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KKR HOVEDSTADEN
Dato:
Sted:

19-06-2019 10:00
Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød

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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Deltagerfortegnelse
Deltagere
Steen Christiansen (A), Albertslund Kommune
Karsten Längerich (V), Allerød Kommune
Jesper Würtzen (A), Ballerup Kommune
Winni Grosbøll (A), Bornholms Regionskommune
Kent Magelund (A), Brøndby Kommune
Eik Dahl Bidstrup (V), Dragør Kommune
Karsten Søndergaard (V), Egedal Kommune
Thomas Lykke Pedersen (A), Fredensborg Kommune
Simon Aggesen (C), Frederiksberg Kommune
Hans Toft (C), Gentofte Kommune
Trine Græse (A), Gladsaxe Kommune
John Engelhardt (V), Glostrup Kommune
Steffen Jensen (A), Halsnæs Kommune
Benedikte Kiær (C), Helsingør Kommune
Thomas Gyldal Petersen (A), Herlev Kommune
Helle Adelborg (A), Hvidovre Kommune
Morten Slotved (C), Hørsholm Kommune
Frank Jensen (A), Københavns Kommune
Allan S. Andersen (A), Tårnby Kommune
Henrik Rasmussen (C), Vallensbæk Kommune
Christian Holm Donatzky (B), Helsingør Kommune
Claus Wachmann (B), Gladsaxe Kommune
Kristian Hegaard (B), Fredensborg Kommune
Lone Loklindt (B), Frederiksberg Kommune
Leif Pedersen (F), Albertslund Kommune
Sisse Marie Berendt Welling (F), Københavns Kommune
Jens Skov (F), Egedal Kommune (suppleant for Vagn Kjær-Hansen)
Ole Frimann Hansen (F), Frederikssund Kommune (suppleant for Anja Rosengreen)
Elisabeth Ildal (I), Rudersdal Kommune
Heidi Wang (I), Københavns Kommune
Morten Dreyer (O), Dragør Kommune
Allan Runager (O), Brøndby Kommune
Cecilia Lonning-Skovgaard (V), Københavns Kommune
Michael Hemming Nielsen (Ø), Gribskov Kommune
Karina Vestergaard Madsen (Ø), Københavns Kommune
Thyge Enevoldsen (Ø), Frederiksberg Kommune
Mette Bram (Å), Frederiksberg Kommune
Badar Shah (Å), Københavns Kommune
Afbud
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John Schmidt Andersen (V), Frederikssund Kommune
Kirsten Jensen (A), Hillerød Kommune
Michael Ziegler (C), Høje-Taastrup Kommune
Ole Bjørstorp (A) Ishøj Kommune
Ole Bondo Christensen (A), Furesø Kommune
Anders Gerner Frost (L), Gribskov Kommune
Sofia Osmani (C), Lyngby-Taarbæk Kommune
Jens Ive (V), Rudersdal Kommune
Erik Nielsen (A), Rødovre Kommune
Jørgen Johansen (C), Allerød Kommune
Vagn Kjær-Hansen (F), Brøndby Kommune (suppleant Jens Skov deltog)
Anja Rosengreen (F), Halsnæs Kommune (suppleant Ole Frimann Hansen
deltog)
Peter Lennø (O), Hillerød Kommune
Ib Kirkegaard (O), Helsingør Kommune
Peter Mikkelsen (Ø), Rødovre Kommune
Robert Sørensen (Ø), Glostrup Kommune
Trine Henriksen (Ø), Gladsaxe Kommune
Fanny Hermind Broholm (Å), Københavns Kommune
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1.

Godkendelse af referat

1.1.

Godkendelse af referat
SAG-2019-03206 nihj
Baggrund
Referat af KKR Hovedstadens møde den 26. april 2019 er udsendt til medlemmerne via Prepare og gjort tilgængelig på KKR Hovedstadens hjemmeside. Referatet kan læses her.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Hovedstaden godkender referat af møde den 26. april
2019.

Beslutning
Referat af møde i KKR Hovedstaden den 26. april 2019 blev godkendt.

1.2.

