KKR Sjælland på møde den 11. juni 2014 KKR’s formandskab om at på-

tage sig opgaven med i samarbejde med de øvrige 15 borgmestre at med-

virke til, at der findes løsninger, således at alle 17 kommuner kan indgå i 

et samarbejde. 
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Indstilling 

Det indstilles, 

• at KKR Sjælland drøfter sagen og beslutter anbefaling til kommuner-

ne om organisering efter én af modellerne, og  

• at K17 anmodes om at iværksætte en kortlægning af kommunernes 

vagt- og alarmcentraler.  

 

Sagsfremstilling 

Det fremgår af aftalen med regeringen om kommunernes økonomi 2015, 

at de nuværende 87 kommunale enheder skal samles i op til 20 større og 

mere bæredygtige tværkommunale enheder senest den 1. januar 2016. 

Der er i den forbindelse jf. økonomiaftalen indlagt besparelser på 175 

mio. kr. på beredskabet. Disse er fordelt på hhv. DUT og modernise-

ringspuljen. Den ene post er omfattet af det normale DUT princip, og 

det er 50 mio. kr. stigende til 75 mio. kr. for kommunerne under et. Den 

anden post er på 100 mio. kr., og denne post tilhører moderniseringspul-

jen. Det betyder, at pengene bliver i kommunerne, hvis kommunerne hø-

ster gevinsten.  

 

Samtidig er der i økonomiaftalen enighed om, at de nye større kommu-

nale enheder betyder, at kommunerne mest hensigtsmæssigt kan varetage 

nogle af de mere specialiserede beredskabsfunktioner, der i dag varetages 

af staten. Der optages derfor drøftelser mellem KL og Forsvarsministe-

riet om, hvilke funktioner i staten, der kan flyttes til de kommunale be-

redskaber med tilhørende økonomisk kompensation.  

 

Herudover vil betydningen af den nylige afrapportering fra Redningsbe-

redskabets Strukturudvalg i fht. lovgivning skulle afklares.  

 

Hen over sommer har man på administrativt niveau i kredsen af kom-

munaldirektører overvejet mulige modeller for en tværkommunal sam-

ling af de kommunale redningsberedskaber i de 17 kommuner i KKR 

Sjælland.  

 

./.. Der fremlægges på den baggrund to modeller (vedlagt som bilag).  

 

Model A1 skaber tre større beredskabsområder i KKR-Sjælland og mo-

del B2 har fire beredskabsområder som tilgodeser flest kommunehensyn. 
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Model A1  

Tre tværkommunale samarbejder bestående af følgende kommuner: 

• Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø, Slagelse 

• Roskilde, Lejre, Greve, Solrød, Køge, Stevns, Ringsted  

• Næstved, Faxe, Vordingborg, Guldborgsund, Lolland,  

 

Model B2 

Fire tværkommunale samarbejder bestående af:  

• Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø, Slagelse 

• Roskilde, Lejre, Greve, Solrød, Køge, Stevns,  

• Næstved, Faxe, Vordingborg, Ringsted, 

• Guldborgsund, Lolland 

 

Afsættet for de to modeller har været,  

• at de har en størrelse, der har en vis robusthed blandt andet i forhold 

til forberedelse af modtagelse af specialopgaver fra det nuværende 

statslige beredskab, 

• at de tager afsæt i geografisk naturligt afgrænsede områder,  

• at de i videst muligt omfang tager afsæt i eksisterende samarbejder 

og/eller aftaler om kommende samarbejder,  

• og at det sikres, at ingen kommuner i KKR Sjælland lades tilbage. 

 

Model A1 tager særligt afsæt i hensynet til at skabe volumen i forhold til 

opgavens løsning i forhold til etablering af op til 20 enheder.   

 

Model B2 tager særligt afsæt i hensynet til de enkelte kommuners tilba-

gemeldinger om ønsker til samarbejdet blandt andet en tilbagemelding 

fra hhv. Guldborgsund og Lolland kommuner om, at man ønsker at for-

sætte alene i allerede etableret samarbejde.  

 

I begge modeller er Lejre Kommune af hensyn til at sikre homogenitet i 

de kommende beredskaber placeret i den østlige klynge. Der er dog op-

mærksomhed på, at Lejre i 2013/14 før økonomiaftalens indgåelse har 

deltaget i et arbejde i forhold til at afsøge samarbejdsmuligheder mod 

vest.  

 

Der har på administrativt niveau været taget kontakt til KKR Hovedsta-

den. Man har her tilrettelagt en noget anden proces. Det er på admini-

strativt niveau i KKR Sjælland tilkendegivet, at man meget gerne vil a f-

søge muligheder for at de kommuner, der geografisk ligger tættest på 

kommuner i KKR-Sjælland indgår i samarbejdet.    
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Den videre proces:  

KKR Sjælland faciliterer en proces, så der skabes større beredskabsområ-

der, så det sikres, at ingen kommuner lades tilbage. Når der er enighed 

om en afgrænsning af de tværkommunale samarbejder, og kommunerne 

har fundet sammen i klynger, overgår arbejdet til de nye klynger af kom-

muner. Det er for eksempel kommunerne i de nye etablerede klynger, 

der tager initiativ til og gennemfører en ny risikobaseret dimensionering 

for hver af de nye enheder, som anbefalet af KL. Udover den faglige af-

dækning skal der foretages overvejelser om organisering, f.eks. i forhold 

til spørgsmålet om fælles beredskabskommission og fælles beredskabs-

chef.  

 

Region Sjælland har peget på, at der kan være et muligt potentiale i fælles 

alarmcentral. På den baggrund lægges op til, at der via K17 iværksættes 

en kortlægning af kommunernes vagt- og alarmcentraler og samarbejdet 

herom. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland drøftede sagen og pegede på model B2 som udgangspunkt 

for det videre arbejde. Arbejdet påbegyndes inden for klyngerne, og sam-

tidig holdes muligheden åben for de kommuner, der endnu ikke er pol i-

tisk afklaret i forhold til hvilke klynger de vil indgå i. I den forbindelse 

blev det påpeget, at det er vigtigt, at klyngerne holder de relevante kom-

muner orienteret om arbejdet i klyngerne. 

  

I forhold til den østlige klynge blev der på mødet, af flere kommuner, g i-

vet udtryk for, at de sonderer muligheden for også at samarbejde med 

kommuner i hovedstadsområdet. Der var på mødet en fælles forståelse 

for, at der skal findes en samlet model, der sikrer, at alle kommuner ind-

går i en løsning og at ingen lades tilbage.  

  

På KKR Sjællands møde i november 2014, vil der blive givet en oriente-

ring om status for politisk stillingtagen og fremdriften i de enkelte klyn-

ger.  

  

K17 blev anmodet om at iværksætte en kortlægning af kommunernes 

vagt- og alarmcentraler.. 
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2.3. Beslutningssag: Fokuseret Vækstdagsorden – Status og trafikchar-
ter 

MDR-2014-00094 hfh 

 

Baggrund 

Der gives en status på arbejdet med Fokuseret Vækstdagsorden, herun-

der borgmestertopmødet den 14. august 2014. Samarbejdet om en Foku-

seret Vækstdagsorden for Copenhagen forventes at komme ind i en ny 

fase med fokus på strategisk indsats og mere struktur omkring organise-

ring og finansiering. 

  

Forslag til fælles trafikcharter fremlægges til beslutning. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland,  

• tager status til efterretning 

• drøfter og godkender forslag til fælles trafikcharter. 

 

Sagsfremstilling 

Status på arbejdet med Fokuseret Vækstdagsorden – Copenhagen 

På mødet den 11. juni 2014 havde KKR Sjælland en temadrøftelse af er-

hverv, vækst og beskæftigelse, hvorunder der blev givet en status på ar-

bejdet med Fokuseret Vækstdagsorden. 

