
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 

MDR-2014-00093 adr 

 

Baggrund 

./. Referat af mødet i KKR Sjælland den 10. marts 2014 blev udsendt til 

medlemmerne den 13. marts 2014. Referatet er vedlagt som særskilt bi-

lag. 

 

Indstilling 

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

land den 10. marts 2014. 

 

 

      

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen.  
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2. Regionalpolitiske sager  

 

 

2.1. Tema – Erhverv, vækst og beskæftigelse 

MDR-2014-00093 hfh 

 

Baggrund 

Fokuseret Vækstdagsorden er rammesættende for KKR’s videre arbejde 

med erhvervsudvikling, vækst og beskæftigelse i valgperiode 2014-18. På 

den baggrund behandles Fokuseret Vækstdagsorden og den regionale 

vækst- og uddannelsesstrategi sammen under temaet erhverv, vækst og 

beskæftigelse. 

 

Kommunaldirektør Thomas Knudsen indleder sagen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland 

• Tager orienteringen om arbejdet med Fokuseret Vækstdagsorden til 

efterretning 

• Drøfter hvordan ReVUS kan medvirke til at fremme den Fokuserede 

Vækstdagsorden 

• Drøfter forslag til temaer, herunder Erhvervskoordinationsgruppens 

forslag til indspil til den regionale vækst- og udviklingsstrategi, med 

henblik på at kommunerne kan deltage i den videre debat samt klæde 

de kommunale medlemmer af Vækstforum på til de videre drøftelser 

i vækstforum. 

 

Sagsfremstilling 

Fokuseret Vækstdagsorden 

I forlængelse af KKR Sjællands tidligere beslutning om at fortsætte ar-

bejdet med Fokuseret Vækstdagsorden, har parterne bag Fokuseret 

Vækstdagsorden afholdt det første møde efter Kommunal- og Regions-

valget. 

  

./. På mødet bekræftede parterne erklæringen for Fokuseret Vækstdagsor-

den ligesom alle parter tilkendegav, at der var fuld opbakning til at fort-

sætte arbejdet. Erklæringen udgør det fælles ståsted og beskriver grund-

laget for det videre arbejde, herunder igangsættelse af en række konkrete 

projekter. Formålet er at skabe grundlag for fælles fokus på vækstinitiat i-

ver og sikre, at de ressourcer der i dag samlet set anvendes på at skabe 

vækst og beskæftigelse anvendes fokuseret, målrettet og med størst mulig 

effekt. 
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 De næste skridt i arbejdet med Fokuseret Vækstdagsorden er øget kend-

skab til og forankring af Fokuseret Vækstdagsorden samt inddragelse af 

Region Skåne og de skånske kommuner.  

 

Øget kendskab til og forankring af Fokuseret Vækstdagsorden 

For at sikre et øget kendskab til initiativerne under den fokuserede 

vækstdagsorden og skabe en større forankring heraf har parterne bag be-

sluttet at invitere til et borgmestermøde den 14. august 2014 kl. 12.00-

16.00. Borgmestermødet følges op af yderligere initiativer rettet mod 

kommunalbestyrelser og på administrativt niveau for at øge kendskabet 

til arbejdet og sikre en bredere forankring. 

 

Inddragelse af Region Skåne og de skånske kommuner 

Arbejdet er initieret af kommunerne og regionerne på Sjælland, men øn-

sket er, at hele den funktionelle region skal deltage, så målet om at skabe 

et internationalt knudepunkt for investeringer og viden og om at øge den 

økonomiske vækst og beskæftigelse, så regionen kommer på niveau med 

de mest succesfulde metropoler i Europa, kan opnås. 

 

Region Skåne og kommunerne i Skåne er således inviteret med ind i 

samarbejdet om den fokuserede vækstdagsorden. Bl.a. grundet det fore-

stående valg til kommunalbestyrelser og regionsråd i Sverige den 14. sep-

tember 2014 er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at få en klar ti l-

kendegivelse om deltagelse i vækstdagsordenen fra svensk side. Region 

Skåne og de skånske kommuner deltager dog i det næste politiske møde 

om Fokuseret Vækstdagsorden i slutningen af juni måned. Fra dansk side 

er der fokus på, at de allerede igangsatte initiativer og projekter fortsæt-

ter uanset den uafklarede situation i forhold til svensk deltagelse.  

 

Fokuseret Vækstdagsorden og ReVUS 

Endelig arbejdes på at fremme initiativerne i den fokuserede vækstdags-

orden via den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS), der afløser 

den regionale udviklingsplan og erhvervsudviklingsstrategien. 

 

ReVUS er en lovbunden opgave for regionerne. Hovedformålet er at sik-

re en sammenhængende indsats for vækst og udvikling i de enkelte regi-

oner i et langsigtet perspektiv. Regionsrådet skal vedtage den regionale 

vækst- og udviklingsstrategi, og Vækstforum skal bidrage til de vækstret-

tede elementer, der tages med i ReVUS. Strategien skal kunne rumme de 

prioriteringer, som Regionsrådet og Vækstforum ønsker at fokusere på 

de næste fire år. 
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KKR har ikke noget formelt ansvar i forhold til ReVUS, idet den ikke 

skal vedtages i kommunalt regi. Region Sjælland har givet udtryk for, at 

ReVUSen skal sætte retningen for de udviklings- og vækstrettede initiati-

ver, som Regionsrådet og Vækstforum vil gennemføre. Region Sjælland 

har tillige givet udtryk for, at regionen ønsker at benytte den regionale 

vækst- og udviklingsstrategi til at fremme den fokuserede vækstdagsor-

den. 

 

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi skal indeholde en redegørelse 

for den fremtidige udvikling for regionen og omhandle de regionale 

vækst- og udviklingsvilkår, herunder: 

• Infrastruktur, 

• Erhvervsudviklingsindsatsen inklusiv turisme 

• Uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen 

• Udvikling i byerne og yderområderne 

• Natur og miljø herunder rekreative formål 

• Kultur 

• Samarbejdet med tilgrænsende landes myndigheder om udviklings-

mæssige emner. 

 

Derudover er der mulighed for at inddrage andre emner med betydning 

for den regionale udvikling, fx klimatilpasning, grøn omstilling og kollek-

tiv trafik. 

 

For Regionsrådet og Vækstforum er hovedformålet med strategien at bi-

drage til at skabe varig vækst og blivende beskæftigelse i hele regionen.  

