
Mission 

KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt 

demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser 

og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, 

videnscenter og forum for fælles initiativer og 

beslutninger. 

 

Vision 

KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, 

indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn 

for borgerne og samfundet. 
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1. Godkendelse af referat 

 

1.1. Godkendelse af referat fra den 10. april 2013   

MDR-2012-00078 adr 

 

Baggrund 

Godkendelse af referat fra møde i KKR Sjælland den 10. april 2013.  

 

Indstilling 

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

land den 10. april 2013.  

 

Sagsfremstilling 

Referatet af mødet den 10. april 2013 blev udsendt til medlemmerne den  

./. 18. april 2013. Nyhedsbrev blev udsendt samme dag. Referatet er vedlagt 

som særskilt bilag.  
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2. Regionalpolitiske sager 

 

2.1. Strategisk drøftelse – Sundhed 1 

MDR-2012-00078 hfh 

 

Baggrund 

Som led i KKR’s drøftelse af fælleskommunale interesser lægges op til en 

første drøftelse af de udfordringer, som tegner sig på sundhedsområdet. 

Endvidere lægges op til en første drøftelse af roller og sammensætning af 

Sundhedskoordinationsudvalget og de respektive samarbejdsudvalg. 

Drøftelsen følges op på KKR’s møde i august 2013. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager en første drøftelse af de fælles-

kommunale interesser på sundhedsområdet og sammensætningen af de 

forskellige udvalg.  

 

Sagsfremstilling 

Sundhedsområdet er siden kommunalreformen rykket længere og længe-

re op på den kommunale dagsorden. Kommunerne løfter en lang række 

opgaver og anvender betydelige ressourcer på sundhedsområdet. De 

kommunale udgifter til sundhedsydelser er steget markant fra 2007 til 

2012 og udgifterne må forventes at stige yderligere i de kommende år, 

bl.a. som følge af den demografiske udvikling. 

 

KKR besluttede på møde den 5. februar 2013 fem målsætninger for 

sundhedsområdet, som opfølgning på økonomiaftalen for 2013. Som det 

fremgår af sagen nedenfor om samarbejds- og opfølgningsmodel på 

sundhedsområdet, er en styrkelse af det nære sundhedsvæsen et centralt 

tema i KL’s interessevaretagelse, og indgår også i KL’s krav til økonom i-

forhandlingerne for 2014. Som opfølgning på det aftalte løft i økonomi-

aftalen for 2013 og i forhold til den fremadrettede interessevaretagelse i 

de kommende års økonomiforhandlinger, er det derfor væsentligt løben-

de at kunne fremvise resultater af den opfølgningsproces, der er igangsat 

i KKR. 

 

Det må endvidere forventes, at regeringen og de øvrige parter på sund-

hedsområdet vil stille yderligere krav til udviklingen i kommunerne i takt 

med, at det nære sundhedsvæsen udvikles. Det er helt centralt at den ud-

vikling har sit omdrejningspunkt i de kommunale processer og visioner 

frem for i centralt fastlagte modeller fra staten.  
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En fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen og en statslig understøt-

telse heraf – via økonomiaftalerne – forudsætter at vi som kommuner 

formår at dokumentere kvalitet, faglighed og effekt i den kommunale 

sundhedsopgave, og at vi som kommuner indgår i et forpligtende samar-

bejde herom. Vi vil ikke blive målt som enkelt kommuner, men som en 

samlet sektor. Det er derfor væsentligt at se på, hvad der yderligere kan 

gøres for at skabe sammenhæng inden for sundhedsområdet. 

 

Sundhedskoordinationsudvalget 

Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen samarbejder i sund-

hedskoordinationsudvalget om indsatsen på sundhedsområdet. Praksis-

sektoren er også repræsenteret i udvalget. I hver valgperiode indgås 

sundhedsaftale mellem regionen og kommunerne om behandlingen af 

borgerne mellem de to sektorer. I de to forrige valgperioder er udkast til 

sundhedsaftaler blevet drøftet i KKR Sjælland og Kontaktudvalget inden 

behandlingen i de enkelte kommuner og regionen. 

 

Det fremgår af lovgivningen, at hvis kommuner og region ikke kan blive 

enige om andet skal udvalget bestå af fe, medlemmer fra kommunerne, 

tre medlemmer fra regionerne samt mindst et medlem udpeget af prak-

sisudvalget for almen praksis. I dag er der fem regionale og fem kommu-

nale medlemmer samt tre udpeget af praksisudvalget. Sundhedskoordina-

tionsudvalget har tidligere drøftet om denne repræsentation evt. skal æn-

dres, således at fx sygehusledelserne og brugere eventuelt kunne indgå i 

udvalget. 

 

De kommunale medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget skal 

kunne bidrage til den tværgående styring og forankring samt kunne 

komme med lokalt sundhedsfagligt indspil til udvalget. Den ideelle sam-

mensætning ville efter K17’s opfattelse, derfor være en sammensætning 

af udvalgsformænd med ansvar for sundhedsområdet samt mindst et 

medlem af KKR, gerne en borgmester. 

 

Samarbejdsudvalg 

De regionale samarbejdsudvalg fungerer som forum for dialog mellem 

praksisudvalget, regionen og regionens kommuner. Der kan i samar-

bejdsudvalget drøftes aftaler, der supplerer de landsdækkende overens-

komster. 

 

Der udpeges kommunale medlemmer til følgende udvalg: 

• Samarbejdsudvalg på praksisområdet – Almen praksis, et medlem 

• Samarbejdsudvalg på praksisområdet – Fysioterapeuter, to medlem-

mer 
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• Samarbejdsudvalg på praksisområdet – Kiropraktorer, et medlem 

• Samarbejdsudvalg på praksisområdet – Psykologer, et medlem 

• Samarbejdsudvalg på praksisområdet – Tandlæger, et medlem 

 

Arbejdet i de regionale samarbejdsudvalg er en vigtig del af den regionale 

sundhedsplanlægning, idet det vedrører mulighederne for at realisere og 

følge op på sundhedsaftaler mellem kommunerne og regionen. Tidligere 

er det besluttet at medlemmer af samarbejdsudvalgene udpeges blandt 

medlemmerne af sundhedskoordinationsudvalget, for at sikre den tvær-

gående sammenhæng. 

 

 

2.2. Oplæg til samarbejds- og opfølgningsmodel på sundhedsområdet 

SAG-2012-00078 hfh 

 

Baggrund 

Alle kommuner har siden efteråret 2012 med KKR som omdrejnings-

punkt sat en række fælles mål for udviklingen af det nære sundheds-

væsen. KL har sammen med repræsentanter for en række kommuner be-

skrevet en styrket samarbejds- og opfølgningsmodel. Formålet hermed er 

at understøtte kommunernes og KKR’s arbejde med at styrke kvaliteten i 

det nære sundhedsvæsen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland godkender forslag til samarbejds- og op-

følgningsmodel på sundhedsudspillet. 