 

Samarbejdet om Fokuseret Vækstdagsorden mellem kommuner og regi-

oner i Østdanmark har hidtil fungeret som et overordnet politisk samar-

bejde, og der er enighed i formandskabet om, at der fremover skal mere 

fokus på det strategiske indhold og en fastere struktur omkring samar-

bejdet.  

 

På den danske side er kommuner og regioner enige om, at samarbejdet 

fortsætter og udbygges, samtidig med at døren står åben for de svenske 

parter i Skåne. Fra den svenske side er der sendt en positiv tilkendegivel-

se fra politiske ledere. Samtidig er det meddelt, at de svenske parter først 

tager konkret stilling til deltagelse i samarbejdet efter valget, som holdes i 

efteråret. 

 

Visionen for samarbejdet er:  

I 2020 har Fokuseret Vækstdagsorden skabt et internationalt knudepunkt for inve-

steringer og viden, og øget den økonomiske vækst og beskæftigelse, så regionen er 

mindst på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa.  
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Samlet står vi stærkere. Det er nødvendigt med et stærkt og sammentøm-

ret ejerskab, når der skal arbejdes for at udvikle en stærk og international 

metropol, der kan sikre vækst til alle dele af metropolen. 

 

Et fælles brand med udgangspunkt i Copenhagen er omdrejningspunkt 

for samarbejdet, og der arbejdes på at fastlægge, hvordan brandet skal 

benyttes. 

 

Derudover er der det første år igangsat en række projekter, som på rela-

tivt kort tid skal kunne vise samarbejdets værdi: 

• Fælles investorportal  

• Fælles besøgstjeneste – professionel håndtering af udenlandske dele-

gationer 

• Kompetenceudvikling i turismeerhvervene 

• Nordisk knudepunkt – fælles ”charter” på trafikområdet 

• Fælles Fødevaresatsning 

• International House 

• Fælles opslag i kommuneplaner og regionale vækst- og udviklings-

strategier 

 

Borgmestertopmødet den 14. august 2014 viste, at der generelt var op-

bakning til dagsordenen og at der er behov for at brede dagsordenen 

yderligere ud i de enkelte byråd og kommuner.  

 

Det politiske formandskab vedtog den 14. august 2014, en fastere og 

mere målrettet organisering omkring samarbejdet. Formålet er større be-

slutningskraft og eksekvering, inddragelse af erhvervslivet og videninst i-

tutioner og forpligtelse af regionale aktører til at arbejde for den fælles 

dagsorden. Der oprettes en bestyrelse med udgangspunkt i det nuværen-

de formandskab, som udpeger strategiske ansvars- og indsatsområder. 

Beslutningen betyder, at parterne dedikerer yderligere ressourcer til se-

kretariatsbetjeningen. Endvidere blev det besluttet at arbejde videre med 

en finansieringsmodel, der tager udgangspunkt i at anvendelse af midler 

fortsat vil ligge hos den bevilgende part. 

 

Samtidig skal der i efteråret arbejdes videre med strategiske temaer for 

samarbejdet, eksempelvis yderligere indsats for tiltrækning af udenland-

ske investeringer, uddannelse og talentudvikling, innovation og forsk-

ning, udnyttelse af sammenhænge i erhvervslivet i regionen etc.  

 

Nordisk knudepunkt – fælles ”charter” på trafikområdet: 

Et af initiativerne under Fokuseret Vækstdagsorden er som nævnt et fæl-

les trafikcharter.  ”Initiativet skal understøtte, at regionen bliver internationale 
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virksomheders foretrukne sted at placere sig i Norden såvel styrke regionens egne 

virksomheders internationaliserings – og vækstmuligheder. Endelig skal initiativet 

have en stadig mere finmasket og smidig transport af personer og gods for øje”. 

 

Trafikcharteret skal kunne danne baggrund for øget koordinering og 

styrket dialog med andre interessenter og myndigheder. 

 

./. Der har været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for de to 

regioner og KKR samt Københavns Kommune, som har lavet et første 

udkast til trafikcharteret. Trafikcharteret har efterfølgende været behand-

let og bearbejdet i projektet, og drøftet i det politiske formandskab den 

23. juni 2014. På grundlag af dette sendes vedlagte udkast til trafikcharter 

til drøftelse blandt kommuner og regioner. Der er tale om et tekstudkast, 

som efterfølgende skal layoutes. 

 

På baggrund af eventuelle tilbagemeldinger behandler formandskabet 

trafikcharteret igen i november 2014. 

 

 Trafikcharteret erstatter ikke de nuværende fælles trafikudspil. Udgangs-

punktet har været, at trafikcharteret skal bygge videre på eksisterende 

fælles trafikudspil. Dette har kun til dels været muligt, da eksisterende 

trafikudspil ikke er ajourført med udviklingen de seneste år.  

 

Det seneste samlede trafikudspil ”Sjælland baner vejen frem” fra 2011 og 

”Sjælland baner vejen frem – den kollektive trafik” fra april 2012 samt 

”Vision for banetrafikken i Region Sjælland” fra marts 2013 har således 

udgjort udgangspunktet for de sjællandske repræsentanter i arbejdet med 

et fælles trafikcharter. Trafikudspillene kan findes på KKR Sjællands 

hjemmeside. 

 

Af »Sjælland baner vejen frem« er det besluttet især, at have fokus på:  

• Etablering af den sammenhængende Sjællandske Tværforbindelse – 

indeholdt i udkast til trafikcharter – ikke prioriteret. 

• Nedbringelse af rejsetiden mod København, byens omegn og Ka-

strup 

• Lufthavn – målsætning nævnt i trafikcharteret 

• Udviklingen af Femern Bælt korridoren, herunder skal der findes 

• en ny løsning for jernbanen over Storstrømmen indeholdt i udkast til 

trafikcharter – prioriteret. 

• Etablering af fast forbindelse over Kattegat - indeholdt i udkast til tra-

fikcharter – prioriteret. 
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Endvidere er det besluttet, at der skal arbejdes for at nævnte infrastruk-

turprojekter kobles hensigtsmæssigt til både vej og jernbane i de tre sjæl-

landske trafik-korridorer og den Sjællandske Tværforbindelse: 

• Etablering af en ringforbindelse udenom København mellem Helsin-

gør 

• og Køge - indeholdt i udkast til trafikcharter – ikke prioriteret. 

• Opkobling på det europæiske højhastighedsnet for jernbaner - inde-

holdt i udkast til trafikcharter – prioriteret. 

 

Herudover er der fra et sjællandsk perspektiv medtaget: 

• Kalundborg-Slagelse motor/motortrafikvej – Ikke prioriteret 

• Næstved-Rønnede motorvej – Ikke prioriteret 

• Slagelse-Næstved motor/motortrafikvej – Ikke prioriteret 

• Kalundborg-Holbæk – Ikke prioriteret 

• Forberede ”Parker og Rejs muligheder” – prioriteret 

  

./. Udbygget statusnotat er vedlagt. Der er ikke udført nye analyser.  

 

Trafikcharteret er opbygget ud fra følgende: 

• International tilgængelighed i forhold til resten af verden. 

• Regionalt samspil med naboregionerne Jylland/Fyn, Sydsverige og 

Nordtyskland. 

• Intern mobilitet i Copenhagen. 

 

Dette giver et helhedsperspektiv på metropolregionen og dens infra-

struktur. 

 

Trafikcharterets første del består af prioriterede initiativer, som supple-

res af en række ikke – prioriterede initiativer. Der er benyttes forskellige 

formuleringer omkring opbakningen til de forskellige initiativer, som af-

spejler og skal gøre det muligt for alle parter at tilslutte sig Trafikcharte-

ret. 