Der skal skabes en strategisk sammenhæng mellem erhvervsfremmeiniti-

ativer og regional udvikling og strategien skal sætte retning for indsatsen 

og danne grundlag for aktiviteter og gearing af regionale midler. Strateg i-

en skal være et politisk prioriteringsredskab, der indikerer tilvalg og fra-

valg i den strategiske indsats og dermed danner et godt udgangspunkt for 

samarbejde med kommuner, virksomheder og andre regionale aktører. 

Temaerne i strategien forventes at komme til at omhandle: 

• Virksomheder og arbejdspladser 

• Kompetence  

• Grøn vækst – energi og miljø  

• Tilgængelighed – bo og leve godt 

• Offentlige anlægsinvesteringer.  

 

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

allerede eksisterende samarbejde inden for de enkelte temaer mellem 

kommuner og region for at skabe mest mulig effekt af indsatserne. 
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Indsatsen på turismeområdet bliver formentlig et særligt tema, idet rege-

ringen den 20. januar 2014 lancerede sin vækstplan for dansk turisme. 

Vækstplanen indeholder 23 konkrete initiativer, som skal styrke det dan-

ske turismeprodukt og tiltrække flere turister til landet. Planen lægger op 

til en fælles national turismestrategi og en omorganisering af turismeom-

rådet med etablering af et nationalt turismeforum og tre udviklingsse l-

skaber. De samlede konsekvenser af vækstplanen for dansk turisme er 

endnu ikke kendte. Blandt andet er det usikkert hvordan finansieringen 

af det nationale turismeforum og de tre udviklingsselskaber vil være.  

 

./. Organisationsdiagram og oversigt over indsatsområder fra vækstplanen 

for dansk turisme er vedlagt. Vækstplanen Danmark i arbejde – vækst-

plan for dansk turisme kan findes her: http://www.kl.dk/Erhvervs--og-

regionaludvikling/Vakstplan-for-turisme--KL-onsker-mere-

sammenhang-og-bedre-samspil-med-kommunerne-id146958/?n=0 

 

Proces for udarbejdelse af den regionale vækst- og udviklingsstrategi 

./.. Regionen og Vækstforum har fået udarbejdet et debatoplæg, der inde-

holder en række dilemmaer og skal danne udgangspunkt for en debat 

om, hvordan man politisk ønsker at prioritere Region Sjællands indsats 

for vækst og udvikling i regionen. Debatoplægget skal ses som Regions-

rådets og Vækstforums foreløbige tanker om vision og temaer i den regi-

onale vækst- og udviklingsstrategi. 

 

Proces for udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi i 

2014 
Proces for udarbejdelsen

Forberedelsesfase:  

Marts –Maj 

Debatfase:

Maj-Juni

Aug.-
Sept. 

Høringsfase:

Okt.-Nov. 

2014

På baggrund af 
analyser og 
debatoplæg 
formulerer 
Regionsrådet og 
Vækstforum deres 
fælles vision samt 
de overordnede 
temaer, der skal 
indgå i vækst- og 
udviklingsstrate-
gien. 

Regionale 
aktørers 
viden og 
holdninger 
bringes i 
spil ift.  
prioritering 
af 
indsatser.

Udkast god-
kendes og 
sendes i 
høring. Der 
arbejdes 
videre med 
den endelig 
udgave, som 
forventes 
vedtaget ca. 
marts 2015. 

Der følges 
op på 
debatten  
og 
hørings-
udkast 
formule-
res. 

 

http://www.kl.dk/Erhvervs--og-regionaludvikling/Vakstplan-for-turisme--KL-onsker-mere-sammenhang-og-bedre-samspil-med-kommunerne-id146958/?n=0
http://www.kl.dk/Erhvervs--og-regionaludvikling/Vakstplan-for-turisme--KL-onsker-mere-sammenhang-og-bedre-samspil-med-kommunerne-id146958/?n=0
http://www.kl.dk/Erhvervs--og-regionaludvikling/Vakstplan-for-turisme--KL-onsker-mere-sammenhang-og-bedre-samspil-med-kommunerne-id146958/?n=0
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Kommunaldirektørkredsen har i K17 drøftet debatoplægget og anbefaler 

at der fokuseres på få målrettede indsatser. Erhvervskoordinationsgrup-

pen har med udgangspunkt i debatoplægget, på opfordring fra K17, ef-

terfølgende udarbejdet vedlagte forslag til kommunalt indspil til den re-

gionale vækst- og udviklingsstrategi. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tog orienteringen om arbejdet med Fokuseret Vækstdags-

orden til efterretning, idet det blev fremhævet, at det er vigtigt, at have 

fokus på: 

• Infrastruktur 

• Bredbånds- og mobildækning  

• Tydeliggørelse af de tiltag der gør, at de Sjællandske Kommuner kan 

se sig selv som en del af dagsordenen. 

 

KKR Sjælland drøftede temaer for ReVUS og der var opbakning til at 

fokusere på: 

• Kompetencer 

• Internationalisering 

• Udnyttelse af potentialerne i de kommende anlægsinvesteringer 

  

Herudover blev det det blev bemærket, at bredbånds- og mobildækning 

skulle fremhæves og at der skal være opmærksomhed på, at strategien ik-

ke bliver til hinder for muligheden for at søge Strukturfondsmidler. 

 

  

2.2. Den fælles regionale klimastrategi – 1. drøftelse  

MDR-2014-00093 adr 

 

Baggrund 

KKR Sjælland og Regionsrådet vedtog den første fælles regionale klima-

strategi i 2009. Det sidste år har der administrativt været arbejdet på at 

udforme en revideret udgave af den fælles regionale klimastrategi.  

 

Der er nedsat en administrativ styregruppe bestående af tre kommunaldi-

rektører og en regional koncerndirektør til at koordinere det overord-

nede arbejde med klimastrategien.  

 

./. Der foreligger nu et udkast til en ny fælles regional klimastrategi.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager en indledende drøftelse af klima-

strategien.  
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Sagsfremstilling 

Den fælles regionale klimastrategi indeholde indsatser, hvor kommu-

nerne og regionen kan lære af hinanden, hvor samarbejde kan få 2 og 2 

til at blive 5, og hvor problemerne går på tværs af kommunegrænser. 

Løsningerne skal her findes mellem to eller flere parter, og her har en 

fælles klimastrategi sin styrke. Kommuner og region vil hver især kunne 

arbejde selvstændigt med aktiviteter – mens emnerne i klimastrategien, er 

dem, der er størst perspektiver i at samarbejde om. 

 

De prioriterede indsatser er indeholdt i følgende tre temaer: 

• Energi og ressourcer: Mere vedvarende energi og bedre udnyttelse af 

ressourcerne. 