Godkendelse af dagsorden
SAG-2019-03206 ssan

Indstilling
Det indstilles, at KKR Hovedstaden godkender dagsorden for møde den 19.
juni 2019.

Beslutning
Dagsorden for møde i KKR Hovedstaden den 19. juni 2019 blev godkendt.
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2.

Siden sidst

2.1.

Siden sidst
SAG-2019-03206 ssan
Baggrund
Der orienteres fra formandskabet og fra forskellige fora, herunder:
– Sundhedskoordinationsudvalget
– Praksisplanudvalget
– Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
– Erhvervshus Hovedstaden, herunder seneste nyt vedr. ny national strategi for decentral erhvervsfremme og udpegelse af 10-12 nationale klynger
– RAR Hovedstaden
– Movia
– Wonderful Copenhagen
– Copenhagen Capacity

Beslutning
Referat
Sisse Marie Welling oplyste fra sundhedskoordinationsudvalget, at sundhedsaftalen 2019-2023 er til endelig godkendelse i kommunalbestyrelserne.
Aftalen skal indsendes til Sundhedsstyrelsen senest den 1. juli 2019. Der
var ikke noget nyt fra praksisplanudvalget.
Morten Slotved oplyste fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, at det
fortsat går godt med bestyrelsens arbejde. Mere vanskelige sager om bl.a.
fremtidig finansiering af Copenhagen Capacity er på dagsorden for møde i
bestyrelsen den 26. juni 2019.
Henrik Rasmussen oplyste fra Erhvervshus Hovedstaden, at der samarbejdes med sekretariatet bag Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsen om den
nye strategi for decentral erhvervsfremme fra 2020-2023. Herunder indgår
udpegelse af 10-12 nationale klynger. Hovedstaden står for 40 % af Danmarks BNP og er stærk på en række erhvervsområder.
John Engelhardt oplyste fra Movia, at Metro City Ringen åbner i slutningen
af september 2019. 33 buslinjer skal omlægges som følge heraf. Der forestår en stor kommunikationsopgave i samarbejde med kommunerne. Bestyrelsen i Movia har endvidere godkendt den planlagte sammenlægning af rej-
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seplanen og rejsekortet. Der skal ny udvikles en ny app. Movia vurderer, at
dette kommer til at koste et 3 cifret millionbeløb. Thomas Gyldal rejste et
udestående omkring holdere til køreplaner på busstoppepladser og ønske
om et smidigere samarbejde med Movia på dette punkt. Morten Dreyer efterlyste hyppigere opdateringer om, hvad sker i forhold til den kollektive trafik i hovedstadsområdet. Steen Christiansen oplyste til dette, at der forventes afholdt et møde i Movias politiske styregruppe efter sommerferien 2019.
I forlængelse heraf vil KKR Hovedstaden blive præsenteret for oplæg til
drøftelse.
Hans Toft oplyste fra Wonderful Copenhagen, at der fortsat ses ind i en forventet samlet finansieringsnedgang for WOCO i de kommende år.
Steen Christiansen oplyste fra formandskabet, at:
– Den politiske arbejdsgruppe som KKR Hovedstaden har nedsat til at følge
omstilling til det nye erhvervsfremmesystem har besluttet at fortsætte
gruppens virke frem til den 1. januar 2020. Fokus for gruppens arbejde er
bl.a. på det regionale kapitel for hovedstadsområdet i den nationale erhvervsfremmestrategi fra 2020. KKR Hovedstaden vil på mødet i november 2019 få forelagt forslag til, hvordan governancestrukturen for erhvervsfremme fremover skal se ud i hovedstadsområdet.
– En række kommuner har udtrykt bekymring over de økonomiske konsekvenser af den dimensioneringsaftale på SOSU-området, som KL har indgået med bl.a. FOA og staten. Bekymringerne er videregivet til KL 's formandskab.
– Der afholdes DM i Skills i januar 2020 i København. DM i Skills afløser i
år uddannelsesmessen i regi af Copenhagen Skills. Alle kommuner i hovedstadsområdet opfordres til at sende elever afsted til arrangementet.
Dette også i forlængelse af tidligere drøftelser i KKR om vigtigheden af , at
flere unge tager en erhvervsuddannelse.
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3.

