
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. Godkendelsen af referat fra møde den 28. januar 2014 

MDR-2014-00092 adr 

 

Baggrund 

./. Referat af mødet i KKR Sjælland den 28. januar 2014 blev udsendt til 

medlemmerne den 5. februar 2014. Referatet er vedlagt som særskilt b i-

lag. 

 

Indstilling 

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

land den 28. januar 2014 

 

 

      

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 
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2. Regionalpolitiske sager  

 

 

2.1. Tema: Strategi for nye kommunale samarbejder 

MDR-2014-00092 adr 

 

Baggrund 

På baggrund af KL og Regeringens samarbejdsdagsorden har K17 drøf-

tet mulighederne for nye tværkommunale samarbejder. Afsættet for drøf-

telserne har på den ene side været den væsentlige økonomiske ud-

fordring kommunerne står over for, og på den anden side oplevelsen af, 

at kommunerne på det seneste er blevet overhalet af Folketinget ved en 

centralisering af nogle opgaver, f.eks. ved etablering af Udbetaling Dan-

mark. 

 

I forlængelse af drøftelserne har K17 udarbejdet et oplæg til en samlet 

strategi for nye kommunale samarbejder mellem de 17 kommuner.  

 

Strategioplægget skal danne grundlag for, at kommunerne hver især tager 

stilling til ønsker og behov i forhold til tværkommunale samarbejder.  

 

Strategioplægget foreslås endvidere at være udgangspunkt for en priorite -

ring af hvilke opgaveområder, der skal fokuseres på først. I strategiop-

lægget har K17 identificeret otte potentielle opgaveområder for nye sam-

arbejder. K17 anbefaler, at der gennemføres en yderligere potentialeaf-

klaring for de otte opgaveområder.  

 

Organiseringen af nye samarbejder varierer fra opgaveområde til opga-

veområde. Nogle områder egner sig bedst til subregionalt samarbejde, 

andre til regionalt samarbejde eller nationalt. 

 

./. Strategien er medsendt som bilag. Sagen fremlægges af Kommunaldirek-

tør Hans Søie, Holbæk.  

 

Indstilling 

Det indstilles,  

• at KKR Sjælland drøfter forslagene til tværkommunale samarbej-

der/strategien og anbefaler strategien over for kommunerne  

• at KKR Sjælland anmoder K17 om at arbejde videre med prioritering 

af opgaveområder, herunder undersøge yderligere potentialeafklaring 

i form af businesscases 
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Sagsfremstilling 

Øget tværkommunalt samarbejde har været et tema i de seneste økono-

miaftaler mellem Finansministeriet og KL. I økonomiaftalen for 2013 

nævnes en lempelse af begrænsningerne på kommunernes muligheder for 

aktivt at deltage i selskaber samt, at det skal være nemmere for en kom-

mune at udføre opgaver for en anden kommune. Senest har Pro-

duktivitetskommissionen påpeget væsentlige forskellige i produktivitets-

niveau såvel i som mellem landets kommuner. Der er således intet, der 

tyder på, at der i de kommende år vil være et mindsket fokus på, hvordan 

den offentlige sektor kan og skal omstilles til at levere mere for mindre.  

 

Ved at agere proaktivt og selv initiere nye samarbejder, kan kommunerne 

i højere grad selv sætte rammerne og retningen for udvikling af den 

kommunale service og organisering fremfor at overlade initiativerne til 

Folketinget. Herudover er der en række konkrete fordele ved at samar-

bejde om funktioner og medarbejdere. 

 

• Kvalitetsløft - Ved at samle medarbejderne med samme funktion øges 

dels muligheden for kollegial sparring, dels øges muligheden for at 

kunne tiltrække de rette faglige kompetencer, og samtidig muliggør 

det en øget faglig specialisering. 

• Stordriftsfordele - Ved at samle funktionerne vil det ofte være muligt at 

høste betydelige stordriftsfordele og dermed nedbringe den enkeltes 

kommunes driftsudgift til en given opgave, eller alternativt at få mere 

service ved et uændret udgiftsniveau. 

• Ensartethed - Ved at lade større enheder varetage en funktion, sikres 

en mere ensartet service på tværs af kommunerne, og endvidere mi-

nimeres udsving i kvalitet ved f.eks. afgang af medarbejdere. 

 

Etablerede samarbejder 

K17 kommunerne har allerede etableret en række kommunale samarbej-

der, og der er yderligere tiltag i støbeskeen. Blandt allerede iværksatte 

samarbejder er: 

• Fællesudbud Sjælland (FUS) 16 af de 17 kommuner deltager i indkøbs-

fællesskabet FUS, som skal optimere kommunernes indkøb, dels ved 

udbud af større volumen, og dels ved deling af kompetencer og res-

sourcer. FUS er organiseret som et forpligtende samarbejde med et 

arbejdende formandskab der pt. består af Næstved, Ringsted og 

Guldborgsund kommuner. 

• Velfærdsinnovation Sjælland (VIS) består af alle 17 kommuner. VIS skal 

styrke udvikling, implementering og udbredelsen af velfærdstekno-

logi- og service i samarbejde med de deltagende kommuner. VIS har 
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egne medarbejdere og er organisatorisk forankret i Holbæk Kom-

mune. 

 

Generelle juridiske udfordringer 

De nuværende juridiske rammer umulig- eller besværliggør i visse til-

fælde, at stordriftsfordele kan realiseres. Ofte er de eneste muligheder 

for at kommuner går sammen om udførelsen en kommunal opgave vedr. 

”serviceloven” (ikke ”myndighedsydelse”) et såkaldt § 60-selskab.  Desu-

den ved at en kommune udfører en kommunal opgave vedr. ”service-

ydelser” for en anden kommune, ved at indgå en direkte aftale kommu-

nerne imellem eller via et aktieselskab med delvist privat kapital.  

K17 har henvendt sig til KL med henblik på, at en smidiggørelse af 

kommunernes muligheder for at samarbejde om udførelse af kommunale 

opgaver bliver et emne i forhandlingerne af den kommende økonomiaf-

tale. 

 

Det kan have lange udsigter at opnå lovændringer, men erfaringerne med 

alternative organisatoriske rammer i stil med fælles sekretariater (eks. 

VIS) eller projektorganisation (eks. FUS) viser, at det kan lykkes inden 

for de nuværende rammer. 

 

Organisering- subregionalt, reginalt og nationalt 

Organiseringen af nye samarbejder, varierer fra opgaveområde til opga-

veområde. Nogle opgaveområder egner sig bedst til et samarbejde på 

subregionalt niveau eks. i en geografisk klynge. Andre opgaveområder 

kan der med fordel samarbejdes om på regionalt niveau, og desuden kan 

andre løftes på nationalt niveau. Enten fordi opgaven behandles natio-

nalt, eller fordi samarbejdet forudsætter en ændret lovgivning. Endvidere 

kan en række af opgaveområderne både organiseres i et kommunalt sam-

arbejde og/eller ved fælles konkurrenceudsættelse. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at perspekt i-

vet om politisk styring skal inddrages i det videre arbejde. 

 

KKR Sjælland anbefaler, at emnet drøftes i de enkelte kommuner, inden 

sagen tages op i KKR igen på mødet i juni 2014. 

 

  

2.2. Tema: Social – Udviklingsstrategi 2015- det specialiserede social-
område og udervisningsområde  

MDR-2014-00092 adr 
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Baggrund 

./.. Der fremlægges forslag til Rammeaftale 2015: Udviklingsstrategi 2015 

mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Der fremlægges også al-

longe om kommunernes specialundervisning i folkeskolen svarende til al-

longe de seneste tre år. De to dokumenter er vedlagt som bilag. De re-

sterende bilag til udviklingsstrategien vil kunne findes på KKR Sjællands 

hjemmeside.  

 

Det er kommunerne, der har koordineringsforpligtelsen og ansvaret for 

rammeaftalerne. Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi 

(kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale 

(kapacitets- og økonomistyringsdel). 

 

./. De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal iføl-

ge lovgivningen årligt senest den 1. juni 2014 indgå en aftale om ud-

vikling på det specialiserede social- og undervisningsområde. Udviklings-

strategien bygger på KKR Sjællands syv principper for samarbejde på det 

specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17 kommu-

nalbestyrelser har tilsluttet sig. Jf. vedlagte oversigt over rammeaftalens 

parter, mål og principper.   

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland anbefaler udviklingsstrategien for 2015  

til godkendelse i kommunerne og regionsrådet. 

 

Sagsfremstilling 

Udviklingsstrategien m.v. er udarbejdet i regi af styregruppen for ramme-

aftalen, (I styregruppen sidder følgende direktører: Bruno Lind, Næst-

ved, Kenn Thomsen, Holbæk Mogens Raun Andersen, Roskilde, Lone 

Feddersen, Lejre, Rita Pedersen, Solrød, Gitte Løvgren, Odsherred, Al-

ma Larsen, Guldborgsund, Michael Nørgaard, Region Sjælland, Han-

dicap og psykiatrichef Poul Bjergved, Slagelse). 

 

. Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfat-

tede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fo-

kusområder. Der skal således indgå et samlet skøn for behovet for regu-

lering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det kom-

mende år.   

 

Kapacitetsbehov  

På baggrund af regionens og kommunernes tilbagemelding er hovedkon-

klusionen, at der på kapacitetssiden samlet set er de pladser til rådighed, 

der er behov for, og behovet for regulering i antal af pladser er yderst 
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begrænset. Det bør dog bemærkes, at der indenfor forsorgsområdet: 

Herberger og forsorgshjem opleves generelt høj belægning og forventes 

stigende belægning og øget behov for pladser pga. kontanthjælpsrefor-

men.  

 

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de 

lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på 

tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem ud-

viklingsstrategier.  

 

Fokusområder 

Med udviklingsstrategien aftales årligt en række fokusområder, som kom-

munerne arbejder med i det pågældende år. 

 

./.  Den 28. februar 2014 var udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 

kommuner og region Sjælland samlet til et temamøde, hvor oplæg til fo-

kusområder for 2015 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regio-

nale dialogforum var også med.  

 

Udover det udmeldte ministertema for 2015, blev foreslået tre andre fo-

kusområder , som der var opbakning til. Fokusområderne er:  

• Ministertema 2015: Anbragte børn og unges undervisning og uddan-

nelse 

• Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og 

særlig fokus på de unge (15-25 årige)  

• Metodeudvikling herunder evidens & effekt og med misbrugsområ-

det som case samt fokus på organisering & finansiering af udvikling.  

• Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning og ungeom-

rådet(15-25årige) 

 

Der er vedlagt et kort referat over de synspunkter, der blev fremført un-

der debatten. Synspunkter fra debatten, der vedrører området under 

rammeaftalen dvs. det specialiserede social- og undervisningsområdet, 

inddrages i forbindelsen med arbejdet med fokusområderne.  