 

Sagsfremstilling 

Målet med en fælles opfølgnings- og samarbejdsmodel er at give kommu-

nerne et godt fælles afsæt for drøftelserne med hinanden og regionerne 

om realisering og videreudvikling af de vedtagne målsætninger på sund-

hedsområdet. Samtidigt skal modellen sikre, at opfølgnings- og udvik-

lingsarbejdet er koordineret på tværs af regioner. Sidst men ikke mindst 

skal samarbejdsmodellen desuden sikre, at resultaterne i de fem KKR 

bliver løftet op og anvendt i KL’s interessevaretagelse.  

 

Kommunernes arbejde om fælles målsætninger på sundhedsområdet 

flugter godt med intentionerne i regeringens nye sundhedsudspil. Rege-

ringen ønsker bl.a., at sundhedsaftalerne fremover bliver ensrettet til  at 

omfatte én i hver region med afsæt i en række konkrete målsætninger. 

Det arbejde, der allerede er igangsat i KKR-regi kan således tænkes 

sammen med denne proces, så kommunerne samlet set vil have et fælles 

udgangspunkt for de drøftelser, der skal gennemføres med regionerne.  
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Med den forestående revision af sundhedsaftalen vil arbejdet med at op-

stille fælles mål blive en fortløbende proces.  

 

Modellen består af tre forbundne elementer: 

• Politiske forpligtende fælles mål 

• Fælles model for opfølgning på tværs af de fem KKR 

• Et fælles fagligt udviklingsarbejde.  

 

Det er helt afgørende, at hensynet til samarbejde og fælles mål balanceres 

i forhold til at fastholde klart politisk råderum i den enkelte kommune. 

Hensigten er derfor, at der skabes synergi mellem de fælles aftalte mål og 

den enkelte kommunes mål på sundhedsområdet. Et andet hensyn er, at 

der ikke skal opbygges nye og parallelle systemer i forhold til det eksiste-

rende sundhedsaftalesystem. 

 

For at sikre det politiske råderum og samspil mellem de fælles mål på lo-

kalt, mellemkommunalt og nationalt niveau foreslås det:  

• At KKR i forbindelse med sundhedsaftalen med regionen drøftes fi-

reårige mål i samarbejde med regionen (jf. regeringens sundheds-

udspil) 

• At kommunerne i KKR en gang årligt drøfter behovet for at revidere 

og supplere de fælles mål for udviklingen af de nære tilbud 

• At der etableres et tættere samarbejde mellem KKR og kommunernes 

fagudvalg. Der er gode erfaringer med at inddrage sundhedsudvalgs-

formænd/næstformænd i opfølgningsprocessen på sundhed i kraft af 

halvårlige dialogmøder, temadrøftelser og drøftelse af data for op-

følgning på målsætninger. 

• At opfølgningsprocessen i de fem regioner drøftes løbende på møde 

mellem KKR-formandskaberne og KL. 

• At KL sikrer, at de fælles politiske målsætninger, som der arbejdes 

med i KKR-regi indarbejdes i den løbende interessevaretagelse.  

 

For at understøtte den politiske og administrativ opfølgning foreslås det: 

• At KL gennemfører løbende indsamling af data for udbredelse af ti l-

bud og indsatser i kommunerne. KL udarbejder sammenligninger på 

tværs af de fem KKR og udsender kommunefordelte data for udvalg-

te dele af spørgeskemaet. 

• At KKR drøfter halvårligt status på opfølgningsprocessen på bag-

grund af resultater fra KL’s dataindsamling.  

• At der afholdes et årligt møde mellem KL og sundhedsdirektørerne i 

de fem regioner om udviklingen af det nære sundhedsvæsen og op-

følgning på målsætninger. 
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Modellen med evt. justeringer kan træde i kraft fra efteråret 2013 og bør 

evalueres efter et år.  

 

./.. Vedlagte notat indeholder en uddybende beskrivelse af den foreslåede 

model. 

 

./. KL har gennemført tre spørgeskemaundersøgelser om kommunernes 

indsats på sundhedsområdet. Resultaterne fra den tredje undersøgelse 

samt bemærkninger hertil vedlægges som bilag. Data fra spørgeskema-

undersøgelserne skal bidrage med dokumentation af udviklingen af det 

nære sundhedsvæsen i kommunerne – og er en del af samarbejds- og op-

følgningsmodellen.  

 

Data fra spørgeskemaundersøgelserne anvendes også af KL i økonomi-

forhandlingerne med regeringen. Herunder særligt i bestræbelserne på at 

sikre yderligere midler til Det nære sundhedsvæsen. 

 

Kommunaldirektørforummet K17 har drøftet sagen på mødet den 31. 

maj 2013, og videresendt den til KKR uden yderligere bemærkninger. 

 

 

2.3. Strategisk drøftelse – Erhverv 1 

MDR-2012-00078 hfh 

 

Baggrund 

Som led i KKR’s drøftelse af fælleskommunale interesser lægges op til en 

første drøftelse af roller og sammensætning af de udpegede medlemmer. 

Endvidere lægges op til en første drøftelse af de udfordringer, som teg-

ner sig på erhvervsområdet. Drøftelsen følges op på KKR’s møde i au-

gust. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager en første drøftelse af de fælles-

kommunale interesser på erhvervsområdet, herunder i fht. Vækstforum 

og Væksthuset. 

 

Sagsfremstilling 

Vækstforum Sjælland 

Der udpeges seks kommunale medlemmer til Vækstforum Sjælland. Stra-

tegien for Vækstforum defineres i erhvervsudviklingsstrategien som for-

nys i hver valgperiode. I begyndelsen af valgperioden drøftede KKR 

Sjælland Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og de udpegede med-



KKR Sjælland  | 11-06-2013 

 SIDE  |  9 

lemmer arbejdede for at fremme internationalisering og innovation i stra-

tegien.  

 

Nyt erhvervspolitisk fokus og udvikling af tværgående aktiviteter indgår 

som vigtige elementer i processen frem mod en ny erhvervsudviklings-

strategi for 2015-2018. Sideløbende med aktiviteterne kører allerede 

igangsatte projekter, der skal ses som et led i den samlede indsats. Blandt 

andet er der lavet en aftale mellem regionen og kommunerne om Frem-

tidens Erhvervsservice. 

 

Herudover vil der blive arbejdet for at sikre sammenhængen til arbejdet 

med en Fokuseret Vækstdagsorden for den funktionelle hovedstadsregi-

on. 