Regionalpolitiske sager

3.1.

Turisme: Ny organisering og fremtidig turisme-vækst
SAG-2019-03206 nihj
Baggrund
Drøftelsen planlægges at fokusere på to delemner: 1) Undersøgelsesprojektet 10XCopenhagen som Wonderful Copenhagen (WOCO) gennemfører.
Projektet sætter fokus på københavnernes holdning til turisme og de fremtidige muligheder for turisme-vækst. 2) Den nye organisering af turismeområdet og implikationer for kommuner, WOCO og turisme-fremmeindsatsen i
hovedstadsområdet.
KKR kan særligt drøfte kommunernes samarbejde om turismeudvikling, herunder samarbejde med WOCO. Direktør for WOCO, Mikkel Aarø-Hansen, vil
introducere punkt 1 og 2 nævnt ovenfor.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Hovedstaden drøfter implikationer for hovedstadskommunerne af den nye organisering af turisme-området, herunder WOCO's
fremadrettede rolle.
Sagsfremstilling
10XCopenhagen
Projektet 10X Copenhagen blev igangsat af WOCO i oktober 2017. Formålet
er at skabe ny indsigt i mulig retning for turismefremmeindsatsen i København frem mod 2030. Projektet består af en række delanalyser af lokale københavneres holdninger til turister, af fremtidige potentialer, konkurrenceparametre og kvalitet af København som destination. Link til det fulde materiale kan findes nedenfor.
Organisering af turismeområdet
Med den gennemførte forenkling af erhvervsfremmesystemet blev det samtidig besluttet at forenkle den offentlige turismefremmeindsats. Regionerne
kan fra den 1. januar 2019 ikke længere drive turismefremme. Den kommunale turismefremmeindsats konsolideres. De ca. 80 organisationer der findes i dag, reduceres til 15-25 tværkommunale destinationsselskaber. Formålet er skabe stærkere destinationer og bedre sammenhæng i turismefremmeindsatsen.
I den nye organisering kan kommunerne fortsat iværksætte turismeaktiviteter lokalt. Dog er det hensigten, at den overordnede turismeindsats, herun-
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der eksempelvis den strategiske destinationsudvikling, skal samles i de fælleskommunale destinationsselskaber. Ønsket er at flytte opgaver og økonomi fra lokale aktiviteter, og lokale turistforeninger, til destinationsselskaberne.
For hovedstadsområdet er den ønskede konsolidering af destinationsselskaber i vidt omfang gennemført med WOCO som den bærende turismeorganisation. En række kommuner i Nordsjælland ønsker at videreføre Visit
Nordsjælland, som har et tæt samarbejde med WOCO. Flere kommuner
overvejer i lyset af reformen at søge et tættere samarbejde med WOCO.
WOCO har traditionelt dækket hele hovedstadsområdet, men med primært
fokus på København og de nærliggende kommuner.
For WOCO har erhvervsfremmereformen betydet markante forandringer.
Organisationen har ikke længere 3-årig basisfinansiering og projektmidler
fra Region Hovedstaden til rådighed, men modtager basisfina nsiering årligt
via Finansloven. Derudover kan WOCO søge fra midler fra destinationspuljen under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Dette rejser en række
spørgsmål i forhold til WOCO's fremadrettede fokus og organisation.
./.

Bilag
Projektet 10XCopenhagen: https://10xcopenhagen.com/about/
Beslutning
Mikkel Aarø-Hansen fremhævede bl.a. følgende anbefalinger til kommunerne i hovedstadsområdet (jfr. vedhæftede slides): 1) Brug brandet Copenhagen; 2) Stå sammen om større projekter – brug WOCO; 3) Lav ikke selvstændige organiseringer på turisme-området; 4) Se WOCO som jeres netværks hub; 5) Tænk turismeudvikling og byudvikling sammen.
KKR Hovedstaden udtrykte opbakning til WOCO. KKR understregede vigtigheden af at øge kendskabet til WOCO i kommunerne. Medlemmer af KKR
ovedstaden udtrykte særligt interesse for WOCOs arbejde med såkaldte day
trips og fokuserede bl.a. på grøn turisme (herunder cykelturisme), bæredygtighed i turisme og vanskeligheder i samarbejdet med de såkaldte incoming
bureauer.

