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Fokus på udvikling af det specialiserede social- og undervisningsområde 

KKR Sjælland anbefaler udviklingsstrategien for det specialiserede social og undervisningsområde til 

godkendelse i kommunerne og regionsrådet.  

De 17 kommunalbestyrelser og Region Sjælland skal ifølge lovgivningen seneste den 1. juni indgå en 

aftale om udvikling på det specialiserede social- og undervisningsområde for det kommende år.  

I strategien for 2015 foreslås udover ministertemaet (der er anbragte børn og unges undervisning og 

uddannelse) tre andre fokusområder.  

Det drejer sig om: 

 Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og særlig fokus på de unge 
(15-25)  

 Metodeudvikling, herunder evidens og effekt og med misbrugsområdet og som case samt fokus 
på organisering og finansiering af udvikling  

 Psykiatriområdet, herunder pensionsreformens betydning og ungeområdet (15-25 årige)   
 

Styr på taksterne på det specialiserede social- og undervisningsområde 

Der er som i tidligere år udarbejdet en analyse af takstudviklingen fra budget 2013 til budget 2014.  

Det fremgår, at KKR Sjællands anbefaling for taksterne for 2014 er overholdt. KKR Sjælland 

anbefalede for 2014 den enkelte kommuner, at taksterne maksimalt fremskrives med pris- og lønskøn.  

KKR Sjælland drøftede takstudviklingen for 2015 og de efterfølgende 3 år. Man bad om en analyse i 

2015 som oplæg til en tre-årig aftale og anbefaler, at taksterne for 2015 maksimalt må stige med pris- og 

lønudviklingen fratrukket 1 ½ procentpoint. Roskilde kommune kunne ikke tilslutte sig beslutningen.  

KKR 

S J Æ L L A N D  

På møde i KKR Sjælland den 10. marts 2014 drøftede man blandt meget andet forslag til 

udviklingsstrategi for 2015 for det specialiserede social- og undervisningsområde, og 

takstanalyse for budget 2014. I forlængelse heraf besluttede KKR Sjælland, at anbefale en 

fælles takstudvikling på området.  

Herudover drøftedes oplæg til strategi for kommunale samarbejder, indspil til den nationale 

væksthusaftale, aftale med regionen om sundhedsfaglig rådgivning til 

beskæftigelsesområdet, dimensionering og fordeling af praktikpladser på uddannelsen til 

pædagog. Samt arbejdet med den kommende ny sundhedsaftale og arbejdet i det nye 

praksisplanudvalg.  
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Strategi for nye kommunale samarbejder 

KKR Sjælland drøftede oplæg til nye tværkommunale samarbejder. Der er allerede etableret sådanne 

mellem kommunerne i KKR Sjælland. F.eks. Fællesudbud Sjælland og Velfærdsinnovation Sjælland. 

Organiseringen af nye samarbejder  varierer fra opgaveområde til opgaveområde. Nogle områder egner 

sig bedst til samarbejde på subregionalt niveau f.eks. i en geografisk klynge. Andre områder kan der 

med fordel samarbejdes om på regionalt niveau. Det blev besluttet, at potentialet for samarbejde 

afklares yderligere og at perspektivet om politisk styring inddrages i det videre arbejde. 

KKR Sjælland anbefaler, at emnet drøftes i de enkelte kommuner, inden sagen tages op i KKR igen. 

 

Aftale med regionen om sundhedsfaglig rådgivning til beskæftigelsesområdet 

Kommuner og regioner har revideret den nuværende aftale om sundhedsfaglig rådgivning til 

beskæftigelsesområdet. Baggrunden for revideringen af aftalen har været at få skabt den rigtige balance 

mellem pris og leverance, at sikre en bedre udnyttelse af sundhedskoordinatorernes tid, samt at 

understøtte den fleksibilitet den enkelte kommune har behov for. 

KKR Sjælland anbefaler kommunerne at benytte den reviderede standardaftale. 

 

KKR Sjælland fastholder antallet af uddannelsespladser på pædagogområdet 

KKR Sjælland besluttede at indstille en dimensionering af antal pladser på uddannelsen som pædagog i 

2014/15 svarende til tidligere år.  