 

Nedenstående som administrationerne fra KKR Sjælland og Region Sjæl-

land har lagt vægt på i udarbejdelsen af charteret kan bruges som ud-

gangspunkt for en vurdering og drøftelse af udkastet: 

 

• Helheds- og vækstperspektivet. At trafikcharteret netop har fokus på 

metropolregionen og dens samlede muligheder, og ikke får et for 

snævert geografisk fokus. 

• Grænseregionalt perspektiv. At trafikcharteret også har fokus på rela-

tionerne til vores regionale naboer, herunder også Vestdanmark. 

• Større initiativer. Alt skal ikke med. 
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• Konkrete initiativer. Trafikcharteret gøres så konkret som muligt, så 

der kan arbejdes videre derudfra. 

• Eksisterende trafikudspil respekteres. 

 

K17 har drøftet sagen og anbefaler, at KKR har fokus på sammenhæn-

gen mellem de sjællandske trafikudspil og trafikchartret – herunder prio-

riteringen af projekterne - med henblik på at varetage kommunernes fæl-

les interesser bedst muligt. Sætningen ”Listen kan evt. prioriteres efter, 

hvordan de enkelte initiativer understøtter dels lufthavnens udviklings, 

dels togforbindelser med høj hastighed” anbefales taget ud af trafikcha r-

teret. Idet en sådan prioritering ikke afspejler trafikcharterets indhold og 

initiativer, som er bredere. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tog orienteringen om Copenhagen –en fokuseret vækstdagsorden 

til efterretning. 

 

KKR Sjælland godkendte trafikcharteret med følgende ændring: 

• at teksten tilrettes således, at ”ikke prioriterede” udgår og erstattes af 

formuleringer så det tydeligt fremgår, at der er enighed om, at de 

nævnte projekter er vigtige for den interne mobilitet og dermed også 

at ”Listen kan evt. prioriteres efter, hvordan de enkelte initiativer understøtter 

dels lufthavnens udviklings, dels togforbindelser med høj hastighed” udgår af 

teksten. 

 

KKR formandsskabet blev opfordret til, sammen med regionen,  at tage 

en drøftelse med transportminister, Magnus Heunicke, og formand for 

Transportudvalget, Rasmus Horn Langhoff, om infrastrukturen på Sjæl-

land. 

 

  

2.4. Temadrøftelse: Medfinansiering på sundhedsområdet 

MDR-2014-00094 hfh 

 

Baggrund 

Medfinansiering på sundhedsområdet har flere gange været drøftet i 

KKR Sjælland bl.a. i forhold til kommunernes manglende adgang til data 

på individniveau. Flere kommuner oplever fortsat udfordringer med den 

nuværende medfinansieringsmodel. På baggrund af en henvendelse fra 

Sorø Kommune rejses spørgsmålet. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter sagen. 
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Sagsfremstilling 

Kommunal medfinansiering af sundhedsområdet blev indført i 2007, 

hvor den bestod af hhv. et grundbidrag pr. indbygger og et aktivitetsbe-

stemt bidrag. Modellen for medfinansiering blev med virkning fra 2012 

omlagt til alene at være aktivitetsbestemt, med henblik på at give kom-

munerne større incitament til at forebygge indlæggelser. Det samlede ni-

veau for medfinansiering forblev uændret.  

 

Medfinansiering på sundhedsområdet har betydet, at kommunerne er 

blevet en central aktør på sundhedsområdet. Først og fremmest har ord-

ningen betydet, at kommunerne er blevet en ligeværdig og legitim part i 

dialogen om tilrettelæggelsen af sundhedsvæsenet. Styringsdialogen med 

regionerne skal samtidig give kommunerne mulighed for at målrette ind-

satser på de områder, hvor medfinansieringsudgifterne stiger, og hvor 

kommunerne samtidig har muligheder for at forebygge indlæggelser. 

Ordningen er også tiltænkt at give kommunerne et økonomisk incita-

ment til at forebygge indlæggelser. Tanken er, at hver gang en indlæggel-

se bliver forebygget, sparer kommunen udgifter til medfinansiering.  

 

Flere kommuner i region Sjælland har imidlertid haft udgifter til den 

kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i 2013, der var væsent-

lig større end budgetteret. 

 

Kommunerne oplever grundlæggende to udfordringer. Det er ikke muligt 

at føre den nødvendige kontrol i forhold til udgifterne, pga. manglende gen-

nemsigtighed og kommunerne oplever ikke, at de øgede indsatser i forhold til bor-

gerrettet sundhedsfremme og forebyggelse giver de forventede økonomiske gevinster . 

 

I forhold til at føre den nødvendige kontrol er det en særlig udfordring, at 

kommunerne ikke har adgang til data på individniveau.  

 

I forhold til hvorfor de øgede indsatser i forhold til borgerrettet sundhedsfremme 

og forebyggelse ikke giver de forventede økonomiske gevinster kan der være mange 

forklaringer. En forklaring kunne være, at de indlæggelser der forebyg-

ges, typisk erstattes af anden aktivitet i hospitalssektoren. En anden kun-

ne være, at der tilsyneladende er en stigning i antallet af genindlæggelser 

udenfor den gruppe som er kendt af den enkelte kommune. En tredje 

kunne være, en ændret registreringspraksis på sygehusene. Flere kommu-

ner har identificeret andre konkrete problemstillinger, der påvirker den 

enkelte kommunes udgifter, eksempelvis ser det ud som nærheden til et 

sygehus spiller ind. 

 



KKR Sjælland  | 09-09-2014 

 SIDE  |  15 

./. Endvidere ser det ud som om udviklingen i Region Sjælland går i den 

forkerte retning når der sammenlignes med udviklingen på landsplan, 

som det bl.a. også fremgår af Sorø Kommunes henvendelse.  

 

På trods af positiv dialog med regionen og forsøg på at komme tættere 

på en forklaring, er det endnu ikke lykkedes at finde en model, der kan 

sikre større gennemsigtighed og mulighed for kontrol.  

 

./.. KKR Sjælland rettede i 2013 henvendelse til KL’s bestyrelse med ønske 

om, at medfinansieringen tages op på nationalt niveau. I den forbindelse 

blev det fra KL’s bestyrelse bl.a. oplyst, at:  

 

”KL er meget enig i, at kommunerne skal have adgang til sundhedsdata på individ-

niveau. KL har derfor rejst kravet overfor regeringen og dermed igangsat processen, 

hvor kommunerne får adgang til persondata.  

 

[…] 

 

Det er aftalt med regeringen, at regeringen, KL og Danske Regioner skal  

evaluere modellen for medfinansiering i løbet af 2014. KL vil gerne kvittere for jeres 

tilbud om at bidrage med gode eksempler, som kan anvendes i arbejdet.  

 

KL er meget optaget af at skabe de bedste rammer for kommunernes videre arbejde 

med at prioritere forebyggelse og udvidelse af det nære sundhedsvæsen.” 

 

Det fremgår af økonomiaftalen, at der i 2014 skal igangsættes en evalue-

ring af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet (KMF). 

Evalueringsarbejdet forventes påbegyndt i september 2014. 

 

Den forestående evaluering giver mulighed for at adressere de nævnte 

udfordringer med henblik på en justering af medfinansieringsmodellen. 

 

I forhold til de konkrete problemstillinger de enkelte kommuner har 

identificeret, har de kommunale medlemmer af Sundhedskoordinations-

udvalget mulighed for at sikre, at dialogen med regionen fastholdes via 

møderne i Sundhedskoordinationsudvalget. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland drøftede sagen.  