 

Formanden for Vækstforum Sjælland Steen Bach Nielsen indleder denne 

del af punktet. 

 

Væksthus Sjælland 

KKR Sjælland udpeger fem medlemmer til Væksthus Sjællands bestyrel-

se, hvoraf fire er kommunale og en er erhvervsrepræsentant. Væksthu-

sets strategi defineres at bestyrelsen. KKR Sjælland og Væksthuset indgår 

årligt regionale aftaler, hvor strategien løbende justeres. 

 

Kommunaldirektørforummet K17 anbefaler en styrkelse af erhvervsli-

vets repræsentation i Væksthusets bestyrelse. 

 

Direktøren for Væksthus Sjælland Mads Kragh indleder denne del af 

punktet. 

 

 

2.4. Evaluering af væksthusene 

MDR-2012-00078 hfh 

 

Baggrund 

Væksthusene er blevet evalueret af konsulenthuset IRIS Group på vegne 

af Erhvervsstyrelsen og KL. Hovedkonklusionen er, at der er et stærkt 

rationale bag væksthusene, og at de skaber mervækst hos virksomheds-

kunderne. Men væksthusene har imidlertid ikke tilstrækkeligt fat i vækst-

laget endnu. KL anbefaler hvert KKR at drøfte evalueringens anbefalin-

ger og de specifikke udfordringer for væksthuset.  
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Indstilling 

Det indstilles, at KKR følger KL’s opfordring til: 

• At KKR i tæt dialog med væksthusets formand inddrager evaluerin-

gens anbefalinger i arbejdet med de regionale væksthusaftaler for 

2014. 

• At KKR drøfter udfordringerne for den lokale erhvervsservice. 

 

Sagsfremstilling 

Evalueringen viser, at der er et stærkt rationale bag væksthusene. Når 

bundlinjen gøres op, har væksthusene en positiv samfundsøkonomisk ef-

fekt. For hver 1 offentlig kr. der investeres, skabes værdi for 2,6 kr. 

Væksthusene er med til at skabe en mervækst i omsætningen hos vækst-

huskunder (ift. en kontrolgruppe) på 11 pct. to år efter vejledningen. 50 

pct. af væksten tilskrives direkte væksthusene. 

 

Væksthusenes indsats har dog kun i beskedent omfang manifisteret sig i 

flere højvækstvirksomheder. Regeringens 2020 vision betyder, at der skal 

ske en fokusering af væksthusenes ydelser og af de EU programmer, som 

udbydes til virksomheder med vækstpotentiale. 

 

Væksthusene har taget evalueringen til efterretning, og alle væksthuse 

sætter nu et strategiarbejde i gang, der skal følge op på anbefalingerne. 

Det forventes, at særligt erhvervsorganisationerne vil følge op på, om 

evalueringen fører til ændringer.  

 

./. En gennemgang af evalueringens hovedresultater er vedlagt. 

 

Regionale og nationale udfordringer 

I Syddanmark, Sjælland og Hovedstadsregionen er virksomhedskunderne 

ofte meget små, og der er langt mellem kunder med stort vækstpotentia-

le. De fleste brugere, der henvises til privat rådgivning, gør ikke brug af 

den. Og der bruges også for meget tid på vejledning, der har karakter af 

basal erhvervsservice – dette gælder særligt i væksthus Hovedstadsregio-

nen og Sjælland, hvor der peges på, at de har svagt tag i vækstlaget.  

 

Evalueringen konkluderer bl.a., at i Nord- og Midtjylland har EU-

programaktiviteten skabt en tilskudskultur, hvor salg af programpakker 

kan skygge for virksomhedernes behov.  

 

Det vil være naturligt, at de regionale barrierer for, at væksthusene får fat 

i vækstlaget drøftes i regi af KKR. På nationalt niveau skal KL og Er-

hvervsstyrelsen se på aftalesystemet. I den forbindelse lægger væksthuse-
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nes formænd vægt på, at aftalen understøtter øget arbejde med eksport 

og internationalisering, og at væksthusene samarbejder om specialist-

kompetencer. 

 

Det fremgår også, at den forskellige udbygning af kommunernes lokale 

erhvervsservice påvirker væksthusenes fokus på vækstindsatsen, og at 

der skal arbejdes med kompetenceudvikling både lokalt og i væksthuse-

ne.  

  

Måltal 

Evalueringen viser, at aktivitetsmålene i kontrakterne har medvirket til at 

skabe en fluebenskultur. Der foreslås færre mål, og at aktivitetsmålene 

fremover fastlægges af KKR. Det vil imidlertid forudsætte en fælles-

kommunal faglighed, der kan fastlægge vækstlaget og det potentielle an-

tal vækstvirksomheder. KKR har ikke det faglige apparat, der kan define-

re et fælleskommunalt måltal. Dette er derfor ikke KL’s anbefaling.  

 

Lov om erhvervsfremme 

Staten har tilbudt, at man kan justere § 12 om lokal erhvervsservice i lov 

om erhvervsfremme, så væksthusene kan koncentrere sig om specialise-

ret erhvervsservice, og at overlap i forhold til den lokale indsats kan re-

duceres.  

 

Det er KL’s vurdering, at en politisk dialog i hver region vil være at fore-

trække fremfor en ændring af loven, hvor frivillighedsprincippet kan sæt-

tes ud af spillet.  

 

KL vurderer, at det kan komme til at fremstå som om, at kommunernes 

forskellige prioritering af lokal erhvervsservice er en barriere for at løfte 

Regeringens 2020 målsætning uden, at der tages hensyn til de forskellige 

rammevilkår. KL anerkender udfordringen, og kommunerne vil derfor 

stå sig godt ved en proaktiv tilgang og gå i dialog med væksthusene om, 

hvordan en velfungerende lokal erhvervsservice kan sammensættes, så 

væksthusene kan løfte vækstindsatsen. Dette kan blandt andet ske gen-

nem arbejdet med de regionale væksthusaftaler for 2014. 

 

K17 har drøftet sagen efter oplæg fra direktøren for Væksthussjælland 

Mads Kragh. K17 påpeger, at evalueringsrapporten rummer nogle krit i-

ske bemærkninger om kommunernes egne erhvervsserviceordninger. 

Dette skal ses på tværs af de fem regioner. Det er væsentligt, at dialogen 

i KKR går konkret på, hvordan det forholder sig i Region Sjælland.  
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Mads Kragh deltager under punktet og adresserer evalueringen i forhold 

til arbejdet i Væksthus Sjælland. 