3.2.

Kommunerne som trækkraft i den grønne omstilling
SAG-2019-03206 nihj
Baggrund
Klima og grøn omstilling var et hovedemne i den netop gennemførte valgkamp til Folketinget. På baggrund af udmeldinger fra partierne er der blandt
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udsigt til vedtagelse af en klimalov og et nationalt Co2-reduktionsmål for
2030 på mellem 60 og 70 pct. (i forhold til 1990).
Kommunerne har en hovedrolle i den grønne omstilling. Men hvad er det for
en omstilling, der skal til for at levere på den nævnte 2030 reduktionsmålsætning? Hvad kræver det i forhold til de indsatser, der skal på banen i de
danske kommuner? Hvad er status på de fælleskommunale initiativer i hovedstadsområdet om blandt andet energibesparelser i bygninger, grønne
drivmidler og udrulning af ladeinfrastruktur, som er i gang i projektet Energi
på Tværs? Er der brug for at iværksætte yderligere fælleskommunale initiativer?
Direktør for den grønne tænketank Concito, Christian Ibsen, vil sammen
med direktør for Gate 21, Poul Erik Lauridsen, lægge op til drøftelse i KKR
af ovennævnte spørgsmål.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Hovedstaden:
– Drøfter kommunernes rolle og muligheder i forhold til grøn omstilling
– Beder embedsmandsudvalget vedr. klima og infrastruktur om at udarbejde
oplæg til KKR med forslag til nye forpligtende samarbejder om grøn omstilling f.eks. i forhold til transportsektoren og den private bygningsmasse.
Sagsfremstilling
I projektet Energi på Tværs samarbejder 33 kommuner i hovedstadsområdet
med forsyningsselskaber og Region Hovedstaden om at gennemføre udvalgte anbefalinger i den såkaldte roadmap 2025 (vedlagt). Roadma p 2025
indeholder 34 konkrete tiltag i forhold til omstilling af el-, varme og transportsystemer. En ny 3-årig fase af projektet, der har fokus på at understøtte
den fælles energiomstilling i kommunerne, er netop igangsat med Gate 21
som projektholder.
Tænketanken Concito har udarbejdet en oversigt over partiernes overordnede mål og politiske udspil på klimaområdet (vedlagt).
./.

Bilag
Energi på Tværs – Road Map 2025 https://www.gate21.dk/wpcontent/uploads/2018/05/EPT_Roadmap-2025_WEB.pdf
Oversigt over partiernes mål og politiske udspil på klimaområdet:
www.klimakryds.dk
Beslutning
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Christian Ibsen lagde vægt på vigtigheden af grønne indkøb, grøn by-politik
og partnerskaber som redskaber for kommunerne til at drive grøn omstilling
(jfr. vedhæftede slides).
KKR Hovedstaden udtrykte bred opbakning til tæt samarbejde mellem
kommunerne om grøn omstilling. Fødevareområdet (land – by), infrastruktur/mobilitet, byplanlægning og bygninger blev fremhævet som oplagte samarbejdsområder. Der blev rejst forslag om et fælles projekt rettet mod at
mobilisere borgere i den grønne omstilling for at udnytte det opst åede momentum.
KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingerne. Et oplæg fra embedsmandsudvalget for klima og infrastruktur skal også inddrage muligheder for samarbejde
med kommuner i KKR Sjælland. Derudover skal der i oplægget indgå forslag
til krav, som kommunerne skal gøre gældende overfor stat/Folketing i forhold til grøn omstilling. En vurdering af omkostninger forbundet med de enkelte tiltag bør også indgå.

3.3.