 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 
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2.3. Tema Social: Takstanalyse og evt. fælles anbefaling til takstudvik-
lingen på det specialiserede social- og undervisningsområde for 
det kommende år  

MDR-2014-00092 adr 

 

Baggrund 

KKR Sjælland får to gange årligt forelagt analyser af takst- og udgiftsud-

viklingen på det specialiserede social- og undervisningsområde med afsæt 

i hhv. budget og regnskab.  

 

KKR Sjælland har i de seneste seks år i forbindelse med behandlingen af 

takstanalysen for budgettaksterne haft en fælles anbefaling til kommu-

nerne om takstudviklingen på det specialiserede social- og undervis-

ningsområde i det kommende år. 

 

I tre af årene var der en fælles anbefaling om en reduktion af taksterne, 

således at man anbefalede en takstudvikling fremskrevet med pris- og 

lønskøn fratrukket to procentpoint. Anbefalingerne er i alle år blevet 

indskrevet i rammeaftale/styringsaftalen. Styringsaftalen behandles i 

KKR i juni.   

 

Indstilling 

Det indstilles: 

• at KKR Sjælland drøfter sagen og  

• at KKR Sjælland anbefaler kommunerne princippet om, at der effek-

tiviseres ved en reduktion af taksterne efter pris- og lønfremskrivning 

i de kommende 4 år og at  

• KKR Sjælland tager stilling til en konkret fælles anbefaling til takstud-

viklingen for 2015 i form af en reduktion af taksterne med en pro-

centsats efter pris- og lønfremskrivning. 

 

Sagsfremstilling 

Kommunaldirektørforummet K17 har drøftet sagen på sit møde den 21. 

februar 2014. K17 er af den opfattelse, at der – i lighed med i resten af 

den offentlige sektor – skal ske en effektivisering indenfor området, og 

anbefaler, at der over en fire årig periode sker en takstudvikling frem-

skrevet med pris- og lønskøn fratrukket for eksempel 2 procentpoint år-

ligt (i lighed med tidligere praksis).  

 

./. KKR Sjælland får forelagt den årlige takstanalyse vedrørende budget  

2014.  
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Det konkluderes i takstanalysen, at de modtagne oplysninger fra kommu-

nerne overordnet viser, at taksterne under et overholder den fælles hen-

stilling om en maksimal udvikling svarende til pris- og lønskønnet. Det 

udmeldte P/L skøn fra 2013 til 2014 er 1,3 pct.. Der er samlet tale om et 

fald i omsætningen på 0,99 pct. fra budget 2013 til budget 2014.  

 

Takstanalysen omfatter alene en omsætning på det rammebelagte område 

på 2,5 mia. kr. over taksterne for kommunerne i region Sjælland. Analy-

sen viser omkostningen for kommunerne ved køb af pladser. Fordelen 

ved at opgøre omsætningen er, at det svarer til den regning en køber får 

ved køb af pladsen. Det rammebelagte område omfatter de offentlige in-

stitutioner i region Sjælland, hvor kommunerne køber af hinanden. 

 

Det samlede specialiserede socialområde udgør i størrelsesordenen 6,5 

mia. kr. for kommunerne i region Sjælland.  

 

Det drejer sig udover udgifter til tilbud, der gives på institutioner, der 

ligger under rammeaftalen - om for eksempel udgifter til bostøtte i eget 

hjem, hjælpemidler, offentlige botilbud m.v. uden for egen region, pri -

vate døgntilbud og på børneområdet udgifter til familiepleje m.v. 

  

 

Beslutning 

KKR Sjælland besluttede at anbefale, at taksterne i 2015 maksimalt må 

stige med pris- og lønudviklingen fratrukket 1½ procentpoint.  

 

Der lægges i lighed med tidligere år op til en fleksibel tilgang, således at 

reduktionen kan udmøntes på institutionsniveau, i relevante grupper eller 

samlet set for kommunen.  

 

KKR Sjælland bad om, at der ved behandlingen af sagen i 2015 forelig-

ger en analyse som oplæg til en tre-årig aftale.  

 

Roskilde kommune repræsenteret ved Poul Andersen og Jeppe Trolle til -

kendegav, at man ikke kunne tilslutte sig beslutningen. 

 

  

2.4. Tema social: Orientering om arbejdet med de mest specialiserede 
tilbud  

MDR-2014-00092 adr 

 

Baggrund 
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I udviklingsstrategien for 2012 og 2013 indgår et arbejde med de mest 

specialiserede tilbud som fokusområde.  

 

Den administrative styregruppen for rammeaftalen har som led i arbejdet 

med dette fokusområde igangsat en kortlægning af de mest specialiserede 

tilbud i regionen. KKR Sjælland blev orienteret om sagen august 2013, 

og der blev her lagt op til en tilbagemelding om arbejdet til det ny KKR 

Sjælland.  

 

Formålet med det igangsatte arbejde er at vurdere hvilke tilbud eller fag-

lige miljøer, der er vanskelige at erstatte, og som derfor kræver en særlig 

årvågenhed, samarbejde eller beskyttelse.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Kortlægningen af de mest specialiserede tilbud i regionen er sket via ud-

sendte spørgeskemaer med kriterier for specialisering til kommunerne. 

Kortlægningen er foretaget af et nedsat ekspertpanel med repræsentanter 

(myndighedschefer/personer) fra Næstved, Slagelse, Holbæk, Vording-

borg, Guldborgsund, Region Sjælland og Roskilde (tovholder).  

 

./. Kortlægningen er en proces, der er sat i gang og vurderingen nedenfor 

beror på det indmeldte datagrundlag og kvaliteten af dette. Det er vurde-

ringen, at de opstillede kriterier for specialisering er gode, men har be-

hov for udvikling særligt omkring kompetencedelen i forhold til tilbud-

denes beskrivelse af deres specifikke og særlige kompetence og faglighed. 

 

./. Følgende seks tilbud indstilles som ”de mest specialiserede” til forstær-

ket mellemkommunalt samarbejde: 

• Kildebo - med fokus på senhjerneskadedelen 

• BOMI – Hjerneskadedelen 

• Platangården – afdelingen for spiseforstyrrelser 

• Børneskolen Filadelfia 

• Bakkegården – Skelbækgårddelen: Kompetencemiljø for unge krimi-

nelle udviklingshæmmede 

• Kofoedsminde – den sikrede afdeling (tilbuddet er dækket af lovgiv-

ningen) 

 

Endvidere indstilles Synscenter Refsnæs som et af de ”mest specialise -

rede” tilbud.  
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I forhold til specialundervisningsområdet og hjælpemiddelområdet ind-

går områderne i den politiske aftale om opfølgning på evalueringen af 

kommunalreformen november 2013, og styregruppen afventer behand-

lingen af lovgivning og herunder Socialstyrelsens arbejde og udmelding. 

Umiddelbart er ingen tilbud akut truede. 

 

Ministeriet har meldt ud, at områderne mennesker med kompleks er-

hvervet hjerneskade” og området for den mest specialiserede specialun -

dervisning vil blive omfattet af en central udmelding om særlige indsat-

ser, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs 

af kommunerne i en region eller flere regioner  

 

I forhold til lands- og landsdelsdækkende tilbud gøres der særligt op-

mærksom på de udfordringer der på Synscenter Refsnæs er i sammen-

hængen mellem den landsdækkende specialrådgivning, der er objektivt 

finansieret og skole -, klub- og botilbud, der er takstfinansieret. Udfor-

dringen er, at den knowhow, der trækkes på i specialrådgivningen, udvik-

les i skole-, klub- og botilbuddet. Fx løsninger på IKT området. De af-

prøves og udvikles som del af indsatsen for de børn, der har ophold på 

Refsnæs og er grundlag for den rådgivning, der gives de enkeltintegrere-

de børn i deres hjem og i kommunale daginstitutioner, folkeskoler mv. 

Synscenter Refsnæs tages op i KLs administrative koordinationsforum, 

som koordinerer på tværs af de fem rammeaftaler, da det er det eneste 

tilbud af sin art på landsplan og derfor bør sikres gennem f.eks. objektiv 

finansiering. 

 

I forhold til autismeområdet vil disse tilbud blive revurderet efter næste 

indstillingsrunde, hvor der er udsendt reviderede spørgeskemaer. På bag-

grund af de aktuelt indsendte oplysninger er tilbud indenfor autismeom-

rådet ikke vurderet som blandt de mest specialiserede. Det er forvent-

ningen, at indmeldingerne i næste runde med det reviderede spørgeske-

ma bliver bedre i takt med, at kommunerne bliver bedre til at beskrive 

tilbuddenes kompetencer.       

 

I forhold til metodeudvikling udvikler ekspertpanelet spørgeskemaet og 

herunder kompetencedelen og vejledningen til spørgeskemaet, så besva-

relsen af spørgeskemaet i højere grad rammesættes og kommunernes be-

svarelser faciliteres og kvalificeres inden næste indstillingsrunde.   

 

Der tænkes også i næste runde taget højde for de mest specialiserede små 

faglige miljøer indenfor de store tilbud. Herunder opfordres kommu-

nerne til at beskrive, hvad der er helt unikt og uundværligt, hvad det helt 
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særlige tilbuddet kan og gør for borgerne/brugerne, og hvordan tilbud-

det tilpasser sig deres behov. 

 

Der arbejdes under fokusområdet forpligtende samarbejde med forslag 

til en regional overvågningsstruktur og forslag til, hvordan man samler 

op, hvis der konstateres problemer. Forslaget vil blive forelagt KKR 

Sjælland på møde i juni 2014. Arbejdet med den regionale struktur skal 

medvirke til at forhindre evt. driftspålæg.  

 

Arbejdet skal ses i sammenhæng med etablering af den nationale koordi-

nationsstruktur på det mest specialiserede socialområde. Heri indgår bl.a. 

overvågning af udviklingen i målgrupper, tilbud og indsatser, og at soci-

alstyrelse får kompetence til at udmelde målgrupper eller særlige indsat-

ser, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning for at sik-

re og videreudvikle den mest specialiserede indsats. Socialstyrelsen får 

også i helt særlige tilfælde muligheder for at give driftspålæg. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

  

2.5. Tema social: Senhjerneskadeområdet – et fælleskommunalt projekt 

MDR-2014-00092 adr 

 

Baggrund 

KKR Sjælland har besluttet, at senhjerneskadeområdet er fokusområde 

for rammeaftale 2012, 2013 og fortsat i 2014.  

 

I løbet af året er indsatsen blevet fulgt ved to spørgeskemaundersøgelser 

i hhv. marts 2013 og januar 2014. Undersøgelserne er blevet fulgt op 

med workshops for hjerneskadekoordinatorer, projektledere og faglige 

ledere med relation til området. Afrapportering ”Status på hjerneskade-

indsatsen i de 17 kommuner – afrapportering februar 2014”  er vedlagt 

som bilag bagvedliggende  ”Afdækning af senhjerneskade-indsatsen i 

kommunerne under KKR Sjælland” kan findes på KKR Sjællands hjem-

meside. 