 

 

2.5. Senhjerneskadeområdet – et fælleskommunalt projekt 

MDR-2012-00078 adr 

 

Baggrund 

KKR Sjælland besluttede den 5. februar 2013 at igangsætte et projekt til 

synliggørelse af kommunernes indsats i forhold til borgere med erhver-

vet hjerneskade i den erhvervsaktive alder. Synliggørelsen skulle have fo-

kus på sammenhængen mellem indsatsen og Sundhedsstyrelsens forløbs-

program for voksne med erhvervet hjerneskade og KL’s 10 anbefalinger 

for styrkelse af den specialiserede hjerneskadeindsats. 

 

Projektet skulle munde ud i et oplæg ved KKR’s møde i juni 2013 med 

henblik på igangsættelse det videre arbejde. Projektets kommissorium 

indeholdt en tids- og handleplan, hvorefter der skulle udarbejdes en 

spørgeskemaundersøgelse, der skulle kvalificeres ved en workshop for 

kommunernes medarbejdere på hjerneskadeområdet. 

 

Spørgeskemaundersøgelse og workshop er nu afholdt. Undersøgelsen 

peger på, at der fremadrettet er behov for en overordnet monitorering 

og koordinering mellem de 17 kommuner i regionen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland  

• drøfter afrapporteringen for hjerneskadeindsatsen i de 17 kommuner 

• godkender kommissorium og organisering for det videre arbejde med 

hjerneskadeområdet i 2013 og 2014 

 

Sagsfremstilling 

KKR Sjælland har besluttet, at senhjerneskadeområdet er fokusområde 

for rammeaftale 2012, 2013 og fortsat i 2014. Netværksgruppen Voksne 

handicappede er udpeget som ansvarlig for arbejdet med fokusområdet 

og inddrager de øvrige netværksgrupper efter behov. 

 

./. Som udmøntning af fokusområdet er der blevet foretaget en screening af 

kommunernes indsats på området ved hjælp af to spørgeskemaer og en 

efterfølgende workshop. Et samlet statusnotat er vedhæftet som bilag. 

Screeningen viser bl.a. at 

• Der er kun tre kommuner, der ikke har en hjerneskadekoordinator 
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• Det vurderes generelt, at de ydelser der udbydes af specialiserede til -

bud lever op til kommunernes behov 

• Samlet vurderes det, at der er et stort behov for et tværkommunalt 

samarbejde for at sikre, at de nødvendige tilbud er til rådighed for 

kommunerne 

• 63 % af kommunerne har indgået formelle tværkommunale samar-

bejdsrelationer og 56 % har indgået tilsvarende samarbejde med spe-

cialiserede tilbud 

• 69 % af kommunerne angiver, at de aldrig eller kun i mindre omfang 

har egne tilbud, der kan levere indsatser til borgere med en hjerne-

skade, der kræver en specialiseret indsat 

• Der er en række specialiserede indsatser, som det ikke er muligt at få 

løst inden for regionens geografiske område 

• I de enkelte kommuner efterspørges der faglige kompetencer som fx 

neuropsykologiske kompetencer, ergo- og fysioterapeutiske kompe-

tencer på specialiseret niveau, audiologopæder (hørelse) og optome-

trister (syn) 

• Et flertal af kommunerne oplyser desuden, at genoptræningsplanerne 

ikke er dækkende i forhold til kommunens behov for tilrettelæggelse 

af genoptræningen 

 

Det anbefales på den baggrund i statusnotatet, at der arbejdes videre 

med en målsætning om, at de 17 kommuner i region Sjælland kan leve op 

til kravene i Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering af 

voksne med erhvervet hjerneskade, og til KL’s 10 anbefalinger for styr-

kelse af den specialiserede hjerneskadeindsats som beskrevet i ”En styr-

ket rehabilitering af borgere med hjerneskade”. Kommunerne skal så 

vidt muligt kunne leve op til kravene selv eller ved inddragelse af tilbud 

inden for Regions Sjællands geografiske område. 

 

Konkret anbefales det, at der igangsættes følgende fire aktiviteter:  

1. Løbende dokumentation af indsatsen 

2. Understøttelse af den specialiserede indsats inden for Regionens 

geografiske område 

3. Ramme for tværkommunalt samarbejde for hjerneskadeindsatsen 

4. Konkretisering af gensidige forventninger i samarbejdet med Regio-

nen 

 

./. Forslag til kommissorium for det videre arbejde er vedhæftet som bilag.  

Kommunaldirektørforummet K17 har drøftet sagen på møde den 31. 

maj 2013, og videresender den til KKR uden yderligere bemærkninger.  
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2.6. Flygtningefordeling 2014  

MDR-2012-00078 adr 

 

Baggrund 

KKR Sjælland drøfter årligt i juni måned fordelingen af flygtninge mel-

lem de 17 kommuner i region Sjælland i det efterfølgende år.  

 

Det sker på baggrund af, at udlændingestyrelsen senest primo april ud-

melder landstallet for flygtninge, som må påregnes at skulle have op-

holdstilladelse i det kommende år. Den hidtidige praksis med at lade ud-

lændingestyrelsen fastsætte regionskvoterne er videreført, og kommu-

nerne i det enkelte KKR har nu mulighed for at aftale en frivillig forde-

ling af kommunekvoterne. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland på vegne af kommunerne meddeler Ud-

lændingestyrelsen, at der er enighed om en fordeling mellem de 17 

kommuner i KKR Sjælland svarende til de beregnede kommunekvoter jf. 

nedenfor i sagsfremstillingen. 

 

Sagsfremstilling 

Udlændingestyrelsen har med brev af 15. maj 2013 meddelt følgende re-

gionskvoter for 2014: 

 

Region 2014 

Region Hovedstaden 441 

Region Sjælland 549 

Region Syddanmark 746 

Region Midtjylland  798 

Region Nordjylland 466 

I alt 3000 

 

Kommunalbestyrelserne inden for regionerne skal herefter søge at aftale, 

i hvilke kommuner, det antal flygtninge, der er fastsat i regionskvoterne, 

skal boligplaceres i 2014.  

 

Hvis kommunekontaktrådene inden for en region ikke inden den 10. 

september 2013 har givet udlændingestyrelsen meddelelse om indgåelse 

af frivillig aftale om kommunekvoterne fastsætter udlændingestyrelsen 

inden den 30. september 2013 for hver kommune i regionen det antal 

flygtninge, som må påregnes boligplaceret i de enkelte kommuner i 2014 

jf. integrationslovens § 8 stk. 3.  
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I beregningen af fordelingen indgår antal indbyggere, antal indvandrere 

og flygtninge samt visse familiesammenførte udlændinge i de enkelte re-

gioner og kommuner.  