Resultatkontrakt med Erhvervshus Hovedstaden for 2019
SAG-2019-03206 nihj
Baggrund
Der er udarbejdet udkast til resultatkontrakt mellem KKR Hovedstaden og
Erhvervshus Hovedstaden for 2019 med målsætninger og indikatorer.
Kontrakten indeholder tre nationalt fastsatte mål om henholdsvis virksomhedernes tilfredshed med den specialiserede vejledning, den oplevede effekt
af den specialiserede vejledning og etablering af en fælles digital indgang.
Derudover indeholder kontrakten fire mål, der er fælles for alle erhvervshusene, om henholdsvis kommunikation med den brede gruppe af virksomheder, erhvervshusets knudepunktsfunktion, særlig indsats for digital omstilling
og vejledning til de forskellige grupper af virksomheder.
Kontrakten indeholder også tre lokale mål for hovedstadsgeografien. De
valgte mål handler om henholdsvis samarbejde mellem KKR og Erhvervshuset om den regionale erhvervsfremmestrategi, en kortlægning af virksomhedernes behov for specialiseret vejledning plus udvikling af produkter fra Erhvervshuset og endelig samarbejdet med Erhvervshus Sjælland.
Direktør for Erhvervshus Hovedstaden, Liselotte Stok holm, vil på mødet
præsentere hovedpunkterne i aftalen for 2019.
Indstilling
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Det indstilles, at KKR Hovedstaden godkender udkast til resultatkontrakt
mellem KKR Hovedstaden og Erhvervshus Hovedstaden for 2019.
Sagsfremstilling
KKR skal årligt indgå en resultatkontrakt med Erhvervshus Hovedstaden.
Kontrakten skal sætte mål for, hvad Erhvervshuset skal levere for de midler
(ca. 57 millioner kr.), de har til rådighed fra kommunerne i 2019. Derudover
vil Erhvervshuset søge midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse indenfor rammerne af det regionale kapitel i den kommende nationale strategi
for decentral erhvervsfremme.
KL har med Erhvervsministeriet indgået en rammeaftale for Erhvervshusene,
der indeholder en række nationale og fælles mål for alle erhvervshusene,
som kontrakterne skal udmønte. Derudover er der mulighed for at tilføje mål,
der knytter sig til den konkrete geografi (hovedstadsområdet).
KKR Hovedstaden har tidligere besluttet at indarbejde mål vedr. proces for
den regionale strategi, sammenhæng med Greater Copenhagen og Erhvervshus Sjælland, analyser samt grøn omstilling i kontrakten med Erhvervshuset.
Resultatkontrakten for 2019 forelægges først på dette tidspunkt, da rammerne for det nye erhvervsfremmesystem og Erhvervshusene fø rst er faldet
endeligt på plads et stykke ind i 2019.
./.

Bilag
Udkast til resultatkontrakt mellem KKR Hovedstaden og Erhvervshus Hovedstaden for 2019 (eftersendes)
Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt. Medlemmer af KKR Hovedstaden ønskede fremadrettet en styrket sammenhæng mellem formålet for Erhvervshuset og de
mål, der indgår i resultatkontrakten.

3.4.

Gennemførelse af sundhedsaftalen 2019-2023
SAG-2019-03206 ssan
Baggrund
Sundhedsaftalen 2019-2023 planlægges gennemført bl.a. på baggrund af
temadrøftelser i Sundhedskoordinationsudvalget (SKU). Planen for tema drøftelserne er (opdelt efter temaer i sundhedsaftalen) følgende:
– ’Børn og unges sundhed’ (efterår 2019)
– ’Ældre borgere og borgere med kronisk sygdom’ (vinter 2019)
– ’Borgere med psykisk sygdom’ (primo 2020)
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Relevante fora, herunder samordningsudvalgene, involveres i at udarbejde
oplæg til SKU's temadrøftelser. Det er herefter hensigten, at de fire samordningsudvalg skal stå for en stor del af den efterfølgende lokal e implementering. Samordningsudvalgene er nedsat for hvert hospitals -planområde og
består af ledelsesrepræsentanter fra de omkringliggende kommuner, hospitalet og de Praktiserende Lægers Organisation (PLO). Der findes separat
samordningsudvalgsorganisering for psykiatrien. Der afholdes omkring fire
møder årligt i hvert samordningsudvalg.
Fra den kommunale side lægges op til at SKU-medlemmerne afholder politiske dialogmøder i efteråret 2019 for kommunale politikere om bl.a. temaerne
i sundhedsaftalen. Der forventes samlet tilbagemelding til KKR om nye initiativer og resultater for hele sundhedsaftalen efterfølgende.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager:
–

Proces for gennemførelse af sundhedsaftalen til efterretning

–

Plan for afholdelse af fælles kommunalpolitiske dialogmøder til efterretning.