 

Indstilling 

 Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter status for hjerneskadeindsatsen i 

de 17 kommuner og at KKR Sjælland godkender indstillingerne om det 

videre samarbejde mellem de 17 kommuner således at:  
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• Afrapporteringen tages til efterretning og indgår i det videre arbejde 

om udvikling af hjerneskadeindsatsen i regi af de 17 kommuner i 

KKR Sjælland.  

• Det anvendte spørgeskema præciseres i forhold til konkrete formule-

ringer, og overdrages til sekretariatet for Rammeaftale Sjælland, der 

har ansvaret for, at gentage undersøgelsen årligt ind til andet beslut-

tes i KKR-regi. 

• Der etableres tværkommunale grupper, der skal indgå i et samarbejde 

om udvikling af de specialiserede tilbud.  

• Der samarbejdes på tværs af de tværkommunale grupper om et fælles 

program for kompetenceudvikling. 

• Samarbejdet kommunerne imellem bør ske med afsæt i de allerede 

eksisterende klyngedannelser. 

• Der forhandles et frivilligt tillæg til sundhedsaftalen om hjerneska-

derehabilitering, der skal sikre større ensartethed i udskrivningsforløb 

sygehusene imellem samt skærpe sygehusenes fokus på kognition og 

kommunikation i genoptræningsplanerne. 

 

Sagsfremstilling 

./. KKR Sjælland har igennem 2013 fulgt de 17 kommuners indsats i for-

hold til borgere med erhvervet hjerneskade. Målet har været, at kommu-

nerne kan leve op til kravene i Sundhedsstyrelsens forløbsprogram og 

KL’s 10 anbefalinger.  Se bagerst i vedlagte afrapportering. I juni 2013 

vedtog KKR et nyt kommissorium for det videre arbejde med udgangs-

punkt i følgende fire punkter: 

• Løbende dokumentation af indsatsen. 

• Understøttelse af den specialiserede indsats inden for regionens geo-

grafiske område. 

• Ramme for tværkommunalt samarbejde for hjerneskadeindsatsen. 

• Konkretisering af gensidige forventninger i samarbejdet med Regi-

onen. 

 

På baggrund af det seneste spørgeskema og den efterfølgende strategiske 

workshop konkluderes det, at de 17 kommuner i region Sjælland over-

ordnet set er godt med i forhold til Sundhedsstyrelsens forløbsprogram 

og KL’s 10 anbefalinger.  

 

Kommunerne har løftet indsatsen i løbet af 2013, ligesom udviklingen af 

hjerneskadeindsatsen har styrket kommunernes kompetencer til bredt at 

rehabilitere komplekse borgerforløb. 

 

Kommunerne har fokus på, at rehabiliteringen sker i borgerens nærmiljø, 

og derfor er der stigende fokus på at anvende udekørende specialiserede 
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tilbud (”murstensløse tilbud”), hvor borgerforløbet løftes i et samarbejde 

mellem kommunens medarbejdere og specialister. 

 

Imidlertid konkluderes det også, at den rette indsats ikke altid sættes i 

gang til rette tid. Dette skyldes, at erhvervede hjerneskader er komplice-

rede, og det derfor kan være vanskeligt at afgøre, hvad ”den rette ind-

sats” er. Der er således fortsat et opmærksomhedspunkt for kommu-

nerne i forhold til den kvalitative indsats. Der ses ydermere at være man-

gel på specialiserede tilbud til de 18-30årige. 

 

Alle kommuner kan tilbyde borgerne adgang til specialiserede tilbud, og 

har i mange tilfælde et formaliseret samarbejde med de specialiserede til -

bud i regionen. Kommunerne tager dog ikke ansvar for at udvikle de 

specialiserede tilbud, der findes i region Sjælland. 

 

Spørgeskemaundersøgelsen og den strategiske workshop peger på en 

række problematikker som kommunerne skal have fokus på: 

Der bliver ikke altid prioriteret tid til koordinering i de enkelte borger-

forløb. 

 

Anvendelse af udekørende specialiserede tilbud stiller krav til kommu-

nernes evne til at arbejde tværfagligt og har kompetencer inden for neu-

rologi. 

Kommunerne skal have en plan for, hvordan koordineringen af borger-

forløbene skal foregå efter 2014, hvor puljemidlerne fra Ministeriet for 

Sundhed og Forebyggelse udløber. 

 

På baggrund af arbejdet indstilles, at  

• Afrapporteringen tages til efterretning og indgår i det videre arbejde 

om udvikling af hjerneskadeindsatsen i regi af de 17 kommuner i 

KKR Sjælland.  

• Det anvendte spørgeskema præciseres i forhold til konkrete formu-

leringer, og overdrages til sekretariatet for Rammeaftale Sjælland, der 

har ansvaret for, at gentage undersøgelsen årligt ind til andet beslut-

tes i KKR-regi. 

• Der etableres tværkommunale grupper, der skal indgå i et samar-

bejde om udvikling af de specialiserede tilbud. Der oprettes grupper i 

tre klynger af kommuner – Nord, Syd, Øst.  

• Der samarbejdes på tværs af de tre klynger om et fælles program for 

kompetenceudvikling. 

• Der forhandles et frivilligt tillæg til sundhedsaftalen om hjerneska-

derehabilitering, der skal sikre større ensartethed i udskrivningsforløb 
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sygehusene imellem samt skærpe sygehusenes fokus på kognition og 

kommunikation i genoptræningsplanerne.  

 

Kommunaldirektørforummet K17 støtter indstillingerne i notatet – men 

med den præcisering at, at et samarbejde kommunerne imellem om ud-

vikling af de specialiserede tilbud m.v. bør ske med afsæt i de allerede 

eksisterende klyngedannelser. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

  

2.6. Tema Social: orientering om familieplejeanbringelser – minister-
tema rammeaftale 2013  

MDR-2014-00092 adr 

 

Baggrund 

Familieplejeanbringelser er udpeget som ministertema i udviklingsstrate-

gien for rammeaftale 2013. Den af styregruppen nedsatte arbejdsgruppe 

har pr. ultimo august færdiggjort deres analyse. Rapporten er drøftet i 

netværksgruppen for Børn og Unge i september som på baggrund af 

rapportens resultater giver en række anbefalinger og i den administrative 

styregruppe ultimo 2013. Ved udsendelse til KKR Sjælland kan rappor-

ten findes på KKR Sjællands hjemmeside.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Social- og Integrationsministeren har i 2013 besluttet, at ministertemaet 

for rammeaftalerne er udviklingen i brug af forskellige former for fami-

lieplejeanbringelser.  

 

Den administrative styregruppe for rammeaftalen nedsatte derfor en ar-

bejdsgruppe til at se på familieplejeanbringelser i regionen. I arbejds-

gruppen deltog Næstved, Lolland, Kalundborg, Odsherred og Roskilde. 

 

Arbejdsgruppen skulle i samarbejde med netværket for børn og unge ud-

arbejde anbefalinger til kommunerne i Region Sjælland om, hvordan de 

kan styrke anvendelse af familiepleje, herunder kommunale plejefamilier, 

almindelige plejefamilier og netværksplejefamilier.  

 

For at udarbejde anbefalingerne blev følgende undersøgt: 
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• Graden af anvendelse af familiepleje i de forskellige kommuner i re-

gionen i dag 

• Muligheder og udfordringer for i højere grad at anvende familiepleje, 

herunder de økonomiske aspekter af anbringelser i familiepleje i for-

hold til anbringelse på opholdssteder/døgninstitutioner 

• De gode eksempler fra kommuner der arbejder med at styrke anven-

delsen af plejefamilier, herunder inddragelse af erfaringer fra Borås i 

Sverige. 

 

I undersøgelsen indgår ikke grunduddannelsen af plejefamilier, da dette 

med den nye tilsynsreform flyttes til tilsynsenheden pr. 1. januar 2014. 

 

Kommunerne har i dag mulighed for at anvende forskellige former for 

familieplejeanbringelser, herunder netværks- og slægtsanbringelser, fami-

liepleje og kommunale plejefamilier. Med Barnets reform er der sat yder-

ligere fokus på brug af familielignende anbringelsesformer. Heri er det 

præciseret, at der ved anbringelse af børn og unge altid skal tages stilling 

til, om en anbringelse i en plejefamilie vil være det bedste for barnet. I 

Barnets Reform er der også øget fokus på uddannelse og supervision af 

plejefamilier. Den nye lovgivning giver også mulighed for nye typer af 

specialiserede plejefamilier, kommunale plejefamilier. Kommunale pleje-

familier er et nyt tilbud på anbringelsesviften, hvor formålet er at an-

bringe børn og unge, der tidligere ville være anbragt på institutioner i en 

plejefamilie (Vidensportal om udsatte børn og unge).  

 

Der er variation kommunerne imellem i forhold til, i hvor stor udstræk-

ning de anvender disse former for anbringelser, og hvordan de arbejder 

med disse former for anbringelser. Der er derfor mulighed for, at kom-

munerne kan blive inspireret af hinanden, af kommuner udenfor regio-

nen og af andre lande. I analysen inddrages derfor også erfaringer fra 

Sverige og Norge, hvor kommunerne anbringer en større andel af børn 

og unge i plejefamilier og slægt/netværk end i Danmark. 

 

Anbefalinger 

KKR-netværket for børn og unge har drøftet arbejdsgruppens anbefalin-

ger. Anbefalingerne handler både om erfaringsudveksling mellem kom-

munerne, som kan varetages i KKR-netværket for børn og unge. Der ud 

over handler anbefalingerne om, hvordan de enkelte kommuner arbejder 

aktivt med styrkelse af familieplejeanbringelser generelt.  

 

På baggrund af ovenstående kan KKR-netværket for børn og unge anbe-

fale følgende for at styrke anvendelse af plejefamilieanbringelser i kom-

munerne i regionen: 
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• At der så tidligt som muligt etableres et tæt samarbejde med Socialti l-

synet om plejefamilier, herunder rekruttering og hvordan man bedst 

muligt kan matche et barn med en familie godkendt af tilsynet. Det 

foreslås, at styregruppen medvirker til at etablere dette samarbejde 

• At der sættes fokus på kvaliteten af arbejdet med plejefamilier og ud-

veksles erfaringer kommunerne imellem ift. kurser, supervision m.m., 

herunder at der fokuseres på kontakt med familier i form af råd og 

vejledning 

• At de enkelte kommuner overvejer at indgå samarbejde med nærlig-

gende kommuner om efteruddannelse af plejefamilier, hvis de vurde-

rer, at der har brug for større kapacitet af familier for at kunne til-

passe udbuddet af kurser til de konkrete familiers behov 

• At de enkelte kommuner arbejder aktivt med rekruttering og anven-

delse af kommunale plejefamilier 

• At de enkelte kommuner overvejer at anvende plejefamilier til akut-

anbringelser og mor/barn anbringelser, da der vurderes at være et 

potentiale heri, selvom der ikke er et færdigudviklet koncept, der kan 

anvendes 

• At kommunerne systematisk anvender metoder til afdækning af net-

værk/slægt med henblik på netværks- og slægtsanbringelser 

• At kommunerne generelt arbejder med inddragelse af familie og net-

værk  

• At kommunerne drøfter, hvordan man kan arbejde med kortere insti-

tutionsanbringelser gennem inspiration fra f.eks. Borås i Sverige og 

Vejle Kommune 

 

På styregruppemøde 25/10 fremlagde repræsentanter for arbejdsgruppen 

rapportens resultater. Arbejdsgruppen betonede, at tilsynsreformen er 

kommet til senere, og det derfor er væsentligt, hvordan der skabes et 

godt samarbejde med Socialtilsyn Øst på familieplejeområdet.  