• Transport: Bæredygtig og pendlervenlig transport og infrastruktur.   

• Klimatilpasning: Klimatilpasning i det åbne land, i byerne og ved ky-

sterne. 

 

Proces  

Udkastet til den fælles regionale klimastrategi præsenteres for KKR og 

Regionsrådets udvalg for Trafik, Klima og Ressourcer i maj/juni måned 

2014. Derefter planlægges afholdt et politisk dialogmøde om indholdet i 

klimastrategien sommer 2014.  

 

Det forventes, at den fælles regionale klimastrategi kan fremlægges til 

endelig politisk behandling i KKR og Regionsrådet i september 2014.  

 

Politisk dialogmøde  

Formålet med et politisk dialogmøde er at skabe et bredere politisk ejer-

skab til klimastrategien. At sætte fokus på, hvordan en klimastrategi kan 

medvirke til at styrke den regionale udvikling og grøn vækst gennem en 

prioriteret, koordineret og vedvarende indsats og at skabe dialog om per-

spektiverne i de tre temaer i strategien.  

 

Målgruppen er regionsrådsmedlemmer med fokus på udvalg for Trafik, 

Klima og Ressourcer og kommunalbestyrelsesmedlemmer med fokus på 

de tekniske udvalg og/eller erhvervsudviklingsudvalg samt borgmestre.  

 

Der forventes udsendt en separat invitation fra regionen til kommunerne 

til dialogmødet i løbet af juni måned. 

 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen.  
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2.3. Tværkommunale samarbejder 

MDR-2014-00093 adr 

 

Baggrund 

På KKR-mødet den 10. marts 2014 godkendte KKR Sjælland indstillin-

gen om at anbefale ”strategien for tværkommunale samarbejder” over 

for kommunerne. Og det blev godkendt, at KKR Sjælland anmoder K17 

om at arbejde videre med de otte prioriterede samarbejdsmuligheder, 

herunder at undersøge yderligere potentialeafklaring i form af business-

cases. KKR bemærkede, at perspektivet om politisk styring skal inddra-

ges i det videre arbejde. I den sammenhæng skal det være tydeligt, hvor-

dan den politiske indflydelse og styring kan sikres ved de kommunale 

samarbejder. Samtidig anbefalede KKR Sjælland, at emnet drøftes i de 

enkelte kommuner, inden sagen tages op i KKR Sjælland igen i juni 

2014.  

 

I forlængelse af beslutningen på KKR-mødet den 10. marts 2014 om-

kring tværkommunale samarbejder, har K17 haft en drøftelse af potenti -

aleafklaring af mulige tværkommunale samarbejder. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland godkender K17’s anbefaling om at priori -

tere Velfærdsinnovation Sjælland (VIS) og Fælles udbud Sjælland (FUS) 

som værende de tværkommunale samarbejder, der arbejdes med i 2014, 

herunder at undersøge muligheden for yderligere potentialeafklaring i 

form af businesscases.  

 

Sagsfremstilling 

På K17 mødet den 23. maj besluttede K17, at prioritere Velfærdsinnova-

tion Sjælland (VIS) og Fælles udbud Sjælland (FUS), som værende de 

tværkommunale samarbejder, der arbejdes videre med i 2014. 

 

1. Velfærdsinnovation Sjælland 

VelfærdsInnovation Sjælland (VIS) blev igangsat den 1. maj 2012 og 

fortsætter frem til den 30. april 2015. Formålet med VIS er at fremme 

udbredelsen af velfærdsteknologi på de store velfærdsområder. Desuden 

at realisere effektiviseringer, skabe kvalitetsløft i servicen til borgere samt 

kvalitetsløft i forhold til medarbejdere. Væsentlige indsatsområder for 

VIS har været at øge viden om implementering og udbredelse af vel-

færdsteknologi samt viden om anvendelsesmuligheder, organisering, ge-

vinstrealisering samt at evidens øges. 
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På baggrund af fornylig gennemført midtvejsevaluering, kan det samlet 

set konkluderes, at kommunerne generelt er tilfredse med indsatsen i 

VIS. Ligeledes kan det konkluderes, at VIS er godt på vej til at opfylde 

de mål, der blev besluttet for perioden år 2012 – 2015. Samtidig skal det 

nævnes, at evalueringen indikerer, at flere kommuner ser en mulig åbning 

for et bedre samarbejde omkring velfærdsteknologi ved at indgå i nye 

tværsektorielle samarbejdsprojekter med Region Sjælland. Omvendt ud-

trykker nogle kommuner en skepsis, da disse projekter opleves som res-

sourcemæssigt tunge at løfte. Desuden opleves et stigende behov for at 

indkøbe og anvende velfærdsteknologi på de store velfærdsområder – og 

samtidig opleves et stigende behov for at påbegynde udarbejdelse og an-

vendelse af businesscases som beslutningsredskab. 

 

Udviklingspotentiale for at videreføre VIS  

Efter indstilling fra styregruppen i VIS, anbefaler K17 udviklingspotenti -

ale for at videreføre VIS: 

• At VIS fortsætter uændret med to medarbejdere, hvor det forventes 

at kunne levere 3-4 tværkommunale og/eller tværsektorielle samar-

bejdsprojekter henover en 3 årig periode. 

• At VIS understøtter de projekter, som udpeges af KL i relation til det 

tværkommunale program ”Udbredelse af Velfærdsteknologi i Dan-

mark” i det omfang, hvor der forelægges en solid businesscase. Øv-

rige projekter er op til den enkelte kommune at prioritere.  

• At når Velfærdsteknologiske løsninger, der er udviklet i mindre kom-

munale klynger, skal i udbud, kan øvrige kommuner deltage. På den 

måde øges volumen og stordriftsfordele. 

• At VIS indgår i flere samarbejdsprojekter rettet mod det tværsektori -

elle samarbejde med Region Sjælland, herunder understøtter imple-

menteringen af sundhedsaftalen på det velfærdsteknologiske område. 

• At etablere et samarbejde mellem VIS og EU kontoret i forhold til 

anvendelse af fundraising. 

 

Desuden skal det nævnes, at nærværende potentiale forudsætter, at 

kommunerne i egen organisation afsætter de nødvendige økonomiske og 

personalemæssige ressourcer til at gennemføre projekterne. Samtidig an-

befales det, at beslutning om at deltage i projekter sker på direktørni-

veau. 