 

Det blev besluttet at følge evalueringen og at konkrete udfordringer 

kunne tages op løbende i Sundhedskoordinationsudvalget. I den forbin-

delse er det vigtigt at de enkelte kommuner kommer med konkret input 
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til de kommunale medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget, så de 

kan drøfte sagen med regionen. 

 

Helle Mandrup Tønnesen, Enhedslisten bad om at få protokolleret, at 

Enhedslisten mener, at hele finansieringsmodellen bør ændres. 

 

  

2.5. Temadrøftelse: Turismefremme og organisering i fremtiden 

MDR-2014-00094 hfh 

 

Baggrund 

Som opfølgning på regeringens aftale om vækstplan for turisme, er der 

indgået aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regio-

ner om tre regionale udviklingsselskaber for turisme. Dette får indflydel-

se på, hvordan den regionale turismefremmeindsats kan organiseres 

fremover. KKR Sjælland har modtaget en invitation til samarbejde om 

etablering af tværregionalt Østersøpartnerskab fra 16 kommuner i Syd-

danmark.  

 

Det skal drøftes hvordan kommunerne skal varetage sine interesser på 

området og hvordan den nye stuktur på området kan indgå heri.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter sagen. 

 

Sagsfremstilling 

På KKR Sjællands møde den 11. juni 2014 blev der givet en orientering 

om regeringens vækstplan for dansk turisme  

 

Regeringen har nu indgået aftale med folketingets partier (undtagen Li-

beral Alliance) om vækstplan for turisme. Efterfølgende har Erhvervs- 

og Vækstministeriet og Danske Regioner indgået aftale om etablering af 

tre regionale udviklingsselskaber for turisme. De tre selskaber er: Dansk 

Kyst- og Naturturisme, MeetDenmark og Storbyturisme. Der er ligeledes 

udarbejdet Forslag til Lov om dansk turisme. 

 

Under Dansk Kyst- og Naturturisme oprettes to partnerskaber: Østersø-

partnerskabet og Vestkystpartnerskabet. Østersøpartnerskabet, der etab-

leres med et sekretariat der geografisk placeres i Region Sjælland, bliver 

det naturlige omdrejningspunkt for den fremtidige turismefremme ind-

sats i Region Sjælland.  
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Etableringen af Østersøpartnerskabet styres overordnet af den interim-

bestyrelse for selskabet for Dansk Kyst- og Naturturisme, der er nedsat 

med deltagelse af en direktør fra hver region. Der lægges op til, at rele-

vante offentligt og private aktører deltager i partnerskabet. 

 

I henhold til aftalen mellem Danske Regioner og Erhvervs- og Vækstmi-

nisteriet skal Dansk Kyst- og Naturturisme oprettes ved en samling af de 

relevante aktiviteter i de regionale turismeudviklings-selskaber Visit-

Nordjylland, Midtjysk Turisme og Østdansk Turisme. Ligeledes skal re-

levante turismefremme aktiviteter i Region Syd lægges ind under Dansk 

Kyst- og Naturturisme. 

 

Region Sjælland foreslår, at der arbejdes for, at de for regionen relevante 

aktiviteter videreføres i den nye struktur. Endvidere oplyser Region Sjæl-

land, at de i den kommende tid sætter fokus på oprettelsen af et stærkt 

Østersøpartnerskab. Region Sjælland har oplyst, at de ønsker dialog med 

alle relevante parter – både regioner, kommuner, destinationer og er-

hverv. Region Sjællands og KKR Sjællands formandskaber har indledt 

dialogen og aftalt, at man sammen vil orientere de øvrige parter om den 

videre proces. 

 

./. KKR har modtaget vedhæftede invitation til samarbejde om etablering af 

tværregionalt Østersøpartnerskab fra 16 kommuner i Syddanmark.  

 

K17 har drøftet sagen og anbefaler, at KKR forholder sig positivt til in-

vitationen til samarbejde om etablering af et Østersøpartnerskab samt 

drøfter perspektiverne ved et sådant samarbejde. 

  

Sagen er på dagsordenen til det kommende møde i Kommune Kontakt 

Udvalget (KKU).  

 

Beslutning 

KKR Sjælland drøftede sagen, der tages op igen på KKR mødet i no-

vember.  

 

  

2.6. Orientering: National Væksthusaftale 

MDR-2014-00094 hfh 

 

Baggrund 

KL og Erhvervs- og Vækstministeriet har i forbindelse med økonomiaf-

talen indgået en aftale, der sætter retningen for Væksthusene i 2015. Den 

fastlægger de nationale mål for de fem væksthuse, og indarbejdes nu i re-
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gionale aftaler mellem KKR og Væksthusene, der forelægges til godken-

delse på mødet i KKR Sjælland den 12. november 2014. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Den nationale aftale viderefører i sin grundform de styrende principper 

fra sidste års aftale. Formålet er at sikre arbejdsro til at implementere 

strategien Væksthusene 2.0.  

 

Målet er, at Væksthusene skal vejlede 4.000 virksomheder, heraf skal 

2.000 virksomheder gennemføre en vækstkortlægning. Der stilles også 

krav til, at Væksthusenes aktiviteter samlet set skal føre til øget omsæt-

ning i virksomhederne, flere beskæftigede og mere eksport. 

 

Væksthusene skal øge kontakten og appellen til vækstlaget i Danmark, 

styrke vækstmodellen og fastholde og styrke knudepunktsfunktionen i 

forhold til de private rådgivere samt de kommunale, regionale og natio-

nale erhvervsfremmetilbud.  

 

Desuden forpligter Væksthusene sig til i fællesskab at udvikle og afprøve 

nye metoder for opfølgning over for virksomheder, der allerede har væ-

ret kunder. Vækst er ofte en langsigtet proces og Væksthuset skal i høje-

re grad være med hele vejen.  

 

KL og Erhvervs- og Vækstministeriet hæver desuden kravet til den sam-

fundsøkonomiske effekt. For hver offentlig krone, der investeres, skaber 

Væksthusene pt. værdi for 2,6 kroner. I 2015 hæves kravet til 3,0 kroner.  

 

Den nationale aftale for væksthusene ligger til grund for den regionale 

aftale mellem KKR og Væksthuset, der vil blive forelagt til godkendelse  

på næste KKR-møde. I den regionale aftale kan også indgå yderligere 

krav, som KKR ønsker indarbejdet. Der lægges op til en mere inddra-

gende proces med Væksthuset som drivkraft i forhold til udarbejdelsen 

af den kommende regionale væksthusaftale.   

 

Kommunerne modtager midler over bloktilskuddet til finansiering af 

Væksthusene. I 2014 beløber disse sig til i alt 98.408.000 kr. fordelt pba. 

befolkningstallet.  

 

Aftalen kan læses her http://www.kl.dk/Erhvervs--og-

regionaludvikling/Aftale-for-Vaksthusene-2015-pa-plads-id159262/?n=0 

http://www.kl.dk/Erhvervs--og-regionaludvikling/Aftale-for-Vaksthusene-2015-pa-plads-id159262/?n=0
http://www.kl.dk/Erhvervs--og-regionaludvikling/Aftale-for-Vaksthusene-2015-pa-plads-id159262/?n=0
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Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

  

2.7. Orientering: Regional vækst- og udviklingsstrategi 

MDR-2014-00094 hfh 

 

Baggrund 

Regionsrådet og Vækstforum skal sammen udarbejde en regional vækst- 

og udviklingsstrategi (ReVUS). Der foreligger nu et udkast der efter be-

handling i Vækstforum og regionen sendes i høring. Herudover er der 

udarbejdet et debatoplæg, der skal danne baggrund for et afsnit om frem-

tidens Region Sjælland. 