 

Styregruppen besluttede ift. den videre proces, at arbejdsgruppen fort-

sætter sit arbejde og herunder: 

• Tager kontakt til Socialtilsyn Øst for at afklare, hvad Socialtilsynet vil 

gøre på dette område mv. 

• Validerer/kvalificerer data i de enkelte kommuner.  

• Årlig kadence for opfølgning på de indsamlede data 

• Styregruppen støtter anbefalingerne 1-8, idet der dog ikke er anled-

ning til at følge udviklingen udover det datamateriale som årligt ind-

samles.  

• Rapporten sendes videre til kommunaldirektørforummet K17og 

KKR Sjælland efter data er valideret/kvalificeret 
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Arbejdsgruppen har efterfølgende kontaktet de kommuner, som ikke 

havde kvalitetssikret deres data i første version af rapporten. Der mang-

ler svar fra to kommuner, men arbejdsgruppen vurderer, at det ikke giver 

mening at rykke yderligere og har derfor fremsendt rapporten med de 

senest opdaterede tal.  

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

  

2.7. Forhandling af Væksthusaftale 2015 

SAG-2014-01086 ssm/hfh 

 

Baggrund 

I januar 2014 godkendte KLs bestyrelse nedenstående fire emner som et 

foreløbigt forhandlingsoplæg til den nationale væksthusaftale 2015. De 

foreløbige emner i forhandlingsoplægget skal ses som input til drøftelser 

i de fem KKR, der anmodes om at komme med indspil til KL til det vi-

dere arbejde med forhandlingsoplægget. Forhandlingsoplægget er sendt 

til kommentering i erhvervskoordinationsgruppen og sagen er behandlet 

af Kommunaldirektørforummet K17.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR kommenterer de foreløbige emner til forhandlin-

gerne samt overvejer, om der bør indgå andre temaer i KL’s forhand-

lingsoplæg.  

 

Sagsfremstilling 

I forhandlingerne om den nationale væksthusaftale for 2015 er det vig-

tigt, at KL har det bredest mulige mandat for at indgå aftalen med Er-

hvervs- og Vækstministeriet. Kommunernes krav til aftalen formuleres 

derfor via KKR og indarbejdes i et forhandlingsoplæg, som drøftes med 

væksthusenes formænd og godkendes af KL’s bestyrelse. Den nationale 

væksthusaftale drøftes og indgås sammen med økonomiaftalen for 2015. 

 

Som input til drøftelserne i KKR peger KL umiddelbart på følgende fire 

emner, der kan tages op i drøftelserne med staten.  

 

Væksthusene efter 2015 

Det er en del af aftalen fra juni 2009 om væksthusene, at aftalen skal 

drøftes igen i 2015. I væksthusaftalen for 2014 blev aftalt, at drøftelserne 

om struktur efter 2015 skal indledes i 2. halvår 2014.  
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Ved indgangen til 2014 står væksthusene som system stærkt. En ekstern 

evaluering fra foråret 2013 har vist, at indsatsen i væksthusene giver et 

positivt samfundsøkonomisk afkast. En offentlig krone investeret giver 

et afkast på 2,60 kr. Der er således et stærkt rationale bag væksthusene.  

 

Kommunerne har løftet opgaven, og det er sekretariatets vurdering, at 

væksthusenes opgave er kommet for at blive. Det er veldokumenteret, at 

nye danske arbejdspladser i væsentligt omfang skabes af iværksættere og 

små og mellemstore virksomheder, der kommer ind i et vækstforløb. 

 

KL og Erhvervs- og Vækstministeriet har med væksthusaftalen for 2014 

sat som mål, at det samfundsøkonomiske afkast af væksthusenes indsats 

skal øges yderligere. Derfor er der i efteråret 2013 udviklet en ny vækst-

model, ”Væksthusene 2.0”, som skal implementeres i 2014. Sigtet er, at 

modellen skal bidrage til, at flere virksomheder kommer ind i et vækst-

forløb.  

 

Det er på den baggrund sekretariatets vurdering, at der er et stærkt fun-

dament for at drøfte væksthusenes fortsættelse efter 2015. Aftalen for 

2015 kan med fordel indeholde elementer, der peger frem efter 2015. 

Dette også af hensyn til væksthusenes medarbejdere og samarbejdspar-

ter.  

 

Det videre arbejde med Væksthusene 2.0 

Vækstmodellen i Væksthusene 2.0 implementeres i 2014. Implemente-

ringen følges tæt, og væksthusene skal i september 2014 give en midt-

vejsstatus for arbejdet. Som udgangspunkt bør væksthusene sikres en pe-

riode med arbejdsro til at få den nye vækstmodel til at fungere. Det er 

dog væsentligt, at væksthusene udveksler erfaringer, og at fremdriften 

drøftes løbende i regi af væksthusdirektørerne, KL og Erhvervsstyrelsen. 

Der kan i løbet af 2014 vise sig behov for småjusteringer af modellen. 

Det skal afspejle sig i væksthusaftalen for 2015.  
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Knudepunktfunktionen skal understøttes 

Det er en væsentlig forudsætning for vækstmodellens succes, at væksthu-

sene kan tilbyde en stærk overbygning til kerneydelsen i form af en pro-

fessionel knudepunktsfunktion og tilbud om målrettede programmer og 

projekter. Evalueringen har vist, at en stærk overbygning til kerneydelsen 

er central for at fremme, at flere virksomheder kommer ind i et vækst-

forløb. I den forbindelse er væksthusenes samarbejde med vækstfora og 

statens anvendelse af husene som affyringsramper for nye initiativer af-

gørende. Det bør derfor være et fokus i drøftelserne med staten, at knu-

depunktfunktionen understøttes.  

 

Samarbejdet med kommunerne 

Videreudvikling af en sammenhængende erhvervsservice og erfaringsud-

veksling mellem væksthusene vil også være centrale kommunale interes-

ser for væksthusenes indsats i 2015. Der lægges derfor op til, at vækst-

husaftalen for 2015 sikrer, at væksthusene bidrager til at skabe sammen-

hæng til den lokale indsats, og at de sikrer erfaringsudveksling på tværs 

af landet. Hertil kommer, at aftalen skal sikre, at kommunerne får mak-

simalt udbytte af den viden, væksthusene opbygger om virksomhederne 

og erhvervslivets udvikling generelt.  

 

Erhvervskoordinationsgruppens vurdering: 

Erhvervskoordinationsgruppen vurderer, at de fire punkter er relevante 

og centrale for både kommunernes samlede erhvervsindsats og for 

væksthusenes fortsatte udvikling. 

 

Tidsplan for vedtagelse af væksthusaftalerne for 2015  

• Den 10. marts 2014: På KKR mødet drøftes kommunernes indspil til 

den nationale væksthusaftale 2015. 

• I juni 2014: National væksthusaftale indgås samtidig med økonomiafta-

len.  

• I juni- november 2014: Regional proces med henblik på forberedelse af 

indgåelsen af den regionale væksthusaftale for 2015.  

• Den 12. november 2014: På KKR-mødet godkendes den regionale afta-

le med væksthusene. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen, med bemærkning om, at der skal 

være fokus på den fremtidige finansiering af Væksthusene. 
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2.8. Aftale med regionen om sundhedsfaglig rådgivning til beskæftigel-
sesområdet 

MDR-2014-00092 hfh 

 

Baggrund 

Som en del af reformen af førtidspension og fleksjob indgik kommuner-

ne den 1. juli 2013 aftale med regionerne om sundhedsfaglig rådgivning 

til beskæftigelsesområdet. Den sundhedsfaglige rådgivning varetages af 

en klinisk funktion i regionen, der stiller sundheds-koordinatorer til rå-

dighed. Sundhedskoordinator deltager i det kommunale rehabiliterings-

team og erstatter den kommunale lægekonsulent. Kommunen betaler for 

den sundhedsfaglige rådgivning fra sundhedskoordinator og klinisk funk-

tion. 

Efter revidering af aftalen fremlægges hermed forslag til ny aftale.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland anbefaler aftalen overfor kommunerne.  

 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af reformen af førtidspension og fleksjob, har kommunerne 

fra den 1. juli 2013 ikke længere kunnet benytte sig af egne lægekonsu-

lenter eller indhente speciallægeerklæringer til at belyse sager om førtids-

pension, fleksjob eller ressourceforløb på beskæftigelsesområdet. Kom-

munerne har i stedet for lægekonsulenter skullet benytte sig af regionale 

sundhedskoordinatorer, der deltager i kommunens rehabiliteringsteam. I 

stedet for at indhente speciallægeerklæringer skal en klinisk funktion i re-

gionen, fx en socialmedicinsk enhed, vurdere sagen. Klinisk funktion kan 

indhente speciallægeerklæringer, hvis ikke klinisk funktion selv kan vur-

dere sagen. 

 

Sundhedskoordinationsudvalget nedsatte sidste år en tværsektoriel ar-

bejdsgruppe til at sikre implementeringen af reformen af førtidspension 

og fleksjob, herunder udarbejde forslag til en fælles samarbejdsaftale, for 

alle 17 kommuner og Region Sjælland. 

 

Alle 17 kommuner har tilsluttet sig den fælles aftale. Af aftalen fremgår 

det,  

 

at standardaftalen følges op i en tværsektoriel opfølgningsgruppe, med repræsentanter 

fra regionen og kommunerne. Opfølgningsgruppen vurderer i aftalens første år med ca. 

tre måneders mellemrum behovet for ændringer i standardaftalen på baggrund af afv i-

gelser i følgende forhold: 

• det skønnede antal sager, til behandling i rehabiliteringsteams 
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• den angivne finansieringsramme for sundhedskoordinatorfunktionen inkl. vurd e-

ring af overhead  

• prisen for vurdering fra klinisk funktion[…] herunder om antallet af sager samt 

disses omfang svarer til det forudsatte 

• andre forhold 

 

Opfølgningsgruppen udarbejder ændringsforslag til godkendelse i hhv. Region Sjæ l-

land og KKR. Ændringsforslagene kan være grundlag for tilpasning af aftalerne mel-

lem den enkelte kommune og Region Sjælland. 