 

2. Fælles udbud Sjælland (FUS) 

Fælles udbud Sjælland (FUS) består af 16 K17 kommuner. FUS er et ud-

budsfællesskab, som skal optimere kommunernes indkøb ved udbud af 

større volumen samt ved deling af kompetencer og ressourcer. FUS fun-
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gerer desuden som et fælles talerør i forskellige sammenhæng på vegne af 

FUS-kommunerne. 

 

Kommissoriet for FUS udløber med udgangen af 2014. Der gives et bud 

på hvilke områder, der kan påtænkes at bidrage til et mere effektivt fæl-

lesskab, hvor elementer som organisering i klynger og kompetencer er i 

spil.  

 

Udviklingspotentialer for at videreføre FUS 

Efter indstilling fra formandsskabet i FUS, anbefaler K17 følgende ho-

vedelementer, som vurderes at indeholde potentialer: 

 

FUS vil i større grad sikre, at kommunerne opnår den optimale anven-

delse af de indgåede aftaler, og får høstet de potentielle besparelser, som 

aftalerne skaber.  

 

FUS vil rette sin indsats mod udbud på nye og uopdyrkede områder, 

hvor det er tungt og kompliceret at løfte udbud for den enkelte kom-

mune. Det betyder, at de simple (gen)udbud som FUS udfører i dag, 

fremover varetages af SKI. Ligeledes skal udbudsplanen prioriteres efter 

hvilke udbud, der giver størst mulig effekt i forhold til indsatsen. Det be-

tyder, at FUS i langt større grad vil arbejde i klynger for at afprøve nye 

markeder og i den sammenhæng vurdere effekten. Desuden være imøde-

kommende overfor samarbejder hvor det vurderes fordelagtigt fx Region 

Sjælland, andre indkøbsfællesskaber eller kommuner.  

 

For at målrette, evaluere og dokumentere effekten af udbuddene, skal 

der udarbejdes og implementeres nøgletal og Key Performance Indika-

tors (KPI). Ligeledes vil der blive udarbejdet ledelsesinformation på flere 

niveauer – på kommuneniveau og i forhold til den enkelte kommune.  

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen og bad om at få en status for arbej-

det med hhv. VIS og FUS én gang årligt med afsæt i målsætninger og fo-

kus på effekter.  

 

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

det indgår, at organiseringen på beredskabsområdet skal forenkles, bad 

KKR Sjælland formandskabet om at påtage sig opgaven med i samarbej-

de med de øvrige 15 borgmestre at medvirke til, at der findes løsninger, 

således at alle 17 kommuner kan indgå i et samarbejde.  

Formandsskabet vil inden sommer give en status for planer på området, 

og sagen sættes på dagsorden til næste møde i KKR Sjælland.  
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2.4. Praksisplanen og aftalen med PLO 

MDR-2014-00093 hfh 

 

Baggrund 

I forlængelse af aftalen mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn 

(RLTN) og PLO fra den 1. marts 2014 skal de nye praksisplanudvalg i de 

fem regioner for alvor i gang med at udarbejde praksisplanerne. KKR 

udpeger fem kommunale repræsentanter til praksisplanudvalget 

 

Praksisplanerne bliver det centrale redskab i forhold til kommunernes 

indflydelse på, hvilke opgaver almen praksis skal varetage i det nære 

sundhedsvæsen. Praksisplanen og aftalen med PLO er et gennembrud i 

forhold til kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen.  

 

Punktet vil blive indledt med oplæg fra medlemmerne af praksisplanud-

valget, Pernille Beckmann og John Brædder. 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter, hvilke temaer der skal prioriteres 

i det videre arbejde med praksisplanen. 

 

Sagsfremstilling 

Praksisplanen 

Med den nye sundhedslov, som regulerer vilkårene for almen praksis, er 

der etableret praksisplanudvalg i hver region. Udvalget skal udarbejde en 

praksisplan hvert fjerde år. 

 

I praksisplanen reguleres bl.a., kapaciteten (hvor skal lægernes ydernum-

re placeres og hvor mange er der behov for), opgaver (som fx sygebesøg, 

indsatser for borgere med visse psykiske lidelse og kronikere). Som del af 

praksisplanen indgås en underliggende aftale om ressourcer og økonomi. 

Praksisplanen skal også sikre, at centrale elementer i de fem sundhedsaf-

taler, udmøntes af almen praksis og gøres forpligtende for den enkelte 

læge. 

 

Praksisplanudvalget består af fem repræsentanter fra kommunalbestyrel-

serne i regionen som KKR har udpeget, tre regionsrådsmedlemmer og 

tre repræsentanter udpeget blandt de praktiserende læger. Regionen har 

ifølge loven formandskabet i praksisudvalget, og det er regionen som er 
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sekretariat for praksisplanen. Ved uenighed er det i sidste ende regions-

rådet, der kan tage beslutning om praksisplanen. 

 

I KKR Sjælland er følgende valgt til praksisplanudvalget: 

• Pernille Beckmann – Greve Kommune 

• John Brædder – Guldborgsund Kommune 

• Mogens Haugaard Nielsen – Stevns Kommune 

• Lene Hatt – Guldborgsund Kommune 

• Lis Tribler – Slagelse Kommune 

 

Heraf er Pernille Beckmann og Lis Tribler tillige medlemmer af sund-

hedskoordinationsudvalget. 

 

Aftalen med PLO 

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), som KL er en del af, 

indgik 1. marts 2014 forlig med PLO for en treårig periode. Aftalen in-

deholder markante kommunale aftryk, idet det er aftalt, at kommuner, 

læger og regioner kan fastlægge en række sundhedsindsatser decentralt i 

praksisplanudvalgene.  

 

Der er lagt op til lokale løsninger omkring sygebesøg og indsatser for 

borgere med visse psykiske lidelser. Forventningen er også, at indsatser-

ne for ældre medicinske patienter og borgere med lettere psykiske lidel-

ser styrkes. Samtidig bliver det mere tydeligt i overenskomsten, at læger-

ne har forpligtelser omkring medicinhåndtering, og kommunernes ad-

gang til lægen, når kommunerne henvender sig på vegne af en borger der 

ikke selv er i stand til at henvende sig til lægen.  

 

Når der er indgået en praksisplan og i tilknytning hertil en underliggende 

aftale til praksisplanen mellem PLO, regionen og kommunerne i regio-

nen (for sygebesøg og samtaleterapi) overføres 210 millioner kroner fra 

den centrale overenskomst til lokal udmøntning gennem de fem praksis-

planer. Herudover tilføres der yderligere 200 millioner i overenskomst-

perioden – 100 millioner fra kommunerne og 100 millioner fra regioner-

ne.  