 

De beregnede kommunekvoter for 2014 er:  

Region Sjælland  

253 Greve  22  

259 Køge  18  

265 Roskilde  55  

269 Solrød  17  

306 Odsherred  33  

316 Holbæk  49  

320 Faxe  27  

326 Kalundborg  42  

329 Ringsted  12  

330 Slagelse  36  

336 Stevns  25  

340 Sorø  26  

350 Lejre  28  

360 Lolland  26  

370 Næstved  32  

376 Guldborgsund  56  

390 Vordingborg  45  

Region Sjælland i alt  549  

 

 

2.7. Den aktuelle udfordring med seniorjob  

MDR-2012-00078 adr 

 

Baggrund 

KKR Sjælland bad på sit møde den 10. april 2013 kommunaldirektørfo-

rummet K17 om til det kommende møde i KKR Sjælland den 11. juni 

2013 at klargøre den aktuelle udfordring med seniorjob i de 17 kommu-

ner. Der er på den baggrund indsamlet status primo maj 2013 og for-

ventet udvikling i resten af 2013. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

Ledige dagpengemodtagere, som falder ud af dagpengesystemet mindre 

end fem år, før de når efterlønsalderen, har krav på at få et ordinært job i 
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bopælskommunen, hvis de ellers ville have opfyldt anciennitetskravet for 

at få efterløn. Jobbets indhold fastsættes af kommunen efter en samtale 

med seniorjobberen. Seniorjobberen kan forblive i jobbet indtil ved-

kommende kan gå på efterløn. 

 

Kommunerne får finansiering til seniorjobordningen via både et direkte 

tilskud til den enkelte ansættelse og et generelt tilskud via bloktilskuddet. 

Beløbet, som kommunerne modtager via bloktilskuddet er således diffe-

rencen mellem lønudgiften (som i udregningen af tilskuddet er forudsat 

til at være ca. 350.000) og det direkte tilskud på 132.000 (altså 218.000) 

ganget med antallet af seniorjobbere, som man forventer kommunerne 

skal have ansat i det kommende år. 

 

Ifølge KL’s rundspørge hos kommunerne er der allerede mere end 3.000 

personer ansat i seniorjob, og til sommer forventer kommunerne mere 

end 5.000 seniorjobbere. Hvis kommunernes skøn for antallet af senior-

jobbere holdet stik, mangler der over 800 millioner kroner i 2013 til se-

niorjob. 

 

Udgifterne til seniorjob er defineret som en overførselsudgift, som fx sy-

gedagpenge og kontanthjælp, og skal derfor ses i sammenhæng med den 

samlede økonomi på overførselsområdet. KL vil sammen med Beskæfti-

gelsesministeriet og Finansministeriet til sommer vurdere, om der er be-

hov for en midtvejsregulering af bloktilskuddet i forhold til overførsels-

udgifterne. Her vil kommunernes udgifter til seniorjob indgå blandt en 

række andre forhold i den samlede vurdering af et behov for en midt-

vejsregulering.  

 

KL har tilkendegivet, at seniorjob også kan være en arbejdsgiverpolitisk 

udfordring. Seniorjobberne har ikke altid de kompetencer, der efterspør-

ges på de kommunale arbejdspladser. Eksempelvis er der mange lang-

tidsledige industriarbejdere, som har krav på et seniorjob. Her kan det 

være rigtig svært at finde arbejdsopgaver til dem i kommunen. 

 

Samtidig oplever mange kommuner ifølge KL, at seniorjobberne ikke er i 

stand til at varetage et ordinært arbejde. Det er urimeligt for de andre 

kommunalt ansatte, der har måttet sige farvel til gode kolleger pga. be-

sparelser. De oplever nu, at der kommer folk ind på arbejdspladsen, som 

kommer der, fordi de har krav på et job. Det er forskelsbehandling i for-

hold til de øvrige kommunale medarbejdere. 
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 Antal personer i seniorjob i 

kommunen primo maj  

Kommunens for-

ventninger til udvik-

lingen i 2013 - skøn-

net antal yderligere i 

seniorjob fra maj til 

december  

Faxe 28 35 

Greve 22 (16 på komp. ydelse dvs. 

38 med ret til seniorjob) 

30 

Guldborgsund 46 40 

Holbæk 11 i seniorjob – 21 på komp. 6 

på vej i seniorjob 

20-22 

Kalundborg 33 50-55 

Køge 36 i seniorjob, (10 der søges 

seniorjob til og 6 på komp i alt 

52) 

50 

Lejre 12 10 

Lolland 47 50 

Næstved 71 2 nye ansøgninger om 

ugen  

Odsherred 29 15 

Ringsted 21 14 

Roskilde 53 36 

Slagelse 70 60 

Solrød 7 14 

Sorø 24 1 pr. uge  

Stevns 23 35 

Vordingborg  24 49 

Sagen har været forelagt kommunaldirektørforummet K17 på møde den 

31. maj 2013. K17 tog sagen til efterretning.  

 

 

2.8. Strategisk energiplanlægning på tværs af kommunegrænser 

MDR-2012-00078 adr 

 

Baggrund 

Energiklyngecenteret er besluttet videreført frem til sommeren 2014 med 

økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. I efteråret 2012 

gennemførte Energiklyngecenteret et strategiskifte fra en bred klimaind-

sats til en fokuseret indsats på klima og energidagsordenen, hvor kom-

munerne har et entydigt behov for koordinering af indsatsen. På bag-
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grund af dette strategiskifte har T17 og K17 (på møde den 19. april 

2013) givet fuld opbakning til Energiklyngecenter Sjællands nye funktion 

som koordinator af strategisk energiplanlægning på tværs af kommu-

nerne i region Sjælland. Energiklyngecentret er hermed gået fra klynge-

aktiviteter og rådgivning om fortrinsvis energibesparelser til koordine-

ring af strategisk energiplanlægning på tværs af kommunerne – nu også 

med topchefer og beslutningstagere som målgruppe. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Vi skal i Danmark omstille vores energisystem til vedvarende energi in-

den 2050. For at nå den målsætning er der brug for en helt ny praksis in-

denfor energiplanlægning – en langsigtet og helhedsorienteret indsats på 

tværs af sektorer, kommunegrænser, forsynings- og affaldsselskaber, 

virksomheder og videninstitutioner.  

 

Vi har i kommunerne en vigtig men også vanskelig opgave. Politikerne 

skal de kommende år træffe mange økonomisk og miljømæssigt vidtræk-

kende beslutninger i kommunalbestyrelserne samt i bestyrelserne for de 

sjællandske forsyningsselskaber og affaldsselskaber.  