 

Opfølgningsgruppen har nu afsluttet revideringen af aftalen og har på 

den baggrund udarbejdet forslag til en ny aftale.  

 

Den kommunale del af arbejdsgruppen peger på, at forhandlingerne byg-

ger videre på den konstruktive og tillidsfulde ånd fra arbejdet med den 

oprindelige aftale. Arbejdet skal således også ses som led i det langsigte-

de samarbejde mellem Region Sjælland og kommunerne for så vidt angår 

beskæftigelsesområdet; herunder de kommende ændringer vedrørende på 

sygedagpenge.    

 

Afregning 

Det foreslås i den nye aftale, at Sundhedskoordinatorfunktionen afregnes 

på basis af mødedage i stedet for som i dag, hvor der betales for et for-

ventet sagsantal. Ifølge forslaget betaler kommunerne fremover for et af-

talt antal årlige mødedage. Kommunens sundhedskoordinatorudgift pr. 

sag vil derfor variere alt efter hvor mange sager, rehabiliteringsteamet 

behandler på en mødedag. Kommunens faktiske udgift til sundhedsko-

ordinator afhænger således af det årlige antal mødedage. Der faktureres 

ikke for aflyste mødedag, hvor aflysningen kan tilskrives klinisk funkti-

on/sundhedskoordinator 

 

Af den ny aftale fremgår det også, at kommunen på sundheds-

koordinators mødedag, efter aftale, kan bruge tiden til at få dennes vur-

dering af kommende rehabiliteringssager, supervision mm. Som det 

fremgår af aftaleteksten er der lavet en meget tydelig beskrivelse af de 

opgaver, som en sundhedskoordinator må forventes at varetage også før 

og efter møderne i rehabiliteringsteamet.   

 

I fastsættelsen af den kommende pris pr. mødedag har opfølgningsgrup-

pen sammenholdt kommunernes nuværende udgifter med de forventede 

udgifter, på grundlag af en rundspørge til alle 17 kommuner. Vi har fra 

kommunal side sammenholdt med priserne i andre regioner, og har haft 
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konkrete drøftelser med Arbejdsmedicinsk Klinik, der varetager klinisk 

funktion i regionen, om prisfastsættelsen. 

 

Ydelser fra Klinisk Funktion 

Taktsten for speciallægeerklæringerne fra klinisk funktion er blevet diffe-

rentieret i forhold til den nuværende aftale. Den nuværende enhedstakst 

på 14.000 kr. afløses af en basistakst på 9.000 kr., når attesten kun skal 

omfatte ét lægespeciale, stigende til 14.000 for mere end ét speciale. 

Desuden er der sat lavere takster for vurdering af foreliggende oplysnin-

ger mm. 

 

Genforhandling, opsigelse m.m. 

Fristen for opsigelse og ændringer af kontrakten er fortsat ni måneder.    

Det er endvidere aftalt, at der løbende skal ske en opfølgning mellem 

Region og kommuner på, hvorledes aftalerne bliver implementeret. Helt 

præcist hvordan dette skal foregå er stadig uafklaret. 

 

Det er den kommunale del af opfølgningsgruppens opfattelse, at den nye 

standardaftale giver et godt grundlag for det fortsatte samarbejde mellem 

kommunerne og regionen. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

  

2.9. Quickstart 

MDR-2014-00092 adr  

 

Baggrund 

De kommende års store anlægsinvesteringer har givet anledning til, at 

regeringen i 2013 pegede på, at der i årene fremover er behov for at se 

på, hvordan ledige bliver opkvalificeret, får gavn af de nye job og de be-

rørte virksomheder kan rekruttere den nødvendige arbejdskraft.  

 

I Vækstpartnerskabsaftalen mellem Vækstforum Sjælland og regeringen 

er et styrket samarbejdet mellem aktørerne på erhvervsfremme-, uddan-

nelses- og beskæftigelsesområdet helt central. Det fremgår, at parterne er 

enige om, at implementere relevante initiativer fra Beskæftigelsesministe-

riets ekspertudvalg vedrørende infrastrukturinvesteringer og kvalifikati -

onsbehov og uddannelsesinitiativer for ledige.  

 

På den baggrund er der taget initiativ til at udvikle en indsats (kaldet 

quick-start) , som skal skabe mest mulig varig beskæftigelses- og er-
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hvervsmæssig vækst af de kommende års store anlægsinvesteringer i  re-

gion Sjælland i årene 2016-2021.   

 

Kommunaldirektørforummet K17 har drøftet oplægget på møde den 21. 

februar 2014 og K17 betonede, at initiativet skal bidrage til en koordine-

ring af indsatsen indenfor de eksisterende strukturer.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter oplægget, og anmoder K17 om at 

forestå det videre arbejde med beskrivelse og koordinering i fht. Quick-

start. 

 

Sagsfremstilling 

./. Indsatsen kaldes Quickstart, se vedlagte bilag. Det er de tre myndigheder 

på området, som er drivkraften bag Quickstart. Det vil sige det regionale 

Beskæftigelsesråd, kommunerne ved KKR og Region Sjæl-

land/Vækstforum Sjælland.  

 

Idéen er, at der indgås et forpligtende samarbejde mellem de relevante 

myndigheder og ministerier, samt de væsentligste aktører indenfor vækst-

indsatsen, arbejdsmarkedsindsatsen og uddannelsesområdet. Det er fx 

regionale erhvervsskoler, VEU-centre, jobcentre, Væksthus Sjælland, 

Femern Belt Development og arbejdsmarkedets parter. Via et paraply-

samarbejde igangsættes en hurtig og målrettet indsats overfor relevante 

virksomheder i Region Sjælland, samtidig med at indsatsen skal sikre op-

kvalificering af ledige indenfor de faggrupper, hvor der bliver mangel på 

kvalificeret arbejdskraft i de kommende år.  

 

En del af indsatserne under Quickstart forventes at handle om at tilret-

telægge og tone allerede igangværende indsatser. Der skal gennemføres 

konkrete handlinger inden for tre udvalgte indsatsområder: 

• erhvervsudvikling/vækstindsatsen; der forventes arbejdet med jobro-

tationsordninger, praktikpladsetablering, forretningsudvikling 

• arbejdsmarkedsindsatsen; der forventes arbejdet med opkvalificering 

af ledige til job i relation til anlægsarbejderne og understøtning af 

rekrutteringsarbejdet 

• kompetenceudviklingsindsatsen; der forventes arbejdet med udvikling 

af specielle og generelle uddannelsesforløb i et håndværkerakademi 

 

Med Quickstart som den overordnede paraply for den brede indsats, ud-

vikler og beskriver parterne de aktiviteter og processer, som indgår i hver 

indsats, og nye aktiviteter, der ønskes igangsat bliver konkretiseret og 

eventuelt udviklet til projektansøgninger. Mange af de igangværende ini -
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tiativer indenfor de tre indsatsområder kræver ingen yderligere finansie-

ring men til gengæld kræver det en dialog mellem parterne og en relevant 

toning og koordinering af nuværende indsats.  

 

Det videre forløb 

Quickstart drøftes pt. i Region Sjælland, Vækstforum og Det regionale 

Beskæftigelsesråd. Eventuelle kommentarer vil blive indarbejdet i den 

nuværende version af Quickstart.  

 

Til styring af Quickstart etablerer Det regionale Beskæftigelsesråd, Regi -

onsrådet og KKR en overordnet styregruppe. Styregruppen bliver et ko-

ordinerende supplement til eksisterende indsatser. Styregruppen tænkes 

at bestå af: 2 repræsentanter fra Det regionale Beskæftigelsesråd Hoved-

staden og Sjælland, 2 repræsentanter fra Kommunekontaktrådet, 2 re-

præsentanter fra Regionsrådet i Region Sjælland/Vækstforum Sjælland, 2 

repræsentanter fra relevante arbejdsmarkedsparter og 2 repræsentanter 

fra erhvervsuddannelserne. Det første møde tænkes afholdt før sommer-

ferien.  

 

På KKR Sjællands møde i juni vil det endelige udkast af Quickstart blive 

forelagt.  

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen, idet man betonede, at initiativet skal 

bidrage til en koordinering indenfor de eksisterende strukturer. 

  

Der blev peget på, at man med fordel også  kan tage højde for lokale an-

lægsprojekter.  

 

  

2.10. International Citizen service 

MDR-2014-00092 adr 

 

Baggrund 

I forlængelse af evalueringen af de fire International Citizen Service 

(ICS) er der i regi af Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering iværk-

sat et arbejde mellem de forskellige relevante myndigheder med henblik 

på at skabe en bedre national dækning. Arbejdet lægger op til forskellige 

modeller, som der tages afsæt i for de kommende økonomiforhandlinger.  

 

KL vil arbejde for, at opgaven forbliver kommunal. 

 

Indstilling 



KKR Sjælland  | 10-03-2014 

 SIDE  |  30 

Det indstilles, at kommunerne i KKR Sjælland fortsat bakker op om en 

kommunal model for International Citizen Service, herunder arbejder for 

på sigt at skabe yderligere kommunale fællesskaber 

 

Sagsfremstilling 

International Citizen Service (ICS) blev i 2011 etableret i de fire store 

universitetsbyer (København, Odense, Aarhus og Aalborg) for at uden-

landsk arbejdskraft, deres familier og studerende kunne nøjes med at re t-

te henvendelse ét sted i forbindelse med bosætning i Danmark. I de fire 

ICS’er er alle relevante myndigheder repræsenteret (SKAT, kommune, 

Statsforvaltning og Workindenmark), og det bevirker, at borgeren kan 

blive færdigekspederet i samme henvendelse.  

 

I 2013 foretog Deloitte en evaluering af de fire ICS’er, og her fremgik 

det, at der var stor forskel på, hvor mange borgerhenvendelser, de fire 

ekspeditionssteder havde, ligesom det vurderedes, at der endnu var et 

stort uudnyttet potentiale, da kun ca. halvdelen inden for den relevante 

målgruppe valgte at rette henvendelse til ICS’en.  

 

Allerede i forbindelse med etableringen i 2011 anførte KL, at det for den 

sydlige del af Danmark ville være meget lidt attraktivt at sende borgere til 

én af de fire ICS-byer alene på grund af den geografiske afstand. Endvi-

dere var det problematisk, at ICS’en ikke kunne færdigekspedere bor-

gerne inden for det kommunale område, idet der ikke kunne tildeles cpr. 

nr. og læge. Derfor var ICS’en reelt set ikke et alternativ til at foretage 

enkeltstående besøg hos henholdsvis kommune SKAT og Statsforvalt-

ning.  