 

Samlet set vil der således være 410 millioner til decentral udmøntning af 

praksisplanudvalgene i overenskomstperioden i de fem regioner, når alle 

aftaler er underskrevet.  

 

Resultatet understøtter samlet set, at læger, regioner og kommuner får et 

tættere og mere forpligtende samarbejde. Men det er nyt på den måde, at 

praksisplanudvalget har kompetence til at træffe beslutninger, der binder 
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alle kommunerne i regionen, såvel opgavemæssigt som økonomisk. Der-

for er det vigtigt, at der er meget tæt kontakt og koordination mellem 

KKR, kommunerne og de kommunale medlemmer af praksisplanudval-

get. 

 

Praksisplanudvalget holder temamøde den 14. august 2014 med henblik 

på at drøfte hvilke emner der skal indgå i det videre arbejde med prak-

sisplanen. 

 

I forlængelse af dagens møde er kommunernes politikere med særlig in-

teresse for sundhedsområdet inviteret til at drøfte sundhedsaftale og 

sammenhængen med praksisplanen, herunder drøftelse af hvilke emner 

det vil være relevant at tage op i praksisplanen. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland drøftede sagen og der var enighed om, at der er vigtigt at 

de kommunale medlemmer af Praksisplanudvalget får opbakning fra 

KKR til de videre forhandlinger i Praksisplanudvalget.  

 

Kommunerne opfordres til at indsende forslag til temaer, der skal priori-

teres i det videre arbejde med praksisplanen. 

 

  

2.5. Organisatorisk understøttelse af sundhedsområdet 

MDR-2014-00093 hfh 

 

Baggrund 

Der skal tages stilling til hvordan der kan ske en organisatorisk under-

støttelse af sundhedsområdet. 

 

KKR opfordrede, på møde den 11. juni 2013, K17 til at komme med et 

oplæg til, hvordan behovet for større ensartethed, samarbejde og opfølg-

ning på tværs af kommunerne kan understøttes organisatorisk. 

 

Området er nu evalueret og konklusionen er at der behov for flere res-

sourcer på sundhedsområdet.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland godkender,  

• at sundhedsområdet tilføres ressourcer svarende til 2 fuldtidsansatte 

• og at den kommunale del af den administrative styregruppe på sund-

hedsområdet får til opgave at udmønte disse ressourcer bedst muligt.  
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Sagsfremstilling 

KKR har igennem lang tid spillet en vigtig rolle på det regionale sund-

hedspolitiske område. Med midlerne afsat til sundhedsområdet med 

økonomiaftalerne for 2013 og 2014 og KLs udspil om Det nære sund-

hedsvæsen, har KKR en ny og central rolle ift. opfølgning på og imple-

mentering af udspillet i samarbejde med kommunerne. En rolle som skal 

udfyldes sideløbende med det arbejde, der i forvejen udføres regionalt på 

sundhedsområdet bl.a. udarbejdelse og implementering af sundhedsafta-

ler. 

 

Sundhedsområdet er et af de økonomisk tungeste samarbejdsområder i 

det tvær-kommunale/ regionale samarbejde og udgifterne må forventes 

at stige de kommende år, bl.a. som følge af den demografiske udvikling. 

Omregnes landstallet til region Sjælland er den samlede økonomi ca. 3,5 

mia. kr. Med udsigt til øget opgaveglidning fra region til kommuner er en 

sikker styring og kommunal interessevaretagelse centralt. Ydermere har 

kommunerne fået en udvidet rolle i forhold til praksisområde, hvor 

kommunerne som følge af den ændrede lovgivning og overenskomsten 

med de praktiserende læger har fået større indflydelse via de nye Praksis-

planudvalg (se selvstændig sag herom). 

 

Det er KKR’s ansvar at sikre den fælleskommunale interessevaretagelse 

på sundhedsområdet i regionen og KKR spiller en central rolle i udvik-

lingen af det nære sundhedsvæsen: 

• Der skal indgås én sundhedsaftale pr. region. KKR og de kommunale 

medlemmer af sundhedskoordinationsudvalget har til opgave at ud-

arbejde udkast til fælles sundhedsaftale og følge op gennem fælles og 

konkrete målsætninger for udvikling af sundhedsområdet i regionen. 

Udkastet til sundhedsaftale skal godkendes i samtlige kommunalbe-

styrelser og i regionsrådet. 

• KKR har vedtaget fælleskommunale målsætninger for det nære sund-

hedsvæsen. De fem KKR’er har aftalt en samarbejds- og opfølg-

ningsmodel for sammen at arbejde på at styrke det nære sundhedsvæ-

sen. Arbejdet med at implementere, revidere og videreudvikle målene 

i kommunerne bliver en central opgave i de kommende år. 

• Arbejdet i det nye praksisplanudvalg bliver vigtigt. Udvalget skal be-

skæftige sig med lægedækning i det nære sundhedsvæsen, herunder 

tilgængelighed for kommunerne til at trække på lægekompetencer, 

hvilke opgaver almen praksis skal udføre og udmøntning af sund-

hedsaftalen. 

• KKR skal sikre en sammenhængende og koordineret fælleskommunal 

interessevaretagelse inden for hver region. Herunder sikre sammen-

hæng og koordination mellem interessevaretagelsen i sundhedskoor-
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dinationsudvalget, samarbejdsudvalgene, praksisplanudvalget og 

KKR. 

 

Kommunernes styrkede rolle på sundhedsområdet sammenholdt med de 

mange ressourcer der bruges på området, peger på et behov for at skabe 

bedre styringsmuligheder og -grundlag for kommunerne. Seneste tiltag i 

den retning er den godkendte samarbejds- og opfølgningsmodel, som 

skal understøtte kommunernes og KKR’s arbejde med at styrke kvalite-

ten i det nære sundhedsvæsen.  

 

På KKR mødet den 11. juni 2013 blev det, i forbindelse med drøftelse af 

ejerstratgi for sundhedsområdet, konkluderet, at det er nødvendigt at se 

på hvordan behovet, for større ensartethed, samarbejde og opfølgning på 

tværs af kommunerne, kan understøttes organisatorisk. Yderligere blev 

det på mødet påpeget, at der ikke alene er behov for at styrke samspillet i 

forhold de forskellige udvalg og regionen, men at der også er behov for 

at styrke samarbejdet på tværs af kommunerne. 

 

KKR Sjælland tog den 9. oktober, efter indstilling fra administrationen, 

til efterretning, at der ikke blev etableret et sundhedssekretariat, idet ad-

ministrationen ville løfte opgaverne inden for den eksisterende organisa-

tion.  