 

KKR Sjælland drøftede temaer for ReVUS på juni mødet og der var op-

bakning til at fokusere på: 

• Kompetencer 

• Internationalisering 

• Udnyttelse af potentialerne i de kommende anlægsinvesteringer 

 

Herudover blev det bemærket, at bredbånds- og mobildækning skulle 

fremhæves og at der skal være opmærksomhed på, at strategien ikke bl i-

ver til hinder for muligheden for at søge Strukturfondsmidler.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Regionsrådet og Vækstforum skal i år udarbejde en regional vækst- og 

udviklingsstrategi for Region Sjælland, gældende for perioden 2014-18. 

Strategien skal indeholde en redegørelse for den fremtidige udvikling for 

regionen og omhandle de regionale vækst- og udviklingsvilkår. Den skal 

sætte retningen for de udviklings- og vækstrettede initiativer, som Regi-

onsrådet og Vækstforum ønsker at fokusere på de næste fire år.       

 

Ifølge lovgrundlaget for strategien er det Regionsrådet, der med bidrag 

fra Vækstforum skal vedtage den regionale vækst- og udviklingsstrategi. 

Vækstforum har til opgave at udarbejde bidrag, der omhandler de er-

hvervs- og vækstrettede dele.  

 

Formålet med at samle den regionale udviklingsstrategi og erhvervsud-

viklingsstrategi er, at skabe en stærkere sammenhængende strategisk ind-
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sats, mere målrettede og effektive indsatser for vækst og udvikling samt 

et tættere strategisk samspil mellem kommunalt, regionalt og nationalt 

niveau. De kommunale planer og erhvervs-udviklingsstrategier og den 

regionale vækst- og udviklingsstrategi skal således fremover i endnu hø-

jere grad understøtte hinanden. 

 

Indhold 

Lovgivningsmæssigt indeholder den regionale vækst- og udviklingsstrate-

gi områderne infrastruktur, erhvervsudviklingsindsatsen inklusive turis-

me, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen, udviklingen i byerne og 

yderområderne, natur og miljø, herunder rekreative formål, og kultur 

samt regionens samarbejde med tilgrænsende landes myndigheder om 

udviklingsmæssige emner. 

 

Hovedformålet med strategien er at bidrage til at skabe øget vækst og va-

rig beskæftigelse i hele regionen. Strategien skal være et politisk priorite-

ringsredskab, der indikerer tilvalg og fravalg i den strategiske indsats og 

dermed danner et godt udgangspunkt for samarbejde med kommuner, 

virksomheder og andre regionale aktører. 

 

./. Forslag til høringsudkast (vedlagt) er inddelt i fire overordnede temaer:  

• Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst 

• Innovation og store anlægsinvesteringer skaber vækst 

• De rette kompetencer styrker væksten 

• Region Sjælland er et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksom-

hed 

 

Der er opstillet 10 kvantitative mål for strategien og seks principper for, 

hvordan arbejdet med strategien skal udmøntes.  

 

For alle temaers vedkomne vil det være relevant at bygge videre på det 

allerede eksisterende samarbejde mellem kommuner og region for at 

skabe mest mulig effekt af indsatserne.  

 

./. I forbindelse med udarbejdelsen af REVUS er der lavet et oplæg til drøf-

telse om, hvordan fremtidens Region Sjælland kan se ud (vedlagt). På sigt 

vil elementer fra drøftelserne kunne indgå som en fælles vision om frem-

tidens Region Sjælland eventuelt illustreret med billeder og kort i den 

kommende vækst- og udviklingsstrategi. Oplægget handler om byudvik-

ling, uddannelsesstruktur, vækstcentre omkring et muligt togstop for 

højhastighedstoget og fysisk infrastruktur. Formålet med det foreløbige 

oplæg er at starte en drøftelse af nogle svære, men også meget vigtige 



KKR Sjælland  | 09-09-2014 

 SIDE  |  21 

drøftelser af, hvordan vi gerne vil have vores region på sigt skal udvikle 

sig.  

 

Proces 

Udarbejdelsesprocessen af strategien har foregået parallelt mellem 

Vækstforum og Regionsrådet i foråret 2014. Regionsrådet og Vækstfo-

rum har i maj drøftet et debatoplæg, som skulle danne udgangspunkt for 

en debat med de regionale aktører i maj og juni måned om prioritering af 

indsatser. 

 

Formålet med denne debatfase var at få kvalificerede input til strategiens 

indhold og at skabe medejerskab til vækst- og udviklingsstrategien hos 

borgere, virksomheder og regionale aktører. Det har været afgørende for 

Regionsrådet og Vækstforum, at de 17 kommuner har bidraget til denne 

fase med input og holdninger til den fremtidige vækst og udvikling i re-

gionen. Dette er blandt andet sket gennem et fælleskommunalt hørings-

svar til debatoplægget og via de mange indlæg fra borgere fra alle kom-

muner i involveringskampagne, der foregik via de sociale medier på 

www.facebook.com/viudvikler. 

 

Forslaget til høringsudkast er udarbejdet på baggrund af de input til ind-

satser og prioriteringer, der er modtaget. Høringsudkast og oplæg be-

handles på Vækstforums møde den 3. september 2014. Erhvervskoordi-

nationsgruppen (EKO) og K17 har leveret input til de kommunale med-

lemmer af Vækstforum. 

 

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi forventes sendt i offentlig hø-

ring i november 2014 og endelig politisk behandlet primo 2015. 

 

Beslutning 

Niels Hörup orienterede mødet i Vækstforum Sjælland og oplyste, at den 

del af den regionale vækst- og udviklingsstrategi, der skal sendes til det 

Nationale Vækstråd sendes afsted. Afsnittet omkring Fremtidens region 

Sjælland” er i proces og der laves et nyt oplæg til debat i dialog med Regi-

onen. Sagen behandles i KKU. 

 

KKR Sjælland drøftede sagen og tog orienteringen til efterretning. 
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2.8. Orientering: Socialtilsyn Øst  

MDR-2014-00094 adr 

 

Baggrund 

Socialtilsyn Øst har været i drift siden den 2. januar 2014. Der gives 

hermed en status og orientering for implementering af den nye tilsynsre-

form. Ligesom der orienteres om principper for takstfastsættelse i Socia l-

tilsyn Øst. Opgaver og finansiering hviler på bestemmelser i lovgivning. 

Direktør Kenn Thomsen, Holbæk Kommune vil orientere på mødet.   

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

1. Orientering om status for implementering af den nye tilsynsreform.  

Socialtilsyn Øst gik i drift den 2. januar 2014 og er kommet godt i gang. 

Efter opstartsforløb og introduktion fra Socialstyrelsen, blev de første 

tilsynsbesøg gennemført fra den 14. januar. Der er p.t.: 

• Gennemført tilsynsbesøg vedrørende alle ”røde” sager. 

• Igangsat driftstilsyn, uanmeldte tilsyn og re-godkendelser.  

• Udarbejdet produktionsplan, der skal sikre, at målsætningerne for 

2014 og 2015 nås.  

 

Der har været og er fortsat udfordringer vedr.: 

• It-mæssige udfordringer med både tilbudsportalen og tilsyn.dk, der er 

Socialtilsynenes eget it system. Konkret har dette betydet, at nogle 

tilbud har ventet for længe på at modtage deres tilsynsrapporter. 

Vanskelighederne har betydet, at der har været en pukkel af tilsyns-

rapporter, der ikke er blevet endeligt udarbejdet og sendt i høring. 

Alle skulle have fået besked om årsagen til ventetiden, der også i nog-

le tilfælde kan skyldes manglende eller ufuldstændige sagsoplysninger. 