 

I 2013 lykkedes det imidlertid at tilvejebringe hjemmel for, at den enkelte 

ICS kunne varetage opgaverne med tildeling af cpr.nr og læge på vegne 

af borgerens bopælskommune. Derfor anbefalede KL i brev af den 16. 

maj 2013 alle landets kommuner at indgå aftale med en af de fire ICS-

kommuner, dels for at give borgerne en fælles og helhedsorienteret ser-

viceoplevelse i forbindelse med etableringen i Danmark, og dels for at 

demonstrere, at kommunerne indbyrdes kunne indgå i forpligtende sam-

arbejder.  

 

./. Den systemmæssige understøttelse har været til stede pr. 1. januar 2014. 

42 kommuner har indgået aftale med de fire ICS-kommuner om samar-

bejde. 

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har nedsat en arbejds-

gruppe, hvor KL deltager. Formålet med arbejdet er at udarbejde forslag 
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til nye modeller, som skal danne basis for en endnu højere dækningsgrad 

end tilfældet er i dag. Der analyseres på tre modeller, som forventes at 

indgå i årets økonomiforhandlinger: 

 

• En kommunal model med mulighed for yderligere ICS’er. Her kan 

der etableres yderligere kommunale fællesskaber, og der lægges op til, 

at opgaver, der i dag varetages af statslige myndigheder, vil kunne 

overgå helt eller delvist til kommunerne 

• En model, hvor statsforvaltningen overtager de kommunale opgaver 

med udstedelse af cpr.-nr. og tildeling af læge 

• En model, hvor den nuværende samlokationsmodel med repræsenta-

tion af flere myndigheder i den enkelte ICS udvides 

 

KL arbejder for, at opgaven skal forblive kommunal, bl.a. fordi der i 

forbindelse med etablering i Danmark er mange spørgsmål relateret t il 

andre kommunale opgaveområder, fx danskundervisning, beskæftigel-

sesindsats, opskrivning til skole og daginstitution mv. Såfremt dette skal 

lykkes kræver det, at kommunerne bakker op om de kommunale fælles-

skaber, der allerede er etableret og eventuelt etablerer yderligere fælles-

skaber, såfremt det på sigt viser sig muligt ved en ændring af den nuvæ-

rende lovgivning omkring ICS’erne. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen.  

 

  

2.11. Flygtningefordeling – fordeling af forhøjede kommunekvoter for 
2014 

MDR-2014-00092 adr 

 

Baggrund 

KKR har til opgave årligt at drøfte fordeling af flygtninge imellem de 17 

kommuner i det kommende år.  

  

På møde i KKR Sjælland juni 2013 var der enighed om en fordeling af 

flygtninge i 2014 mellem de 17 kommuner svarende til fordelingen ved 

Udlændingestyrelsens fordelingsmodel.  

 

Udlændingestyrelsen har nu udmeldt et højere landstal for 2014. Det be-

tyder en stigning i kvoten for kommunerne på Sjælland og Udlændin-

gestyrelsen har henvendt sig til KKR og bedt om, at kommunerne med 

en frist den 31. marts 2014 søger at aftale en frivillig fordeling.  
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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 meddelt, at landstallet – der angiver det forven-

tede antal opholdstilladelser, der meddeles flygtning - forhøjes fra 3000 

til 4400. Det betyder, at regionskvoten for Region Sjælland nu er 802 

mod tidligere 549. 

 

Kommunerne i KKR Sjælland har nu mulighed for at indgå en frivillig 

aftale om fordeling. Hvis der ikke kan opnås enighed, fastsætter Udlæn-

dingestyrelsen (senest 30 dage efter 31. marts) fordelingen. Det sker ud 

fra en fordelingsmodel, hvor der (med 2014 som eksempel) indgår: 

• Indbyggertal i kommunerne pr. 1. januar 2013  

• Familiesammenføringer tilgået de enkelte kommuner i 2012 

• Antallet af udenlandske statsborgere fra ikke-vestlige lande bosat i 

kommunerne pr. 1. januar 2013. 

 

KKR Sjælland har i den forgangne valgperiode lavet aftaler om en forde-

ling svarende til de beregnede kommunekvoter.  

 

De nye beregnede kvoter for 2014 fremgår nedenfor:   

Greve 34 

Køge 33 

Roskilde 78 

Solrød 24 

Odsherred 46 

Holbæk 70 

Faxe 40 

Kalundborg 58 

Ringsted 19 

Slagelse 56 

Stevns 34 

Sorø 38 

Lejre 38 

Lolland 39 

Næstved 56 

Guldborgsund 77 

Vordingborg 62 
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I alt 802 

 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen, idet der over for KL gøres opmærk-

som på, at der bør tages højde for, at en udvidelse af opgaven giver øge-

de administrative udgifter. 

 

  

2.12. Dimensionering og fordeling af praktikpladser på uddannelsen til 
pædagog 

MDR-2014-00092 adr 

 

Baggrund 

./. KKR Sjælland har til opgave årligt at afgive indstilling til Uddannelses-

ministeriet om antallet af uddannelsespladser på pædagoguddannelsen i 

region Sjælland for studieåret 2013/14. Det sker efter indstilling fra 

KKR’s praktikpladsudvalg for pædagoguddannelsen (PPF). PPF sekreta-

riatsbetjenes af formandskommune – en ankerkommune. Dette har hidtil 

været Odsherred kommune. Det nye PPF konstituerede sig med for-

mand 25. februar 2014. Ny formand er Carsten Rasmussen, Næstved.  

Næstved kommune er fremover ankerkommune i forhold til opgaven. 

 

Indstilling 

Det indstilles,  

at KKR Sjælland godkender dimensioneringsudvalgets indstilling, såle-

des,  

• at dimensioneringen af pædagoguddannelsen for 2014/15 fastholdes 

på samme niveau som i de tidligere år dvs. 747 

• at de studerende i lønnet praktik fremover fordeles ud fra befolk-

ningstallet i kommunerne 

• i 2014/15 at følge KL’s indstilling for dimensionering af specialise-

ringsretninger, der baserer sig på den nuværende fordeling af pæda-

goger på arbejdsmarkedet i region Sjælland. 

 

Sagsfremstilling 

Pædagoguddannelsen ændres ved lov med virkning fra august 2014.  I 

den nye uddannelse indføres tre specialiseringsretninger inden for 1) 

dagtilbudspædagogik, 2) skole- og fritidspædagogik og 3) special- og so-

cialpædagogik.  

 

Samtidig etableres en tæt sammenhæng mellem den studerendes valg af 

specialiseringsretning og praktikuddannelsen, således, at studerende der 
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fx vælger skole- og fritidspædagogik også skal tilbydes praktikuddannelse 

inden for dette område.  

 

Ankerkommunen har drøftet den fremtidige fordeling af praktikpladser 

med UCSJ og er nået frem til en gensidig forståelse, der indebærer at:  

1) Kommunerne forpligter sig til at stille de nødvendige (hverken færre 

eller flere) praktikpladser til rådighed inden for de tre specialiserings-

retninger 

2) UCSJ forpligter sig til at matche studerende med de udbudte praktik-

pladser, således at alle praktiksteder sikres studerende i praktik (med 

undtagelse af force majeur – sygdom, barsel, pludseligt frafald etc.) 

 

UCSJ er også anmodet om senest 1. april 2014 at give en endelig oversigt 

til hver kommune på fordeling af antal af studerende på hver specialise-

ringsretning.  

 

Fordeling af lønnede praktikpladser imellem kommunerne er i dag base-

ret på historik. Det foreslås, at man overgår til et princip med fordeling 

af lønnede praktikpladser efter befolkningstallet. Dette svarer til princip-

pet på uddannelsen til f.eks. socialrådgiver og sundhedsplejerske. 

 

./. Der er vedlagt et eksempel på fordelingen af praktikpladser med afsæt i 

befolkningstallet og det samlede antal studerende svarerende til det antal, 

KKR hidtil har dimensioneret årligt, nemlig 747.  

 

Det er i dag KKR’s ansvar og kompetence at beslutte, hvor mange der 

skal optages på uddannelsen, jf. den nuværende kompetence til at fast-

lægge uddannelsens såkaldte dimensionering. Denne kompetence udvi-

des med den nye uddannelse til også at omfatte adgangen til at bestemme 

fordelingen af studerende på specialer, idet denne fordeling bliver be-

stemmende for på hvilke af de kommunale institutioner praktikpladserne 

skal tilvejebringes.  

 

KL anbefaler, at KKR indstiller til Uddannelsesministeriet, at optaget i 

2015 (dimensioneringen) fordeles på specialer efter den nuværende for-

deling af beskæftigede pædagoger inden for de tre specialeretnin-

ger/beskæftigelsesområder. Fra 2016 og frem kan det overvejes at ændre 

på denne fordelingsnøgle, såfremt det fremtidige arbejdskraftsbehov 

vurderes at afvige fra denne fordeling – evt. som konsekvens af befolk-

ningsforskydninger, ændringer i personalesammensætningen på de en-

kelte områder (fx ansættelse af et stigende antal pædagoger på skoleom-

rådet) mv. 
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Fordelingen i region Sjælland er i størrelsesordenen 42,0 pct.  på dagtil -

bud  21  pct. på skolefritid og  37 pct. på special/socialområdet 

Mht. special- og socialområdet må kommunerne sikre, at også de private 

special-institutioner deltager som uddannelsesinstitutioner. 

 

Det er UCSJ, der beslutter fordeling af de tre specialer (sko-

le/uddannelsesdelen) på geografiske udbudssteder/skoler.  

 

./. Ændringen af uddannelsen betyder i indfasningen udsving i det antal 

praktikpladser, kommunerne skal fremskaffe. Ankerkommunen har ind-

ledt et tæt samarbejde med UCSJ i fht. at sikre, at de enkelte kommuner 

så tidligt som muligt modtager oplysninger om det antal praktikpladser, 

der er behov for og skal stilles til rådighed (prognose-diagram vedlagt). 

 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

  

2.13. Dimensionering af de grundlæggende social- og sundhedsuddan-
nelser og pædagogisk assistentuddannelse 2015 

MDR-2014-00092 adr 

 

Baggrund 

Frem til og med 2015 er kommunerne i kraft af trepartsaftalen fra 2007 

forpligtet til at oprette et minimum af praktikpladser på social- og sund-

hedsuddannelsen og uddannelsen til pædagogisk assistent. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tiltræder dimensioneringen for 2015  

 

 

Sagsfremstilling 

./.  Dimensioneringsudvalget har holdt møde den 25. februar 2014 og frem-

sender sin dimensionering for 2015 til KKR Sjælland. Dimensioneringen 

ligger i forlængelse af trepartsaftalen (fra juni 2007 mellem KL, Danske 

Regioner, LO og staten), hvor minimumsdimensioneringen på området 

ligger fast frem til 2015. Dimensioneringen er således identisk med tidli -

gere års dimensionering jf. trepartsaftalen.  

 

Den nationale trepartsaftale, der regulerer antallet af praktikpladser på 

SOSU og den pædagogiske assistentuddannelse udløber i 2015.  
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Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

  

2.14. Sundhedsaftale 3.0 

MDR-2014-00092 hfh 

 

Baggrund 

Regionerne og kommunerne har siden 2007 været forpligtede til at indgå 

sundhedsaftaler. 