 

KKR understregede i samme forbindelse, at der er behov for en fagspe-

cifik sekretariatsbetjening af de udvalg, hvor der er udpeget politikere, 

herunder særligt Praksisplanudvalget og Sundhedskoordinationsudvalget.  

 

./. Den hidtidige organisation der har skullet understøtte arbejdet på sund-

hedsområdet fremgår af vedlagte organisationsdiagram. I dag er sekreta-

riatsbetjeningen i KKR Sjælland løst af KKR sekretariatet med støtte fra 

en halv medarbejder. Den nuværende sekretariatsbetjening har fungeret 

på det praktiske plan. Der kan imidlertid overordnet peges på følgende 

udfordringer i relation hertil: 

• Der er ikke ressourcer til at udarbejde analyser og oplæg som kan 

lægge op til strategisk drøftelser og evt. kommunale positioner som 

følge heraf 

• Der er ikke ressourcer til at understøtte implementeringen af vedtag-

ne projekter 

• Vidensdelingen er ikke effektiv 

• Hertil kommer, at det øgede behov for, at understøtte de politiske 

udvalg særligt i forbindelse med indgåelse af sundhedsaftale og prak-

sisplan, som har vist sig svært at imødekomme. 
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./. Hensyn bag etableringen af sundhedssekretariater og disses opgaver i de 

øvrige KKR’er fremgår af vedlagte bilag. 

 

Den kommunale del af den administrative styregruppe på sundhedsom-

rådet og K17 har behandlet sagen og anbefaler, at sundhedsområdet ti l-

føres ressourcer svarende til to fultidsansatte og at den kommunale del 

af den administrative styregruppe på sundhedsområdet får til opgave at 

udmønte disse ressourcer bedst muligt. Endvidere peger K17 på, at se-

kretariatet med fordel kan forankres i Greve Kommune, hvor den med-

arbejder der sidder med vederlagsfri fysioterapi, den ene af de kommu-

naldirektør ansvarlige for sundhedsområdet og næstformanden i Sund-

hedskoordinationsudvalget hører hjemme. 

 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen, med bemærkning om at Guldborg-

sunds og Greves Borgmestre bemyndiges til afgøre placeringen af sekre-

tariatet. 

 

Endvidere blev det besluttet, at organiseringen af fælles sekretariater skal 

belyses i forbindelse med evalueringen af KKR’s møde– og arbejdsform 

på møde i november 2014. 

 

  

  

2.6. Styringsaftale 2015 for det specialiserede social- og undervisnings-
område 

MDR-2014-00093 adr 

 

Baggrund 

Kommunerne har jf. lovgivningen koordineringsforpligtelsen og ansvaret 

for den årlige rammeaftale på det specialiserede social- og undervis-

ningsområde.  

 

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, 

faglig udvikling og fokusområde) og en styringsaftale (kapacitets- og 

økonomistyringsdel).  

 

Processerne for udviklingsstrategi og styringsaftale ligger forskudt. Ud-

viklingsstrategien for 2015 skal være godkendt af alle 17 kommuner og 

region Sjælland inden den 1. juni 2014. Styringsaftalen for 2015 skal være 

godkendt inden den 15. oktober.  
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Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland anbefaler styringsaftalen til kommunerne.  

 

Sagsfremstilling 

./. Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen og 

takster, og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. 

Det anbefales, at styringsaftalen behandles som en del af den enkelte 

kommunes/regionens budgetproces. 

 

Styringsaftalen skal som minimum indeholde: 

• Angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omfattet af styringsaftalen 

• Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen 

• Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud 

• Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser 

• Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter 

ved oprettelse og lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregi 

• Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud 

• Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regio-

nale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal 

stå til rådighed for de øvrige kommuner. 

 

Som udgangspunkt er tilbud indenfor de relevante lovparagraffer, der 

anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gæl-

der regionale tilbud. I forhold til omfattede tilbud henvises til udvik-

lingsstrategien for 2015. 

 

Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter 

samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest 

mulige takster og færrest mulige tillægsydelser.  

 

Der er alene lavet redaktionelle ændringer i styringsaftale og takstaftale 

(der er et bilag til styringsaftalen) i forhold til sidste års aftaler, bortset 

fra følgende:  

• Som i tidligere år fremgår KKR Sjællands anbefaling for takstudvik-

lingen for det kommende år (2015) af styringsaftalen. 

 

• Der stilles i styringsaftalen forslag om en taskforce ift. lukningstruede 

tilbud med en procedure for, hvordan man håndterer, hvis der opstår 

problemer ift. specialiserede tilbud, som er bevaringsværdige.  

 

Forslaget om en task-force skal ses i sammenhæng med arbejdet med at 

identificere de mest specialiserede tilbud, (jf. evt. sag på møde i KKR 

Sjælland marts 2014) og i lyset af det i marts fremsatte lovforslag, hvori 
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der bl.a. foreslås en national koordinationsstruktur. Det foreslås i loven 

at Socialstyrelsen overvåger små og komplekse målgrupper, melder te-

maer ud som kommunerne skal forholde sig til og i sidste instans kan på-

lægge kommunerne oprettelse og drift af tilbud. Det foreslås også i lo-

ven, at kommunalbestyrelserne fremover kun har mulighed for at over-

tage regionale tilbud hvert fjerde år, det vil sige en gang i hver valgperi -

ode. Loven forventes vedtaget inden sommerferien med ikrafttræden den 

1. juli 2014. Herudover forventes udsendt en ny takstbekendtgørelse, der 

forventes at medføre ændringer, som må implementeres i styringsaftalen, 

når de foreligger. 

Styringsaftalen er vedlagt som bilag, øvrige bilag herunder takstaftale kan 

efter udsendelse af dagsorden findes på KKR Sjællands hjemmeside.  

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen.  

 

  

2.7. Flygtningefordeling 2015 

MDR-2014-00093 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. Landstallet for 2015 er fastsat til 4000 . 

Den hidtidige praksis med at lade udlændingestyrelsen fastsætte regions-

kvoterne er videreført. 

 

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. 

den matematiske model.  

 

Sagsfremstilling 

Udlændingestyrelsen har den 13. maj 2014 meddelt følgende regionskvo-

ter for 2015:  

Region Hovedstaden   582 

Region Sjælland   727 

Region Syddanmark 1000  

Region Midtjylland 1039 
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Region Nordjylland   652 

I alt 4000 

 

KKR Sjælland har som i tidligere år fået en beregning fra Udlændingesty-

relsen af fordelingen på kommuner efter styrelsens matematiske model 

jf. lovgivningen. Dvs. fordelingen sådan som den forventes at blive efter 

lovgivningen, hvis kommunerne ikke indgår anden aftale. 