Socialtilsyn Øst arbejder ihærdigt på at nedbringe den gennemsnitlige 

sagsbehandlingstid.  

• Implementering af den nye kvalitetsmodel, som bl.a. medfører nye 

arbejdsgange og nye værktøjer som skal læres af alle. 

• Vejledningen til lov om socialtilsyn mangler fortsat. 

 

Socialtilsyn Øst får et meget travlt efterår. For at leve op til målet om, at 

alle eksisterende tilbud og plejefamilier skal have et tilsynsbesøg om året, 

vil nogle tilbud og plejefamilier få tilsynsbesøg i forbindelse med det 

driftsorienteret tilsyn, hvor der kun fokuseres på to - tre af kvalitetsmo-
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dellens syv temaer og andre vil få tilsynsbesøg i forbindelse med re-god-

kendelser, hvor samtlige syv temaer vil blive gennemgået. 

 

Sagsantal 

Socialtilsyn Øst fik fra kommunerne overdraget flere sager på tilbudsom-

rådet end forventet men færre sager på plejefamilieområdet. Den sam-

lede sagsmængde kan desuden variere en del, da nye kommer til, og an-

dre overdrages socialtilsynene imellem, ligesom fordelingen mellem til-

bud og afdelinger revurderes. Generelt kan det konkluderes at arbejdet 

med at sikre overblik over antallet af tilsynssteder og dermed den sam-

lede opgaves omfang, har været og er mere omfattende end forventet. 

Der foretages løbende den nødvendige tilpasning af dimensioneringen. 

 

Der er endvidere overdraget 32 ansøgninger fra kommunerne vedrø-

rende plejefamilier, hvor af syv var halvandet år gamle. Efterfølgende er 

der modtaget en større mængde ny-ansøgninger for at blive plejefamilie. 

Konkret har det betydet, at Socialtilsyn Øst har haft vanskeligt ved at nå 

at godkende nye familie i det omfang, der var ønskeligt. Af de plejefami-

lier, der er godkendt før den 1. januar 2014, var der 55 plejefamilier, der 

mangler grundkursus, hvilket de skal gennemføre de kommende år. Soci-

altilsynet arbejder ihærdigt med at sikre en hurtig godkendelsesproces ud 

fra de gældende rammer, der nu er via den nye lovgivning. 

 

Whistleblower ordning 

Der er modtaget 78 henvendelser i perioden 1. januar – 18. august. Fem 

af henvendelserne har ikke hørt under Socialtilsyn Østs myndighedsom-

råde. Ca. 2/3 af henvendelserne sker via telefon, da brugerne af funktio-

nen mener, denne kilde sikrer deres anonymitet bedst. Hovedparten af 

henvendelserne indgår i sagsforberedelsen i forbindelse med de ordinære 

tilsyn, eller fører til et uanmeldt tilsyn. 

 

Informationsmøder 

Der er afholdt en del informationsmøder. Socialtilsyn Øst holder i den 

kommende tid yderligere en række forskellige informationsmøder, der er 

rettet mod sagsbehandlere, tilbud, plejefamilier med mere. Generelt har 

der ikke været den store interesse (tilmelding) for at deltage i møderne. 

Socialtilsyn Øst vil derfor revurdere fremtidige informationsindsatser.  

 

Socialtilsyn Øst har planlagt ny kommunerunde i efteråret 2014. Indhol-

det i disse møder vi være generelle forhold vedr. tilsynsopgaven, kom-

munale tilbuds organisering herunder antal afdelinger i de enkelte tilbud, 

gensidig drøftelse om de nuværende erfaringer med det nye tilsyn, og det 

fremadrettede samarbejde med mere.  
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. Socialtilsyn øst har i august 2014 udsendt nyhedsbrev. Det kan findes på 

http://www.socialtilsynost.dk/nyheder/andre-nyheder/nyhedsbrev-

august-2014/ 

 

2. Orientering om principper for takstfastsættelse i Socialtilsyn Øst . 

Ifølge bemærkningerne til lov om socialtilsyn skal finansiering af social -

tilsynet hvert år drøftes i forbindelse med indgåelse af styringsaftalen 

som led i rammeaftalerne på det sociale område, og det almene ældre bo-

ligområde, jf. servicelovens § 6, idet fastsættelse af tilsyns- og godken-

delsestaksterne samt den objektive finansiering dog ikke er en del af sty -

ringsaftalen.  

 

Finansieringen af driften af socialtilsynene hviler på lovens og bekendt-

gørelsens bestemmelser. 

 

For opgaven med det generelle tilsyn for plejefamilier sker finansieringen 

ved en objektiv takst i forhold til kommunernes antal af 0 – 17 årige, 

mens der er tale om en omkostningsbestemt takst på det øvrige område.  

 

Den objektive finansiering for 2014 blev fastlagt på baggrund af kom-

munernes indmelding om det forventede antal plejefamilier, hvor der 

skulle føres tilsyn. Det har imidlertid vist sig, at antallet af plejefamilier 

er mindre end det indmeldte antal, og det forventes derfor, at den objek-

tive finansiering i 2015 bliver mindre som følge heraf. 

 

De fem socialtilsynskommuner har indgået et tæt samarbejde og arbejder 

på en lang række områder med udgangspunkt i fælles vedtaget princip-

per. Der er således omkring takstprincipper bl.a. aftalt følgende: 

 

Socialtilsynene arbejder med en ensartet budgetmodel 

• Der benyttes den overheadprocent, der pt. benyttes i de fem regioner 

på rammeaftaleområdet. 

• Godkendelses- og tilsynstakster på døgntilbud differentieres på ti l-

budsstørrelser.  

• Der opereres med tillægstakster for meromkostninger vedrørende til -

bud med flere afdelinger og særlige takster for koncerner. 

• Der beregnes en takst for godkendelse af væsentlige ændringer af den 

foreliggende godkendelse. 

• Der beregnes en takst vedr. skærpet tilsyn. Den i 2013 udmeldte takst 

vedrørende skærpet tilsyn blevet nedreguleret i overensstemmelse 

med bekendtgørelse om socialtilsyn § 19 i januar 2014. 

 

http://www.socialtilsynost.dk/nyheder/andre-nyheder/nyhedsbrev-august-2014/
http://www.socialtilsynost.dk/nyheder/andre-nyheder/nyhedsbrev-august-2014/
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Der er fortsat enighed om, at socialtilsynene skal styres så omkostnings-

effektivt, som overhovedet muligt. I forlængelse heraf er det aftalt, at 

dimensioneringen af socialtilsynene fortsat læner sig tæt op ad forudsæt-

ningerne for kommunernes tildeling af DUT-midlerne til dette område, 

da der endnu ikke er tilstrækkelig erfaring med de enkeltes opgavers fak-

tiske omfang. 

 

Socialtilsyn Øst forventer, at kunne udmelde 2015 takster primo septem-

ber 2014.  

 

Fastsættelsen af tillægstakster har afventet den endnu ikke udkomne vej-

ledning til loven. Men det er mundtligt udmeldt fra Socialministeriet, at 

fastsættelsen skal ske ud fra en konkret vurdering af de enkelte tilsyn 

med eks. flere afdelinger. Tillægstaksterne skal være omkostningsbe-

stemt. Socialtilsyn Øst vil derfor i de enkelte sager træffe afgørelser om 

en eventuel tillægstakst. Det forventes at der vil blive truffet afgørelse i 

de enkelte sager umiddelbart efter tilsynsbesøg i de enkelte tilbud. Kon-

kret betyder det, at omfanget af tillægstakster ikke kan udmeldes som 

standardtakster. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. Direktør Kenn Thomsen, Holbæk 

Kommune orienterede ved de vedlagte power-points.  