 

Sundhedsaftalerne, der indgås en gang i hver valgperiode, er politiske af-

taler om, hvordan regionsrådene og kommunalbestyrelserne samarbejder 

om løsning af opgaver på sundhedsområdet.  

 

Formålet med aftalerne er at sikre koordinering og sammenhæng for de 

patientforløb, der går på tværs af kommunerne og regioner, herunder 

almen praksis. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager sagen til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

Sundhedskoordinationsudvalget udarbejder udkast til den sundhedsaf-

tale, der skal indgås mellem regionsrådet og de enkelte kommunalbesty-

relser i regionen. Sundhedskoordinationsudvalget skal i udkastet til 

sundhedsaftalen, bl.a. med afsæt i de nationale indikatorer for sundheds-

aftalerne, op-stille fælles, konkrete målsætninger for udviklingen af 

sundhedsområdet generelt i regionen samt for de enkelte obligatoriske 

indsatsområder og løbende følge op på disse. Sundhedskoordinationsud-

valget skal følge op på sundhedsaftalen, herunder en gang årligt gen-

nemgå aftalen og vurdere behovet for at revidere dens indhold. 

 

Sundhedsaftalen skal både omfatte borgere med somatiske og psykiske 

sygdomme. De kommende sundhedsaftaler, der skal indgås for perioden 

2015-2018, skal dække følgende fire nye indsatsområder:  

• Forebyggelse  

• Behandling og pleje  

• Rehabilitering og genoptræning  

• Sundheds-it og digitale arbejdsgange. 

 

Sundhedsaftalen skal i relevant omfang tage udgangspunkt i følgende 

tværgående temaer: 
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Arbejdsdeling og samarbejde, herunder videndeling og sundhedsfaglig 

rådgivning imellem sektorer, koordination af kapacitet, inddragelse af pa-

tienter og pårørende, lighed i sundhed, dokumentation, forskning og 

kvalitetsudvikling. 

 

./. Herudover vil det være oplagt for kommunal side, at arbejde for, at 

KKR’s 5 politiske målsætninger for sundhedsområdet, indarbejdes i 

sundhedsaftalen. Status for kommunernes arbejde med målsætningerne 

er vedlagt. 

 

KKR udpeger medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget og spiller 

en central rolle i at sikre, at de enkelte kommunalbestyreler kan god-

kende det endelige udkast til sundhedsaftalen. 

 

Medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget: 

Kommunerne: 

• Kommunalbestyrelsesmedlem Lars Hoppe Søe, Næstved Kommune 

• Borgmester Pernille Beckmann, Greve Kommune 

• Borgmester Henrik Hvidsten, Ringsted Kommune 

• 2. viceborgmester Bo Abildgaard, Guldborgsund Kommune 

• 2. viceborgmester Lis Tribler, Slagelse Kommune 

 

Regionen: 

• Anne Møller Ronex  

• Nicolai Nicolaisen 

• Camilla Hove Lund 

• Ellen Thomsen 

• Ursula Dieterich-Pedersen 

 

Praktiserende læger: 

• Ulrik Hesislev 

• Johan Ludvig Reventlow 

• Helle Iversen 

 

Sundhedskoordinationsudvalget bliver betjent af administrativ styre-

gruppe for sundhedsaftalerne (AST). 

 

Administrativ styregruppe: 

Der er nedsat en tværsektoriel administrative styregruppe for sundheds-

aftaler. Det tidligere Sundhedskoordinationsudvalg har, understøttet af 

AST, igangsat det administrative arbejde med at udarbejde en ny sund-
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hedsaftale, herunder har AST udarbejdet tids- og handleplan samt strate-

gipapir for det administrative arbejde. AST består af: 

 

Kommunerne 

Kommunaldirektør Claus Thykjær, Guldborgsund 

Kommunaldirektør Allan Vendelbo, Greve 

Direktør Jakob Bigum Lundberg, Stevns 

Direktør for social og sundhed Svend Tabor, Køge 

Sundhedschef Dorte Berg Rasmussen, Næstved 

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektør Helle Linnet, Vordingborg 

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektør Henrik Hauschildt Juhl, 

Kalundborg 

Direktør for Velfærd, Yvonne Barnholdt, Roskilde 

 

Regionen 

Koncerndirektør Per Bennetsen 

Vicedirektør Aase Bjerring 

Vicedirektør Niels Degn 

Psykiatridirektør Michael Werchmeister 

Praksisdirektør Christina Sjøberg Lundgren 

Vicedirektør Susanne Lønborg Friis 

Vicedirektør Lisbeth Lumby Rasmussen 

Chef for KU-Sund Anne Hjortshøj 

 

Praktiserende læger 

Ulrik Hesislev 

Anders Vestergård Madsen 

Johan Ludvig Reventlow 

 

Politisk involvering/inddragelse: 

Følgende tidsplan for politisk inddragelse er planlagt:  

• I december 2013 afholdt Sundhedskoordinationsudvalget temamøde 

om Sundhedsaftalen for at levere anbefalin-

ger/opmærksomhedspunkter til de kommende politikere. SKU god-

kendte desuden, efter oplæg fra den administrative styregruppe, pro-

gram for politisk sundhedstopmøde ultimo marts 2014.  

• SKU behandler proces og organisering af sundhedsaftalearbejdet i fe-

bruar/marts 2014.  

• Kommunerne afholder den 3. marts temamøde for to politikere og 

en administrativ medarbejder på sundhedsområdet med henblik på 

forberedelse til fælles politisk visionskonference.  

• 24. marts 2014 afholdes fælles politisk visionskonference med delta-

gelse af regionspolitikere og kommunalpolitikere (borgmestre, ud-
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valgsformænd og næstformænd på sundhedsområdet). Målet er at få 

formuleret en stærk bærende vision for det tværsektorielle samar-

bejde samt at få formuleret konkrete og ambitiøse målbare, tværgå-

ende mål  

• Regionsrådet har i maj 2014 en temadrøftelse om sundhedsaftalen.  

• Primo juni afholder kommunerne ligeledes et temamøde for politi -

kere på sundhedsområdet.  

• På SKU’s junimøde behandles visionen, og der træffes endelig beslut-

ning om værdier, vision og politiske målsætninger.  

• Den endelige Sundhedsaftale 2015-2018 sendes i høring i perioden 

september-oktober 2014.  

 

./. Politiske opmærksomhedspunkter for den kommende sundhedsaftale, fra 

det tidligere Sundhedskoordinationsudvalg, er vedlagt. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

  

2.15. Praksisplanudvalg 

MDR-2014-00092 hfh 

 

Baggrund 

De nye praksisplanudvalg, der har fået til opgave at udarbejde en prak-

sisplan, er nu udpeget og udvalget er indkaldt til de første møder. Prak-

sisplanen skal være udarbejdet senest 1. maj 2014. Det betyder, at prak-

sisplanerne udarbejdes med et relativt kort aftræk i månederne februar, 

marts og april 2014. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

Praksisplanen er det centrale samarbejds- og planlægningsværktøj mellem 

kommunerne, regionen og almen praksis og ses som det væsentligste in-

strument for kommunerne i forhold til at sikre indflydelse på almen 

praksis.  

 

Planen vil som noget nyt beskrive, hvilke opgaver almen praksis skal va-

retage 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: 
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• Tilgængelighed 

• Medicinhåndtering 

• Sygebesøg. 

 

Udkastet til praksisplan skal drøftes i Sundhedskoordinationsudvalget 

(SKU) med henblik på at sikre sammenhæng til den øvrige sundheds-

planlægning. Loven ændrer ikke på SKU’s rolle eller sammensætning i 

øvrigt. Regionsrådet har den endelige beslutningskompetence i forhold 

til godkendelse af praksisplanen. 

 

Samarbejdsudvalget for almen praksis får mindre beslutningskompetence 

som følge af loven for så vidt angår de områder, der overgår til praksis-

planudvalget, dvs. vedrørende placering af ydrenumre og lokale aftaler 

om udførelse af sundhedsopgaver. 

 

KKR’s opgaver i forhold til forberedelse af Praksisplanudvalgene:  

KKR har fået en række nye opgaver i forhold til at udmønte den nye 

sundhedslov. 

Opgaverne omfatter: 

• Udpegelse af medlemmer til praksisplanudvalgene. 

• Tilrettelæggelse af sekretariatsmæssig bistand til de kommunale med-

lemmer af praksisplanudvalgene. 

• Etablering af fælles kommunale krav til praksisplanen. 

 

Regionerne har ansvaret for sekretariatsbetjeningen af praksisplanudval-

get. 

 

Praksisplanudvalget medlemmer:  

• Borgmester Pernille Beckmann, Greve Kommune 

• Borgmester John Brædder, Guldborgsund Kommune 

• Borgmester Mogens Haugaard, Stevns Kommune 

• 2. viceborgmester Lis Tribler, Slagelse Kommune 

• Byrådsmedlem Lene Hatt, Guldborgsund Kommune 

• Formand for PLO-Sjælland, praktiserende læge Ulrik Hesislev, Has-

lev 

• Praktiserende læge Johan Ludvig Renventlow, Slagelse 

• Praktiserende læge Helle Iversen, Gørlev 

• Regionsrådsmedlem Egon Bo 

• Regionsrådsmedlem Kai Nielsen 

• Regionsrådsmedlem Annemarie Knigge 

 

Praksisplanudvalgets møderække: 

Uge 8 – onsdag den 19. februar 2014, kl. 17:00-18:30  
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Uge 10 – onsdag den 5. marts 2014, kl. 17:00-19:00  

Uge 11 – torsdag den 13. marts 2014, kl. 17:00-19:00  

Uge 14 – onsdag den 2. april 2014, kl. 17:00-19:00  

Uge 18 – tirsdag den 29. april 2014, kl. 17:00-19:00 

 

./. Tids- og handleplan som vedtaget på første møde i Praksisplanudvalget 

er vedlagt. 

  

Tilrettelæggelse af sekretariatsmæssig bistand til de kommunale 

medlemmer af praksisplanudvalget 

Kommunalt Sundhedsforum, der består af Sundhedsdirektører og sund-

hedschefer samt de 2 kommunaldirektøransvarlige for Sundhedsområdet, 

har udpeget 2 personer blandt sig samt 1 fra KKR sekretariatet til at give 

sekretariatsmæssig bistand til de kommunale medlemmer af praksisplan-

udvalget.   