Pædagoguddannelsen ændres med virkning fra august 2014. I den nye uddannelse indføres tre 

specialiseringsretninger inden for 1) dagtilbudspædagogik 2) skole- og fritidspædagogik og 3) special- og 

socialpædagogik  

KKR Sjælland besluttede vedrørende indstilling af dimensionering heraf, at følge KL’s indstilling for 

dimensionering af specialiseringsretninger, der baserer sig på den nuværende fordeling af pædagoger på 

arbejdsmarkedet i region Sjælland. Fordelingen i region Sjælland er i størrelsesordenen 42 pct. på 

dagtilbudsområdet, 21 pct. på skole/fritid og 37 pct. på special/socialområdet. 

Herudover tilsluttede man sig indstillingen om, at fordelingen af studerende i den lønnede praktik 

fremover sker ud fra befolkningstallet i kommunerne. 
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Indspil til den nationale væksthusaftale 

KKR Sjælland drøftede sagen og bakker op omkring forslaget til emner til KL’s forhandlinger med 

Erhvervs- og Vækstministeriet: 

 
• Det videre arbejde med Væksthusene 2.0 
• Knudepunktfunktionen skal understøttes 
• Samarbejdet med kommunerne 
• Væksthusene efter 2015 
 

Endvidere var der enighed om, at der skal være fokus på den fremtidige finansiering af Væksthusene. 

 

Ny sundhedsaftale på vej 

Regionerne og kommunerne har siden 2007 været forpligtede til at indgå sundhedsaftaler. 

Sundhedsaftalerne, der indgås en gang i hver valgperiode, er politiske aftaler om, hvordan 

regionsrådene og kommunalbestyrelserne samarbejder om løsning af opgaver på sundhedsområdet.  

Der skal nu indgås en sundhedsaftale for perioden 2015-18. Formålet med sundhedsaftalerne er at sikre 

koordinering og sammenhæng for de patientforløb, der går på tværs af kommunerne og regioner, 

herunder almen praksis. Den 24. marts 2014 afholdes fælles politisk visionskonference med deltagelse 

af regionspolitikere og kommunalpolitikere (borgmestre, udvalgsformænd og næstformænd på 

sundhedsområdet). Målet er at få formuleret en stærk bærende vision for det tværsektorielle samarbejde 

samt at få formuleret konkrete og ambitiøse målbare, tværgående mål. KKR Sjælland tog orienteringen 

til efterretning.  

 

Samarbejde med de praktiserende læger  

Ny praksisplan skal være udarbejdet senest 1. maj 2014. Det betyder, at praksisplanerne udarbejdes med 

et relativt kort aftræk i månederne februar, marts og april 2014. 

Planen vil som noget nyt skulle beskrive, hvilke opgaver almen praksis skal varetage samt indeholde 

overvejelser om kapacitet og fysisk placering af ydernumre. Af lovens bemærkninger fremgår det, at 

kommunerne særligt har behov og mulighed for at styrke samarbejdet med almen praksis på tre 

områder, hvilket omfatter: 

• Tilgængelighed 
• Medicinhåndtering 
• Sygebesøg. 
 
De nye praksisplanudvalg, der har fået til opgave at udarbejde en praksisplan har afholdt de første 

møder. Medlemmer af praksisplanudvalget oplyste, at udvalget har besluttet at dele arbejdet op i to 
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tempi, således at der i første omgang udarbejdes en minimums praksisplan, der primært behandler 

lægedækning. Herefter udarbejdes den egentlige praksisplan parallelt med sundhedsaftalen og under 

hensyntagen til resultatet af overenskomstforhandlingen med de praktiserende læger. KKR Sjælland 

bakkede op om beslutningen og orienteringen til efterretning. 

 

REDAKTIONELT 

Nyhedsbrevet fra KKR Sjælland udsendes til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer i kommunerne i Region Sjælland. 

Nyhedsbrevet findes også på KKR Sjællands hjemmeside: www.kl.dk/kkr-sjaelland.. Nyhedsbrevet udgives af KKR 

Sjælland,. Telefon: 2281 8888 - email: hfh@kl.dk. Redaktør: Anne Andersen og Henrik Fabiansson Haue. 
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