 

Kommunalbestyrelserne inden for regionerne skal herefter søge at aftale, 

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

skal boligplaceres i 2015.  

 

Hvis kommunekontaktrådene inden for en region ikke inden den 10. 

september 2014 har givet udlændingestyrelsen meddelelse om indgåelse 

af frivillig aftale om kommunekvoter fastsætter udlændingestyrelsen in-

den den 30. september 2014 for hver kommune i regionen det antal 

flygtninge, som må påregnes boligplaceret i de enkelte kommuner i 2015 

jf. integrationslovens § 8 stk. 3.  

 

I beregningen af fordelingen indgår antal indbyggere, antal indvandrere 

og flygtninge samt visse familiesammenførte udlændinge i de enkelte re-

gioner og kommuner.  

 

De beregnede forventede kommunekvoter for 2015 er: 

Region Sjælland 

 253 Greve 28 

259 Køge 43 

265 Roskilde 72 

269 Solrød 11 

306 Odsherred 45 

316 Holbæk 65 

320 Faxe 40 

326 Kalundborg 50 

329 Ringsted 18 

330 Slagelse 50 

336 Stevns 24 

340 Sorø 38 

350 Lejre 34 

360 Lolland 33 

370 Næstved 77 

376 Guldborgsund 56 

390 Vordingborg 43 

Region Sjælland i alt 727 
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Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen.  

 

Følgende medsendes referat fra møde: KKR Sjællands henvendelse af 

18. marts 2014 til KL på baggrund af beslutning på møde i KKR Sjæl-

land den 10. marts 2014 om, at der over for KL gøres opmærksom på, at 

der bør tages højde for, at en udvidelse af opgaven på flygtningeområdet 

giver øgede administrative udgifter og KL’s svar på henvendelsen. 

 

Der blev bedt om, en uddybning af Udlændingestyrelsens kriterier for 

fordeling af flygtninge. 

 

 

  

2.8. Orienteringssag - Finansieringsmodel for bustrafikken 

MDR-2014-00093 hfh 

 

Baggrund 

Transportministeren har 19. februar 2014 fremlagt forslag til ændring af 

lov om trafikselskaber. Lovforslaget indebærer bl.a. en ændring af den 

nuværende finansieringsmodel for udgifter til busruter og Movias admi-

nistrative udgifter. Tredjebehandling af lovforslaget er planlagt til den 11. 

juni 2014.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

Næstformand i Movia, Per Hovmand og Chef i Movia Torsten Rasmus-

sen deltager under dette punkt og giver en status for arbejdet med en ny 

finansieringsmodel. 

 

Transportministeren har den 19. februar 2014 fremlagt forslag til æn-

dring af lov om trafikselskaber (L136). Tredjebehandling af lovforslaget 

er planlagt til den 11. juni 2014. 

 

Lovforslaget omfatter som et af de væsentligste elementer en ændring af 

den nuværende finansieringsmodel for såvel udgifter til busruter som 

Movias administrative udgifter. De foreslåede ændringer betyder bl.a. at:  
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• Regionerne får et større trafikkøberansvar, det vil sige skal overtage 

en række nuværende kommunalt finansierede buslinjer 

• Kommunerne tilsvarende skal medfinansiere Movias administrative 

udgifter 

• Byrdefordelingen for tilskud til flerkommunale buslinjer omlægges. 

 

Movias formandsskab inviterede den 19. marts 2014 formandskaberne 

for de to KKR’er, de to regionsrådsformænd og Københavns overborg-

mester til en drøftelse af processen for finansieringsomlægningen. Der 

var på mødet enighed om følgende principper for arbejdet: 

• De økonomiske udsving for de enkelte kommuner skal minimeres 

• Forringelser af den kollektive trafik skal søges undgået 

• Der bør arbejdes med en overgangsordning, som gradvist indfaser 

konsekvenserne for kommunerne 

• Der skal træffes beslutning om linjefordelingen så betids, at trafik-

bestillingsgrundlaget for 2016 kan udsendes til kommuner og regio-

ner i december 2014. 

 

Movia har på den baggrund nedsat en administrativ styregruppe og en 

arbejdsgruppe med inddragelse af kommunale og regionale repræsentan-

ter, der bl.a. fik til opgave i administrativ dialog med regioner og kom-

muner at komme med forslag til en ny linjefordeling.  

 

Der lægges op til følgende proces for det videre arbejde: 

• Movias bestyrelse behandler høringsmateriale den 26. juni 2014. 

• Høring i kommuner og regioner fra den 26. juni og til den 15. sep-

tember 2014. 

• Herefter behandler Movias bestyrelse høringsresultatet i oktober og 

trafikbestillingsgrundlaget for 2016 i december 2014. 

 

Beslutning 

Formanden orienterede om politisk møde, den 6. juni 2014, om ny for-

deling af busruter mellem kommuner, regionen og Movia. på mødet var 

der fra de tilstedeværende kommuner opbakning til principper for ud-

pegning af linjer, der overgår til finansiering af regionen, idet der dog 

fortsat var enkelte linjer, der var genstand for bilaterale drøftelser. 

 

KKR Sjælland tog med de faldne bemærkninger orienteringen til efter-

retning. 
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2.9. Orienteringssag - Mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland 

MDR-2014-00093 hfh 

 

Baggrund 

En stabil og god mobil- og bredbåndsdækning har stor betydning for bå-

de erhvervsliv og borgere. Den nuværende markedsregulering af området 

er ikke tilstrækkelig til at sikre fuld dækning i alle dele af regionen. På 

den baggrund har KKR formandsskabet besluttet at samarbejde med re-

gionen om en kommunal og regional interessevaretagelse med henblik 

på, at der også fra statens side bliver arbejdet for at opnå en bedre mo-

bil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland. 

 

Indstilling 

Det indstilles at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

Den dårlige dækning har blandt andet betydning for udbredelsen af te-

lemedicinske løsninger, e-læring og e-handel. 

 

Endvidere indgår arbejdet med at forbedre mobil- og bredbåndsdækning 

i som et af initiativerne i Vækstpartnerskabsaftale 2013 mellem regerin-

gen og Vækstforum Sjælland. 