 

Etablering af fælles kommunale krav til praksisplanen 

Praksisplanen skal være udarbejdet senest 1. maj 2014. Det betyder, at 

praksisplanerne udarbejdes med et relativt kort aftræk i månederne fe-

bruar, marts og april 2014. Arbejdet med at udarbejde forslag til fælles 

kommunale krav til praksisplanen har været hæmmet af at et har været 

uklart hvilke opgaver praksisplanudvalget konkret ville få ligesom det er 

usikkert hvilket spillerum de centrale overenskomstforhandlinger, med 

de praktiserende læger, efterlader. Ministeriet for Sundhed og Forebyg-

gelse har nu udarbejdet udkast til bekendtgørelse, som for tiden er i hø-

ring hos myndigheder, organisationer mv. Bekendtgørelsen forventes at 

træde i kraft den 15. marts 2014 samtidig med ikrafttrædelsen af Sund-

hedslovens bestemmelser om Praksisplanudvalget. 

 

På første møde i Praksisplanudvalget blev det fra kommunernes side fo-

reslået, at dele processen med praksisplan op i 2, således at der i første 

fase – inden 1. maj – udarbejdes en praksisplan, der kun adresserer de 

helt nødvendige emner, herunder lægedækning og at der i anden fase ar-

bejdes med de mere tværsektorielle problemstillinger, så ny sundhedsaf-

tale og overenskomstforhandlingerne med PLO kan indarbejdes i prak-

sisplanen. Der var opbakning hertil i udvalget. Praksisplanudvalget har 

på den baggrund besluttet at det forslag til praksisplan, der blev udarbej-

det i 2013, revideres med henblik på at minimere indholdet. Herefter 

sendes det i høring, med henblik på godkendelse i maj 2014.  

 

I 2. kvartal 2014 påbegyndes en proces med henblik på revision af de 

tværsektorielle temaer i praksisplanen. Her er fokus på at udfolde tema-

erne i praksisplanen og sikre sammenhængen til temaerne i sundhedsaf-
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talen. Efterfølgende bearbejdes temaerne, og temadelen sendes i høring 

hos kommuner og almen praksis i efteråret 2014. Når høringen er afslut-

tet koordineres temadelen med sundhedsaftalen, der har været i høring i 

samme periode. Praksisplanen vil herefter kunne revideres samtidigt med 

sundhedsaftalen.  

 

Sekretariatet for den kommunale del af praksisplanudvalget er i gang 

med at udarbejde et notat, indeholdende forslag til kommunale temaer, 

der sendes til alle kommuner for bemærkninger og prioritering, inden sa-

gen behandles i KKR på ny. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 
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3. Udpegninger  

 

 

3.1. Indstilling af medlem og suppleant til interregudvalget IV A fe-
mernbeltregion 2007-2013  

MDR-2014-00092 adr 

 

Baggrund 

Region Sjælland har bedt KKR Sjælland om at indstille ét medlem samt 

en suppleant til  INTERREG-udvalget for Fehmernbeltregion-pro-

grammet. I henhold til ligestillingsloven skal der ved indstilling af ét 

medlem og en suppleant indstilles både en kvinde og en mand til de to 

poster.  

 

Programmet medfinansieres gennem Den Europæiske Regionalfond i 

perioden 2007-2013. Selvom programperioden udløb ved udgangen af 

2013 og alle programmidlerne er bevilget til projekter, er der fortsat for-

pligtelser for INTERREG-udvalget i forbindelse med programmets af-

slutning. Programmet forventes afsluttet i forhold til Kommissionen i 

starten af 2016.   

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland indstiller til posten som medlem og til 

posten som en suppleant til INTERREG-udvalget for Fehmernbeltre-

gion-programmet interreg IVA 

 

Sagsfremstilling 

Det dansk-tyske INTERREG-udvalg følger det grænseoverskridende 

sam-arbejde mellem Region Sjælland, Kreis Plön, Kreis Ostholstein og 

Hansestadt Lübeck. Det varetager funktionen som et overvågnings-ud-

valg.  Selvom programperioden udløb ved udgangen af 2013 og alle pro-

grammidlerne er bevilget til projekter, er der fortsat forpligtelser for IN-

TERREG-udvalget i forbindelse med programmets afslutning.. 

 

INTERREG-udvalget gennemgår bl.a. resultaterne af gennemførelsen, 

samt  virkeliggørelsen af mål og  behandler og godkender årsrapporten 

og den endelige rapport.  

 

I udvalget var kommunerne ved afslutningen af forrige valgperiode re-

præ-senteret i ovennævnte udvalg ved:   

Medlem Hanne Møller – suppleant Henning Kamper 
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Det kommende møde forventes afholdt den 4. juni 2014 i Tyskland. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland indstillede som medlem Holger Schou Rasmussen (A), 

Lolland og som suppleant Knud Larsen (V), Vordingborg. 
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4. KKR 

 

 

4.1. Organisering og arbejdsform 

MDR-2014-00092 hfh 

 

Baggrund 

KKR Sjælland drøftede, på det konstituerende møde, arbejdet i den 

kommende valgperiode, herunder møde- og arbejdsform.  

 

På den baggrund er udarbejdet en kort beskrivelse af den hidtidige ar-

bejdsform. Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning og at mø-

de- og arbejdsform evalueres på november mødet, hvor de nye KKR 

medlemmer også har haft mulighed for at danne sig et indtryk af arbejdet 

i KKR. 

 

Nedenfor redegøres i kort form for hvordan KKR Sjæland er organiseret 

og arbejder. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning og at 

møde- og arbejdsform evalueres på november mødet. 

 

Sagsfremstilling 

KKR er en del af KL’s politiske organisation. KL’s bestyrelse varetager 

alle kommuners interesser over for regering, Folketinget m.fl.  

 

KKR varetager kommunernes interesser i hver region på områder, hvor 

kommunalbestyrelserne har et tæt samspil med regionen og andre regio-

nale aktører og områder hvor der er en tæt indbyrdes afhængighed 

kommunerne imellem i opgaveløsningen.  

 

KKR skal ifølge forretningsordenen: 

• Drøfte regionale problemstillinger og afklare, hvordan samarbejde og 

koordinering kan styrke kommunalbestyrelsernes rammebetingelser, 

udviklingsmuligheder og kvalitet for borgerne 

• Bidrage til koordinering og samordning i forhold til de spørgsmål,  

som skal koordineres eller løses i samarbejde mellem kommunalbe-

styrelserne og mellem kommuner og region 

• Varetage politiske udpegelser af kommunale repræsentanter til regi-

onsdækkende nævn, udvalg m.v. 

• Tage initiativ til at kommunalbestyrelserne drøfter, koordinerer og 



KKR Sjælland  | 10-03-2014 

 SIDE  |  46 

samordner holdninger og synspunkter i regionalpolitiske spørgsmål,  

herunder arbejdet i de forskellige regionsdækkende organer (f.eks. 

Væksthus, Vækstforum, Sundhedskoordinationsudvalg m.v.) 

 

KKR Sjælland har, for at varetage sine opgaver, besluttet at afholde 5 

møder i 2014. Formanden for KKR sørger for indkaldelse til møder og 

forbereder KKR’s møder og udsender dagsorden i samarbejde med se-

kretariatet.  

 

Dagsordnerne har traditionelt været opdelt i temadrøftelser, beslutnings-

sager, orienteringssager og meddelelser. Ved nye sager, er der under te-

madrøftelserne som hovedregel lagt op behandling to gange. Første gang 

til drøftelse og anden gang til beslutning. Temadrøftelserne bliver oftest 

indledt af en ekstern oplægsholder. 

 

Kommunernes samarbejde i KKR er koncentreret om følgende fem re-

gionale kerneområder: 

• Sundhed 

• Det specialiserede social- og undervisningsområde 

• Vækst og erhverv 

• Uddannelse 

• Kollektiv trafik 

 

KKR Sjælland har udpeget en række politikere til fora inden for disse 

områder. Endvidere har KKR udpeget til øvrige bestyrelser, nævn, råd 

og lignende. For at kunne varetage de hverv og dermed kunne varetage 

KKR Sjællands interesser, er en relevant og grundig administrativ bistand 

nødvendig.  

 

Administrativt understøttes KKR, udover af sekretariatet, af de 17 

kommunaldirektører (K17). K17 har besluttet sig for at organisere sig 

inden for fem hovedområder: 

• Det specialiserede social- og undervisningsområde 

• Forvaltningspolitik, rekruttering og administrationspolitik 

• Regional udvikling, trafik, erhverv og infrastruktur, herunder turisme, 

klima og planlægning 

• Beskæftigelse, uddannelse og kultur 

• Sundhedsområdet 

 

De kommunaldirektører der er ansvarlige, for de enkelte hovedområder, 

har i samarbejde med KKR-sekretariatet ansvaret for at understøtte 

KKR herunder sikre, at KKR får forelagt de relevante sager. Endvidere 

har de ansvaret for, faglighed, herunder inddragelse af de relevante fag-
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kompetencer i kommunerne samt sikre, at der er den nødvendige organi-

sering til at kunne understøtte politikerne i de forskellige fora. 

./. Vedlagt grafisk og forsimplet oversigt over organiseringen af arbejdet i 

KKR. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 
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5. Siden sidst  

 

 

5.1. Meddelelser 

MDR-2014-00092 adr 

 

Baggrund 

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

verse sager og afholdte møder 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning.  

 

 

Sagsfremstilling 

Karsten Hector, administrerende direktør for Plass Data, er udpeget som 

erhvervsrepræsentant til Væksthus Sjællands bestyrelse for perioden 

1.4.2014-30.3.2018.Møde med Region Sjællands formandskab den 7. fe-

bruar 2014. 

 

Beslutning 

• Dansk Folkeparti har meddelt, at Karsten Lorentzen (O), Roskilde er indtrådt i 

bestyrelsen for Copenhagen Phil (tidligere Sjællands Symfoniorkester) i stedet for 

Erik Kjelgaard (O), Lolland.. 

• KKR Sjællands formandskab har henvendt sig til erhvervsakademi 

Sjælland (EASJ) og peget på, at kommunerne også frem over bør væ-

re repræsenteret i erhvervsakademiets bestyrelse.  

 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 
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6. Punkter til næste møde  

 

 

6.1. Dagsordenspunkter til næste møde  

MDR-2014-00092 adr 

 

Baggrund 

Der orienteres om forventede dagsordenspunkter til næste møde i KKR 

Sjælland den 11. juni 2014.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Det kommende møde er fastsat til den 11. juni 2014. 

 

På mødet forventes følgende sager drøftet:  

• Styringsaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 

• Flygtningefordeling 2015 

• Opfølgning på sag om de mest specialiserede tilbud/forpligtende 

samarbejde  

• Evt. udkast quick start  

• Den regionale vækst- og udviklingsstrategi 

• Væksthusene 2 

• Turisme  

 

 

 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen, idet man besluttede, at følgende 

dagsordenssættes på et kommende møde: 

• Vækstdagsordenen 

• Beskæftigelsesreform 

• MOVIA 
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7. Eventuelt  

Henrik Hvidesten, Ringsted pegede på vigtigheden af, at der i forbindel-

se med planer om timedrift på jernbanenettet mellem de større byer i 

Danmark sikres stop på Sjælland.  

 

 

 