 

Det er afgørende for realiseringen af den store omstilling af det danske 

energisystem, at der skabes et tværkommunalt fællesskab med politisk 

opbakning, for at der træffes de rette beslutninger for fremtidens energi -

system, så man ikke modarbejder hinandens lokale planer. 

 

Energiklyngecentrets to første skridt i arbejdet med strategisk energi -

planlægning er: 

1. Som økonomisk fundament til at koordinere den strategiske energi-

planlægning og give kommuner og energiselskaber værktøjer til at 

håndtere planlægningen, indsendes én tværkommunal ansøgning til 

Energistyrelsens pulje for strategisk energiplanlægning juni 2013 med 

Energiklyngecenter Sjælland som projektleder. RUC og DTU invite-

res med i partnerskabet som videnpartner ligesom affalds- og energi-

selskaber samt de tre resterende kommuner, som i dag ikke er med-

lemmer af Energiklyngecenter Sjælland, inviteres med.  

 

2. For at skabe det nødvendige politiske ejerskab til den tværkommunal 

indsats holdes kick-off konference om strategisk energiplanlægning 

for kommunale beslutningstagere og topchefer primo 2014. Målet er 

at skabe et fælles billede af udfordringer og sætte den politiske ram-
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me for det videre arbejde. Allerede i efteråret 2013 igangsættes arbej-

det med en strategikonference for kommunale topchefer og – plan-

læggere samt centrale samarbejdspartnere. 

 

Hvad får kommunerne ud af det? 

Formålet med koordinering af strategisk energiplanlægning på tværs af 

kommunegrænser er at sikre størst mulige økonomiske og miljømæssige 

effekter af den grønne omstilling i Region Sjælland. Energiklyngecentret 

skal ikke lave en bindende ”masterplan” for strategisk energiplanlægning. 

Men der skal skabes et klart fælles billede af udfordringer og løsninger. 

Og der skal skabes en fælles vision for energiplanlægningen på Sjælland, 

som de enkelte kommuner kan støtte sig til. Den tværkommunale koor-

dinering af strategisk energiplanlægning skaber det bedst mulige grundlag 

for, at kommuner og forsyningsselskaber kan gennemføre aktiviteter og 

investeringer i fællesskab eller hver for sig uden at komme i konflikt med 

andre kommuners og forsyningsselskabers langsigtede planer. 

 

I projektet om strategisk energiplanlægning skal der leveres unik viden 

om optimal udnyttelse af de ressourcer, der er til rådighed i Region Sjæl -

land, der skal skabes dialog på tværs af organisationer og kommuner om 

muligheder og barrierer omkring optimal ressourceanvendelse og igang-

sættes konkrete udviklings- og implementeringsprojekter i de rette part-

nerskaber, (som løser konkrete problemstillinger, der identificeres i det 

tværkommunale samarbejde omkring strategisk energiplanlægning). Det 

kunne være regionens vindmølleudbygning, tværkommunal fjernvarme-

planlægning, vedvarende energiforsyning udenfor den kollektive varme-

forsyning eller fælles grønne indkøb. Projektet vil hermed etablere 

grundlag for de rigtige beslutninger, der ikke tages i Energiklyngecentret, 

men af politikerne i eksisterende besluttende organer samt grundlag for 

at kvalificere beslutningen omkring Energiklyngecentrets fortsatte eksi -

stens efter projektets afslutning (sommeren 2015). 

 

I et vækstperspektiv er der for kommunerne et supplerende perspektiv i 

strategisk energiplanlægning. Koblingen mellem strategiske energiplaner 

og kommende milliard investeringer i den grønne omstilling kan skabe 

markante muligheder for at skabe vækst og arbejdspladser i Region Sjæl-

land. Samarbejdet i Kalundborg mellem en række virksomheder og for-

syningen om ombygning af Asnæsværket fra kul til biomasse baseret gas 

på baggrund af nye teknologier er et eksempel. Opkoblingen af Køge til 

VEKS fjernvarme forsyningsnettet er et andet.   

 

Økonomi: 



KKR Sjælland  | 11-06-2013 

 SIDE  |  20 

Projektet giver ikke ekstra omkostninger for de 14 kommuner, der er 

medlem af Energiklyngecentret udover det årlige kontingent, der allerede 

er aftalt.  De tre kommuner, der i dag ikke er medlem af centret, vil blive 

tilbudt at indtræde i projektet på samme økonomiske vilkår som centrets 

medlemmer. 

 

Projektbudgettet forventes at blive 4-5 mio. kr., hvor der kan søges om 

50 % medfinansiering fra Energistyrelsen og tilsagn medfører en for-

ventet bevilling omkring 1,5 mio. kr. til Energiklyngecentret.  

 

Projektet igangsættes januar 2014 og løber i 18 måneder til juli 2015. 

 

Energiklyngecenter Sjællands deltagelse finansieres af centrets nuvæ-

rende kontingent på 1, 75 kr. per indbygger per år fra de 14 deltagende 

kommuner. Ved centrets etablering blev det aftalt, at kommunerne i før-

ste omgang bandt sig for finansiering af de fælles aktiviteter frem til me-

dio 2014. Herefter skulle det vurderes om centret var en succes, der skal 

fortsætte, eller det skal lukkes ned.  

 

Såfremt der opnås tilsagn om statslig støtte til projektet fremlægges ny 

sag for KKR om accept af projektet, herunder forlængelse af finansierin-

gen af Energiklyngecentret fra medio 2014 til afslutning af projektet me-

dio 2015 på de nuværende vilkår. 

 

Øvrige deltagere fra energiselskaber, affaldsselskaber eller virksomheder 

samt de tre kommuner skal medfinansiere via et kontant bidrag.  Hver af 

disse deltagere indgår aftale med Energiklyngecentret, der står for pro-

jektledelsen.   

 

 

2.9. Orienteringssag - Vækstforum Sjælland. 

MDR-2012-00078 hfh 

 

Baggrund 

Der orienteres i nedenstående om nyt fra Vækstforum Sjælland. 

 

Indstilling 

Det indstilles at KKR tager orienteringen til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

Nyt erhvervspolitisk fokus 

Med ønske om at sætte yderligere fokus på at skabe vækst og beskæfti-

gelse, har Vækstforum valgt, at skifte i arbejdsformen. I stedet for de nu-
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værende kontrakter, vil der blive indgået ”vækstaftaler”, som fokuserer 

på centrale kerneområder. Øvrige indsatser vil blive løst via konkrete 

projekter. Indsatsen skal tættere på virksomhederne og mere direkte un-

derstøtte vækst og beskæftigelse. Vækstforum besluttede på møde den 8. 

maj 2013 inden for hvilke områder - og med hvilken økonomisk priorite-

ring – der skal laves vækstaftaler. 