  

 

2.9. Orientering: Takstanalyse - regnskab 2013 - socialområdet  

MDR-2014-00094 adr 

 

Baggrund 

Der orienteres nedenfor om den årligt tilbagevendende takst- og udgifts-

analyse på det specialiserede socialområde på baggrund af regnskabstal .   

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

./. Analysen omfatter en omsætning på ca. 2,5 mia. kr. over taksterne og 

samlet ca. 6 mia. kr. for alle kommunerne i region Sjælland.  

 

Takstanalysen dækker knap 7.000 pladser i region Sjælland. Taksterne 

indsamles manuelt fra kommunerne, mens de samlede regnskabstal træk-

kes direkte af KL via Danmarks Statistik. 
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KKR-Sjælland henstillede til kommunerne vedrørende 2013, at taksterne 

samlet set skulle følge den generelle P/L-udvikling på 0,7% fra 2012 til 

2013 og at overførslerne af underskud fra regnskab 2013 til budgettak-

sterne for 2015 skulle begrænses.  

 

Kommunerne og Region Sjælland har under et overholdt begge henstil-

linger.  

 

Omsætningen viser et fald på 0,48% (11,9 mio.) og samlet overføres et 

overskud på 13.5  mio., som skal fratrækkes budgettaksterne for 2015. 

(der mangler dog indberetninger fra et mindre antal driftsherrer.) Over-

førslen mellem årene skal sættes i forhold til, at den årlige omsætning er 

på 2,5 mia. 

 

Når man sammenholder pladstallene fra budget 2013 med regnskabstal -

lene 2013 ses et fald fra 6.923 til 6.784, hvilket er et fald på 139 pladser.  

 

Set under et er der budgetlagt med 95,88 % i belægning i budget 2013 

med afsæt i en belægning på 96,51% i regnskab 2012. Den realiserede be-

lægningsprocent for 2013 er under et 94,34 %, men der ses stor variation 

i de enkelte kommuners realiserede belægningsprocent som varierer fra 

87,5 til 103,7.   

  

Økonomien vedrørende botilbud udgør ca. 1,3 mia. kr. ud af ca. 2,5 mia. 

kr. på det takst-belagte område i region Sjælland. Der er et mindre fald 

på 41 pladser, hvilket må ses som en løbende tilpasning af udbud til ef-

terspørgslen. Der ses en mindre stigning fra en budgetteret gennem-

snitstakst på 1.773,- til en realiserede gennemsnitstakst på 1.804,- 

 

Den samlede årlige økonomi er i region Sjælland ca. 6 mia. og på lands-

plan ca. 40 mia. De samlede tal viser, at regnskab 2013 ligger over budget 

2013 og budget 2014, både på landsplan og for kommunerne i region 

Sjælland. 

 

Gennemgangen af udviklingen på det takstbelagte område viser en stor 

styringsindsats på dette område, som udgør 2,5 mia. kr. af de ca. 6 mia. 

kr. for hele det specialiserede socialområde i region Sjælland.  

 

Da regnskab 2013 ligger 161 mio. kr. over budget 2014 bør yderligere 

styringstiltag overvejes. Disse iværksættes formentlig med bedst effekt, 

hvis de foldes ud til områder ud over det takstbelagte område, som udvi-

ser stabilitet og tilnærmelse mellem budget og regnskab over årene. 
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Det bør forudgående belyses hvilke udgiftskategorier, der er udenfor det 

takstbelagte område og herunder at koordinationsbehovet i rammeaftale-

regi kan være mindre for disse udgiftskategorier end for de takstbelagte 

områder.  

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen.  

 

  

2.10. Orientering: Beskæftigelsesreformen – nye regionale arbejdsmar-
kedsråd 

MDR-2014-00094 adr 

 

Baggrund 

Det indgår i forliget om beskæftigelsesreformen, at der skal etableres nye 

regionale arbejdsmarkedsråd, der erstatter de nuværende lokale og regio-

nale beskæftigelsesråd.  

 

Aftalen om beskæftigelsesreform er endnu ikke udmøntet i lovgivning. 

Det forventes at ske i løbet af efteråret 2014.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

De nye regionale arbejdsmarkedsråd skal være rammerne for en kon-

struktiv dialog og inddragelse af arbejdsmarkedets parter i beskæfti-

gelsesindsatsen. Rådene skal bidrage til at koordinere indsatsen på tværs 

af kommuner og a-kasser, til uddannelsesinstitutioner og Vækstfora, m.fl.  

 

KL har i den sammenhæng lagt til grund, at rådene er rådgivende for 

kommunerne. Den forudsætning er opretholdt i den politiske aftale. Rå-

dene skal – i modsætning til de nuværende regionale og lokale råd – hel-

ler ikke følge op på resultater af indsatsen i kommunerne. 

 

KL har på den baggrund støttet, at rådet bl.a. får følgende opgaver:  

• Understøtte aktørerne på arbejdsmarkedet i at koordinere en effektiv 

beskæftigelsesindsats, bl.a. gennem en langsigtet strategi for rådets ar-

bejde.  

• Give bemærkninger til de kommunale beskæftigelsesplaner. 

• Koordinere beskæftigelsespolitik med uddannelses- og erhvervspoli-

tik gennem input til arbejdet i Vækstforum og VEU-centrene. 
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• Udarbejde positivlister til anvendelse af de regionale uddannelsesmid-

ler. 

 

Som nævnt lægger aftalen op til, at arbejdsmarkedets parter skal inddra-

ges i, hvor mange råd der skal nedsættes, og hvordan den geografiske 

sammen-sætning skal være.  

 

Det forventes, at parterne i nær fremtid vil foreslå en inddeling i 7-8 ar-

bejdsmarkedsråd. Det er set fra kommunalt perspektiv afgørende, at rå-

dene ikke kommer til at gå på tværs af KKR-strukturen. Det gælder bå-

de, fordi KKR skal udpege de kommunale repræsentanter til rådene, og 

fordi KKR også bliver forpligtet til at drøfte mulige kommunale sam-

arbejder, fx virksomhedssamarbejdet.  

 

Der bliver en koordineringsopgave mellem arbejdet i de nye arbejdsmar-

kedsråd og drøftelser om beskæftigelsesområdet i KKR, herunder vil der 

i alle KKR være behov for en tæt kobling mellem de kommunale repræ-

sentanter i de nye regionale arbejdsmarkedsråd og KKR.  

 

De nye regionale råd skal træde i kraft den 1. juli 2015. Lovforslaget om 

den samlede beskæftigelsesreform, herunder omkring de nye regionale 

råd, forventes sendt i høring ultimo september.  

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen.  

 

  

2.11. Orientering: Status for tværkommunale initiativer på uddannelses- 
og beskæftigelsesområdet  

MDR-2014-00094 adr 

 

Baggrund 

Der orienteres nedenfor om tværkommunale initiativer og samarbejder 

på uddannelses- og beskæftigelsesområdet i regi af KKR Sjælland og sta-

tus for disse.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

Ungeplan 

Region Hovedstaden og beskæftigelsesregionen har inviteret KKR Sjæl-

land og KKR Hovedstaden til et fælles arbejde om udfordringerne på 
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ungeuddannelsesområdet. Det er hovedtanken, at parterne i fællesskab 

sætter den politiske dagsorden, og på grundlag af denne iværksætter for-

skellige initiativer målrettet konkrete udfordringer. 