 

Det foreslås, at der i samarbejde mellem kommunerne og regionen udar-

bejdes følgende: 

• et fælles kommunalt-regionalt politisk indspil til Folketinget. 

Indspillet skal blandt andet spille op imod regeringsudspillet vedr. 

bedre mobil- og bredbåndsdækning fra marts 2013. Desuden skal 

indspillet anvendes til at gøre Folketinget opmærksom på, at der skal 

arbejdes for at opnå dækning i de områder, hvor der ikke forventes at 

kunne ske en dækning ud fra rene markedsvilkår. 

• et handlingskatalog, der kommer med konkrete forslag til, hvordan dækningen 

kan forbedres på kort sigt. 

 

Der stiles mod, at det politisk indspil og handlingskataloget kan være 

klart til september 2014. 

 

Forslaget om et fælles kommunalt-regionalt indspil til Folketinget og et 

fælles handlingskatalog foreslås gennemført af en fælles arbejdsgruppe 

med tre kommunale repræsentanter og en regional repræsentant. 

 

Kommunaldirektørkredsen har i K17 regi udpeget repræsentanter til ar-

bejdsgruppen fra Guldborgsund, Næstved og Kalundborg kommuner. 
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Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen, idet der blev gjort opmærksom på, 

at det indgår i aftalen om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL 

og regeringen, at der skal gøres status for mobil- og bredbåndsinfrastruk-

tur med henblik på realisering af ambitionerne i strategi for digital vel-

færd. 
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3. Udpegninger  

 

 

3.1. Indstilling til udvalg  

MDR-2014-00093 adr 

 

Baggrund 

Region Sjælland har anmodet KKR Sjælland om at indstille et medlem og 

en suppleant til tre udvalg. Det drejer sig om:  

• Styringsudvalget Øresund-Kattegat- Skagerrak (delprogram Øresund)  

• Overvågningsudvalget for det dansk-tyske Inter-regudvalg 2014-20 

• Overvågningsudvalget for programmet for den sydlige Østersø.   

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland indstiller: 

• et medlem og en suppleant til styringsudvalget for delprogram Øre-

sund og 

• et medlem og en suppleant til overvågningsudvalget for det dansk-

tyske interreg-udvalg (2014-) 

• et medlem og en suppleant til overvågningsudvalget for programmet 

for den sydlige Østersø.  

 

Sagsfremstilling 

 Alle tre programmer medfinansieres fra Den Europæiske Regionalfond i 

perioden 2014-2020. Baggrunden for henvendelsen fra Region Sjælland 

er, at de danske medlemmer af udvalgene udpeges af de regioner, der er 

omfattet af programmet.  

 

Beslutning 

KKR Sjælland bemyndigede KKR Sjællands formandskab til at sætte 

navne på posterne i respekt for valggrupperne.  
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4. KKR 

 

 

4.1. Forslag til mødeplan for 2015, 2016 og 2017  

MDR-2014-00093 adr  

 

Baggrund 

Der fremlægges forslag til mødeplan. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland godkender mødeplan for 2015, 2016 og 

2017.  

 

Sagsfremstilling 

Forslag til mødeplan for 2015: 

Mandag den 2. marts  

Tirsdag den 21. april  

Onsdag den 17. juni 

Torsdag den 10. september  

Mandag den 23. november  

 

Forslag til mødeplan for 2016: 

Tirsdag den 9. februar  

Onsdag den 20. april 

Mandag den 13. juni 

Onsdag den 14. september 

Tirsdag den 22. november  

 

Forslag til mødeplan for 2017: 

Mandag den 6. februar 

Tirsdag den 25. april   

Mandag den 12. juni 

Torsdag den 31. august 

Onsdag den 11. oktober  

 

Mødetidspunkter foreslås som hidtil fra kl. 9.30-12 med frokost efterføl-

gende. Mulighed for gruppemøder fra 8.30-9.30.  

 

 

Beslutning 

Der findes et andet mødetidspunkt end onsdag den 14. september 2016. 

KKR Sjælland tiltrådte herudover mødeplanen.  
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4.2. Ny stedfortræder i KKR Sjælland 

MDR-2014-00093 adr 

 

Baggrund 

Socialdemokraterne har udpeget ny personlig stedfortræder for medlem 

af KKR Sjælland Bo Abildgaard, Guldborgsund i stedet for Martin Lei-

der Olsen, Vordingborg. Poul A. Larsen, Vordingborg er ny stedfortræ-

der for Bo Abildgaard.   

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager valget af den ny stedfortræder til 

efterretning.  

 

  

   

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 
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5. Siden sidst  

 

 

5.1. Meddelelser 

MDR-2014-00093 adr 

 

Baggrund 

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

verse sager og møder.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

• Møde i det regionale dialogforum den 8. maj 2014. 

• Formandsskabets møde med Kommunaldirektørerne K17 den 23. maj 

2014. Plancher vedlagt. 

• Møde med Trafikministeren den 2. juni 2014 

Formanden orienterede om mødet med Trafikministeren, der omhand-

lede status for den strategiske analyse af en fast Kattegat forbindelse. 

Det er positivt, at der arbejdes konstruktivt videre på at få det rigtige 

beslutningsgrundlag.  

• Dansk folkeparti har meddelt, at 1. viceborgmester John Harpøth, (O), 

Holbæk er indtrådt i Grøn Komite for Region Sjælland for valgperio-

den 2014-2018 i stedet for Erik Kjelgaard (O), Lolland. 

• Invitation fra Region Hovedstaden og beskæftigelsesregionen til et fæl-

les arbejde med ungdomsuddannelsesområdet.  

• Kommende møde i styregruppe for Quick-start den 24. juni 2014.  

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen.  
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6. Punkter til næste møde  

 

 

6.1. Dagsordenspunkter til næste møde  

MDR-2014-00093 adr  

 

Baggrund 

Der orienteres om forventede dagsordenspunkter til næste møde i KKR 

Sjælland den 9. september 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 september 2014 forventes følgende sager: 

• Klimastrategi 2. drøftelse.  

• Uddannelsesområdet. 

• Beskæftigelsesreform. 

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

ningsområde. 

• Regional væksthusaftale.  

• Medfinansiering på sundhedsområdet med udgangspunkt i forslag fra 

Borgmester Gert Jørgensen, Sorø.  

 

 

 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen, idet der også forventes dagsordens-

sat en status for samarbejder om beredskabsområdet jf. beslutning under 

sag 2.3.  
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7. Eventuelt  

Der blevet orienteret kort om indgåelse af aftale om kommunernes øko-

nomi 2015 mellem regeringen og KL.  

 

 

 