 

Vækstforum ønsker et nyt erhvervspolitisk fokus, hvor der i endnu høje-

re grad skal være fokus på effekten og indholdet af indsatsen. Den er-

hvervspolitiske indsats tager udgangspunkt i virksomhedernes udfordrin-

ger og skal bidrage til at skabe vækst og arbejdspladser. 

 

Nyt erhvervspolitisk fokus og udvikling af tværgående aktiviteter indgår 

som vigtige elementer i processen frem mod en ny erhvervsudviklings-

strategi for 2015-2018. Sideløbende med aktiviteterne kører allerede 

igangsatte projekter, der skal ses som et led i den samlede indsats. Her-

udover vil der blive arbejdet for at sikre sammenhængen til arbejdet med 

en fokuseret vækstdagsorden for den funktionelle hovedstadsregion. 

 

Vækstforum indgår vækstaftaler for en treårig periode inden for en række 

områder. Aftalerne indgås på grundlag af indsendte forslag fra relevante 

aktører, der indgår i konsortier, de selv vælger. Der laves vækstaftaler på 

følgende områder: 

1. Tiltrække virksomheder og investeringer – flere nye virksomheder 

og flere investeringer 

2. Udnytte de store anlægsinvesteringer 

3. Viden ud i virksomhederne – styrket innovation 

4. Turisme – bedre oplevelser 

• Den direkte virksomhedsrettede indsats – vækst i eksisterende virk-

somheder og iværksætteri 

 

Information om vækstaftalerne kan findes på KKR Sjællands hjemme-

side under dagsordnen. 

 

Der afholdes et ekstraordinært vækstforumsmøde den 19. juni 2013 kl. 

18.00, hvor Vækstforum udvælger de forslag, som skal danne grundlag 

for vækstaftaler. Samtidig opsiges de nuværende kontrakter, og der tages 

stilling til, om der i disse er elementer, der bør sikres finansiering fx på 

grund af kontraktlige bindinger. Herefter færdiggør administrationen 

vækstaftalerne i samarbejde med ansøgerne frem mod Vækstforums mø-

de den 9. december 2013, hvor aftalerne godkendes. 
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Partnerskabsaftale 

De regionale vækstfora indgår årligt en regional vækstpartnerskabsaftale 

med regeringen om fælles indsatser, som skal fremme vækst og beskæfti-

gelse. Aftalerne indgås i maj-juni 2013 på møder mellem vækstforas for-

mandskaber og repræsentanter for regeringen.  

 

Aftalen med Vækstforum Sjælland indgås på møde den 12. juni 2013 

med erhvervs- og vækstministeren Annette Vilhelmsen og ministeren for 

by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen og fødevareministeren Mette 

Gjerskov.  

 

Vækstforum Sjælland har blandt sine medlemmer udpeget følgende dele-

gation: Steen Bach Nielsen, Jane Strange, Niels Hörup, Ulla Skaarup og 

Flemming Lassen. Martin Damm deltager i stedet for Niels Hörup. 

 

På vækstforums møde den 8. maj 2013 blev regeringens udspil til vækst-

partnerskab drøftet som forberedelse til mødet med regeringen. Vækst-

forum godkendte udspillet, idet det blev besluttet, at det skal tydeliggø-

res, at beskæftigelsesindsatsen er en kommunal kerneopgave. 

 

Udspillet indeholder en række initiativer inden for overskrifterne: 

 

Fælles opfølgning på regeringens vækstplaner mv. 

• Øget ressourceeffektivitet og biobaserede løsninger i industriel pro-

duktion. 

• Femern Bælt, STRING og Østersøsamarbejdet. 

• Food KIC. 

• Samarbejde om udbredelse af bredbånd og mobildækning. 

• Vækstløft til mindre og mellemstore produktionsvirksomheder. 

 

Styrket sammenhæng mellem erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæf-

tigelsesindsatsen. 

• Beskæftigelse i Danmark ved større anlægsprojekter. 

• Styrket samspil mellem vækstfora og beskæftigelsesråd. 

• Styrket koordination i kontakten til virksomheder. 

 

Styrket regional resultatopfølgning, arbejdsdeling og koordination. 

• Øget fokus på effekt. 

• Øget hjemtag af forskningsmidler fra EU. 

• Koordinere statslige og regionale forsknings- og innovationspro-

grammer. 
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• Udvikling, professionalisering og internationalisering af de danske 

klynger. 

• Styrke sammenhæng mellem regionale og lokale erhvervsudviklings-

indsatser i landdistrikter. 

 

 

2.10. Orienteringssag – Movia – Forsøgsprojekt, Fritidsrejser for børn og 
unge i landområder  

MDR-2012-00078 hfh 

 

Baggrund 

Movia har gennemført et forsøg, hvor det er testet om Flextur i højere 

grad end i dag er i stand til at varetage fritidsrejser for børn og unge i 

landområder. Ringsted og Faxe har været udvalgt som forsøgskommu-

ner. KKR orienteres om evalueringen af forsøget.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Den overordnede konklusion for forsøget er, at det desværre ikke har 

været nogen succes hvad angår øget passagertilgang. Det kan konstate-

res, at der er et behov for, at målgruppen kan blive kørt til/fra fritidsak-

tiviteter, men at det i høj grad er et spørgsmål om ændring af eksisteren-

de vaner, førend man kan få målgruppen til at benytte Flextur som 

transportform. 

 

I de husstande, hvor man har benyttet sig af Flextur, er det i to ud af tre 

tilfælde et barn, der har benyttet produktet, hvilket viser, at der er et reelt 

behov for denne type kørsel.  

 

Evalueringen viser videre, at på trods af en relativ intensiv og lokalt ti l-

passet markedsføring, så er kendskabet til produktet og hvad det er be-

regnet til ikke særligt stort. Dette indikerer, at for at få en større andel af 

målgruppen til at benytte Flextur, så skal der iværksættes en relativ inten-

siv markedsføringskampagne i hver enkelt kommune, førend der kan på-

regnes en mærkbar stigning i efterspørgslen. 

 

Movia oplyser, at forsøget, på trods af den manglende succes, har givet 

dem nyttig viden i forhold til det videre arbejde med Flextur bl.a. i for-

hold til behovet for markedsføring, vaner og holdninger til Flextur.  
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På KKR Sjællands hjemmeside kan under dagsordnen findes yderligere 

materiale om forsøget og dets resultater: 

• Evaluering af forsøget – rapport fra Tetraplan 

• Årsrapport til Trafikstyrelsen 

• Endelig afrapportering til Trafikstyrelsen. 