 

De overordnede udfordringer er:  

• For mange unge får ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse 

• For få unge vælger at påbegynde en erhvervsuddannelse direkte efter 

folkeskolen 

• For mange unge har vanskeligt ved at klare overgangene i uddannel-

ses- og beskæftigelsessystemerne  

• Der er for lidt samspil mellem systemerne omkring de unge 

• Midler og initiativer er ikke tilstrækkeligt koordineret i systemerne  

• For mange unge er på offentlig forsørgelse 

 

./. Der er udarbejdet et afsæt for et fælles arbejde. I papiret adresseres ud-

fordringerne med unge 15-30-årige, der ikke har en uddannelse eller er i 

arbejde. Der planlægges en fælles opstartskonference om arbejdet med 

ungeudfordringen den 5. november 2014.  

 

Quick-start  

Der arbejdes i samarbejde med Beskæftigelsesregionen, Region Sjælland 

m.fl. med at sikre maksimal erhvervs- og beskæftigelsesmæssig effekt af 

de kommende store bygge- og anlægsprojekter i projektet Quick-start. 

Quick-start er et paraply samarbejde, der skal sikre koordinering og 

igangsættelse af indsatser på tværs. 

 

Der er etableret 3 spor i arbejdet: 

Klar til nye muligheder – der handler indsatsen for at sikre, at virksomhe-

derne får de bedst mulige vækstmuligheder ud af de kommende store an-

lægsinvesteringer. Udvikles og beskrives af Væksthus Sjælland.  

 

Klar til fremtiden – der handler om arbejdsmarkedsindsatsen dvs. jobcen-

trenes arbejde i relation til rekrutteringsudfordringer som følge af de 

kommende større anlægsarbejder. Udvikles og beskrives af beskæftigel -

sesregionen og jobcentre.  

 

Klar til ny viden – håndværkerakademiet, hvor det centrale er at udvikle 

generelle og specielle uddannelsesforløb målrettet virksomhedernes be-

hov. Udvikles og beskrives af erhvervsskoler. 

 

Med afsæt i igangværende indsatser afsøges behov for koordinering og 

yderligere konkrete indsatser. Den 5. september 2014 holdes møde i den 
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politiske styregruppe. På mødet i KKR Sjælland gives på den baggrund 

en orientering om status for arbejdet.  

 

Blandt de emner kommunerne indtil videre på administrativt niveau har 

haft fremhævet i relation til arbejdet med rekrutteringsudfordringen 

(Quick-start) og ungeudfordringer har været, at uddannelsestilbud til de 

svageste grupper af unge skal løftes lokalt. Og at eftersom de omtalte 

svage grupper ofte har en sparsom skoleuddannelse, skal der være op-

mærksom på den uddannelsesforberedende del, herunder almene uddan-

nelse. Herudover er der peget på behov for fokus på voksenlærlinge og 

behovet for lære- og praktikpladser, og endelig at fokus i relation til 

quick-start kan vise sig at skulle rettes i forhold til at sikre den lokale ar-

bejdskraft i det omfang, der rekrutteres herfra til de større projekter.  

 

Kompetenceparat 2020  

./.. Endelig har KKR Sjælland arbejdet med et fælles løft af uddannelsesom-

rådet under overskriften Kompetenceparat 2020. Via arbejdet har de 17 

kommuner i KKR Sjælland blandt andet synliggjort de rigtig mange initi-

ativer og tiltag kommunerne har igangsat på uddannelsesområdet inden-

for den meget brede vifte af tilbud og opgaver, som kommunerne har 

ansvaret for på uddannelsesområdet, f. eks. folkeskole, ungeindsats, vej -

ledning, jobcentre o.a. Der er vedlagt en liste med 186 eksempler på ini -

tiativer for at løfte uddannelsesområdet, som kommunerne særligt har 

ønsket at fremhæve til erfaringsudveksling.  

 

Kommunernes arbejde i KP2020 har taget afsæt i, at kommunerne har 

driftsansvaret for store og brede områder på uddannelsesområdet, og at 

initiativforpligtelse ligger i den enkelte kommune i forhold til at sætte fo-

kus og retning i samspil med de brede målsætninger i KP2020.  

 

På administrativt niveau lægges der op til, at man tværkommunalt også 

under paraplyen KP2020 sætter særligt fokus på arbejdet med ungeud-

fordringen og Quick-start dvs. at sikre maksimal beskæftigelses- og er-

hvervsmæssig effekt af de kommende større bygge og anlægsprojekter. 

Den nedsatte administrative gruppe afsøger efteråret 2014 via klyngemø-

der med kommunerne på administrativt niveau behov og synspunkter i 

fht. aktiviteter og tværkommunal organisering på de to nævnte områder. 

(Ungeudfordringen, Quickstart). KKR Sjælland vil på efterfølgende mø-

de få en status herfra. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 
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3. Udpegninger  

3.1. Ændringer i repræsentation  

MDR-2014-00094 adr 

 

Baggrund 

Nedenfor meddeles ændringer i KKR Sjælland, og i KKR’s repræsenta -

tion.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager ændringerne til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

Ændringer i Socialdemokraternes repræsentation i KKR Sjælland 

Kommunalbestyrelsesmedlem Sine Agerholm (A), Holbæk Kom-

mune har meddelt, at hun ønsker at udtræde af KKR Sjælland. Han-

ne Brøndel, Kalundborg er personlig stedfortræder for Sine Ager-

holm.  

 

Ændringer i Dansk Folkepartis repræsentation 

• Dansk Folkeparti har meddelt, at kommunalbestyrelsesmedlem Anet-

te Max, Guldborgsund Kommune er ny suppleant i KKR Sjælland 

for Per Hauge, Solrød Kommune.  

• Dansk Folkeparti har endvidere meddelt, at kommunalbestyrelses-

medlem Steen Petersen, Faxe Kommune erstatter Erik Kjelgaard, 

Lolland Kommune som medlem af Skoletjenestens bestyrelse  

• og Dansk Folkeparti har meddelt, at kommunalbestyrelsesmedlem 

Karsten Lorentzen, Roskilde Kommune erstatter Erik Kjelgaard, Lol-

land Kommune som suppleant i Øresundskomiteens udvalg for miljø 

og grøn vækst. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tog ændringerne til efterretning.  

 

Hanne Brøndel, (A) Kalundborg kommune er nyt medlem af KKR Sjæl-

land. Socialdemokraterne har meddelt, at personlig stedfortræder for 

Hanne Brøndel, er Finn Martesen (A) Holbæk Kommune. 

 

  



KKR Sjælland  | 09-09-2014 

 SIDE  |  32 

4. KKR 
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5. Siden sidst  

5.1. Meddelelser  

MDR-2014-00094 adr 

 

Baggrund 

KKR Sjællands formandskab vil på mødet orientere om status for diver-

se sager og møder.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

Politisk temamøde om klimastrategi den 8. september 2014.  

 

 

Beslutning 

Der blev orienteret om velbesøgt politisk møde om klimastrategi den 8. 

september 2014. Der er et godt afsæt for det videre arbejde i fht. temaer 

som grøn vækst og klimatilpasning. KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 
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6. Punkter til næste møde  

 

 

6.1. Dagsordenspunkter til næste møde  

MDR-2014-00094 adr 

 

Baggrund 

Der orienteres om forventede dagsordenspunkter til næste møde i KKR 

Sjælland den 12. november 2014 på Sørup Herregaard, Sørupvej 26, 4100 

Ringsted kl. 9.30-12. Der er gruppemøder fra 8.30-9.30.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

På mødet i november forventes følgende sager: 

 

• Regional aftale med Væksthus Sjælland  

• National koordinationsstruktur på det specialiserede socialområde 

• Beskæftigelsesreform  

• Evaluering af KKR’s møde- og arbejdsform. 

• Beredskab. 

• Energiklyngecentret.  

 

Beslutning 
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7. Eventuelt  

 

 

 

 