 

 

2.11. Skriftlig orientering: Uddannelse  

MDR-2012-00078 adr 

 

Baggrund 

De regionalt dækkende uddannelser, hvor KKR Sjælland udpeger til in-

stitutionens bestyrelse, orienterer nedenfor om nyt, ligesom der orien-

teres om nyt fra KP2020. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Nyt fra SOSU-Sjælland - SOSU Sjælland - under og efter lockout 

På SOSU Sjælland var ca. 70 procent af vores undervisere og stort set a l-

le vejledere lockoutet. Vi gennemførte undervisningen i det omfang, vi 

kunne, men til sidst var vi nødt til at forberede en omlægning af elever-

nes uddannelsesforløb. Vi nåede også at effektuere en omlægning, en uge 

inden lockouten sluttede.  

 

Både under lockouten og efter lockouten har vi haft en taskforce med en 

håndfuld medarbejdere, der har passet en hotline på telefon og e-mail. Vi 

har også under hele forløbet kontinuerligt opdateret vores hjemmeside. 

Der er ved at være ro på nu. Vi har planlagt at afvikle de eksaminer, vi 

måtte aflyse, vi har omlagt og forlænget forløb, så vi kan indhente tabt 

undervisning, og vi har lagt planer for optag af nye elever. Hos taskforce 

er der stille på telefonen og mailen.  

 

Der har været meget, der skulle gå op i en højere enhed, og vi har sat 

stor pris på samarbejdet med kommuner og region om at finde de bedst 

mulige løsninger til gavn for eleverne. 

 

Nyt fra University College Sjælland (UCSJ) 

Danmarks Evalueringsinstitut har indstillet tre af UCSJ’s fire udbudsste -

der af pædagoguddannelsen til betinget godkendelse. Det gælder udbuds-

stederne Slagelse, Vordingborg og Nykøbing F. Udbudsstedet i Roskilde, 

som er langt det største udbudssted med 42 pct. af de pædagogstude-
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rende, er blevet godkendt. UCSJ arbejder frem mod at kunne blive fuldt 

ud positivt akkrediteret i juni 2014. 

 

For en måned siden afholdt UCSJ sin første aftagerdag, hvor der bl.a. 

deltog flere repræsentanter for kommunerne som gav input til UCSJ’s 

arbejde med bl.a. velfærdsteknologi, tværprofessionalitet og inklusion 

med borgeren i centrum. Fremover vil UCSJ afholde en årligt aftagerdag. 

Læs mere på UCSJ’s hjemmeside på adressen http://ucsj.dk/det-

sker/konferencer/aftagerdag/opfoelgning/ 

 

UCSJ har igen i år haft stor søgning til uddannelserne via kvote 2. Med 

en fremgang på 41 pct. har UCSJ’s søgning været langt over landsgen-

nemsnittet. Ansøgningsfristen for læreruddannelsen blev forlænget i år 

pga. nye optagelseskrav, idet ansøgere, der har en gymnasial eksamen 

med et gennemsnit under 7, skal søge ind via kvote 2.  For UCSJ resulte-

rede forlængelsen i over 30% flere ansøgninger.  Ansøgere med et snit 

under 7 skal til optagelsessamtale. Man kan gå til optagelsessamtale på  et 

hvilket som helst udbudssted i landet, uafhængigt af hvor man søger op-

tagelse. For næste runde optagelsessamtaler i juni arbejder UCSJ på at 

give mulighed for afvikling af optagelsessamtaler gennem skype for 

udenlandske ansøgere og danske ansøgere i udlandet. 

 

Nyt fra Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)  

De danske erhvervsakademier, herunder Erhvervsakademi Sjælland, har 

været spændte på, hvad evalueringen af sektoren ville bringe i 2013. Hel-

digvis kunne vi i denne måned modtage en positiv rapport fra Rambøll, 

der dokumenterer, at erhvervsakademierne lever helt op til de politiske 

forventninger, som politikerne havde til sektoren, da den blev grundlagt i 

2009: Erhvervsakademierne har leveret de resultater, politikerne og 

myndighederne har ønsket, og sektoren står stærkt i forhold til at indfri 

de ambitiøse målsætninger, som skal nås i 2015. – Ikke mindst målet om, 

at 60 % af en ungdomsårgang får en videregående uddannelse.  

 

Nyt fra KP2020 (kompetenceparat 2020) 

Region Sjælland har udarbejdet en publikation, der beskriver uddannel-

sesniveauet i de 17 kommuner i forhold til målsætningerne i kompeten-

ceparat 2020. Den administrativt nedsatte kommunale gruppe, inddrager 

publikationen i det videre arbejde. Publikationen kan findes på 

http://www.regionsjaelland.dk/Udvikling/kompetence/kompetencepa-

rat-2020/Documents/Uddannelsesanalyse.pdf  

 

http://ucsj.dk/det-sker/konferencer/aftagerdag/opfoelgning/
http://ucsj.dk/det-sker/konferencer/aftagerdag/opfoelgning/
http://www.regionsjaelland.dk/Udvikling/kompetence/kompetenceparat-2020/Documents/Uddannelsesanalyse.pdf
http://www.regionsjaelland.dk/Udvikling/kompetence/kompetenceparat-2020/Documents/Uddannelsesanalyse.pdf
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3. Udpegninger  
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4. KKR 
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5. Siden sidst  

 

 

5.1. Meddelelser 

MDR-2012-00078 adr 

 

Baggrund 

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

se sager og afholdte møder.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

• Høringssvar (Høringssvarene kan findes på KKR Sjællands hjemme-

side under dagsordnen): 

− Fingerplan – Sammen med regionen 

− Fingerplan – Sammen med parterne bag Fokuseret Vækstdagsor-

den 

− Evaluering af lov om trafikselskaber – Sammen med KKR Ho-

vedstaden 

− Bekendtgørelse om ungdomskort 

• Møde den 20. juni om en Fokuseret vækstdagsorden 

• Sundhedstopmøde i samarbejde med Regionen 
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6. Punkter til næste møde  

 

6.1. Sager på vej til kommende møder  

MDR-2012-00078 adr 

 

Baggrund 

KKR Sjælland orienteres nedenfor om sager på vej til det kommende 

møde.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

Det kommende møde i KKR Sjælland er aftalt til den 27. august 2013. 

Mødet afholdes som tidligere varslet som et heldagsmøde dvs. fra kl. 

9.30 (formøder fra kl. 8.30) til kl. 16.00. 

 

Følgende sager forventes drøftet: 

• Opsamling ejerstrategier 

• Styringsaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 

• Takstanalyse (regnskab) for det specialiserede social- og undervis-

ningsområde.  

• Kompetenceparat 2020 – status samt opfølgning på KL’s uddannel-

sesoplæg.    
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7. Eventuelt  

 