Sagsfremstilling
Sundhedsaftalen er til godkendelse i kommunalbestyrelserne og skal senest
den 1. juli 2019 indsendes til Sundhedsstyrelsen. Link til information om
Sundhedsaftalen.
I det tværsektorielle samarbejde med regionen arbejdes med en model for
udrulning af aftalen, hvor samordningsudvalgene i højere grad end tidligere
skal bidrage med input til SKU og efterfølgende stå for det konkrete tværsektorielle samarbejde.
Model for udrulning af de tre temaer fra sundhedsaftalen:
1) Samordningsudvalgene mfl. involveres i at lave oplæg
2) SKU drøfter hvert af de tre temaer
3) Udrulning sker herefter i:
– Samordningsudvalgene eller i
– Tværsektorielle temagrupper (som tidligere sundhedsaftale).
Fælles kommunalpolitiske dialogmøder om sundhedsområdet
Fra kommunal side planlægges at afholde kommunalpolitiske dialogmøder
for sundhedsområdet i efteråret for politikerne fra de fire planområder. Formålet er, at:
– Understøtte den politiske inddragelse
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– Styrke det kommunalpolitiske engagement og ejerskab for aktuelle tværkommunale og tværsektorielle emner på sundhedsområdet
– Understøtte politikerne i deres drøftelser fremadrettet.
SKU-medlemmerne fra planområderne er værter for møderne, som afholdes
i efteråret 2019. SKU-medlemmerne inviterer til dialogmøderne på vegne af
KKR Hovedstaden.
Ved udarbejdelsen af sundhedsaftalen har det samlet set været en succes
at afholde kommunalpolitiske dialogmøder i de fire planområder.
Der forventes en række aktuelle emner på sundhedsområdet, som kunne
være relevante med en bredere drøftelse af, fx:
– Sundhedsaftalen 2019-2023 – dialog om aktuelle temaer/fokus i lokal
kontekst
– Ny praksisplan for almen praksis – indledende dialog om temaer/fokus i
ny praksisplan, som skal udarbejdes i 2020
– Rekruttering – udfordringer med rekruttering og fastholdelse af kommunale sygeplejersker og SOSU-assistenter
– Lokale udfordringer – kommunerne peger selv på aktuelle temaer.
Som optakt til de politiske dialogmøder opfordres kommunernes fagudvalg til
at tage en lokal dialog for at kvalificere drøftelsen og give input til de fælleskommunale møder. KKR-sekretariatet udsender notat med konkrete eksempler og indhold, som kan forberede kommunalpolitikerne på den politiske
debat.
Beslutning
KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingerne.

3.5.

Fordeling af flygtninge 2020
SAG-2019-03206 nihj
Baggrund
Udlændingestyrelsen vurderer på det nuværende grundlag, at der i 2020 vil
blive givet opholdstilladelse til 600 flygtninge (landstallet). På den baggrund
er fastsat en regionskvote for hovedstadsområdet på 137 og udarbejdet
kommunekvoter (se nedenfor). I 2019 forventer styrelsen at visitere 750
flygtninge til kommunerne.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager til efterretning, at de fremlagte fordelinger for 2020 er Udlændingestyrelsens beslutning.
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Sagsfremstilling
Det følger af integrationsloven, at Udlændingestyrelsen hvert år inden den 1.
maj skal udsende meddelelse om det antal flygtninge, som styrelsen påregner, at der skal meddelelses opholdstilladelse til i det kommende år. Det
fremgår ligeledes af loven, at styrelsen skal bede kommunerne i hver region
om at søge af indgå en aftale om kommunekvoter.
Udlændingestyrelsen har som i tidligere år beregnet kvoter for 2020 for hver
region og hver kommune ud fra styrelsens matematiske model m ed følgende gældende kriterier:
– Kommunens andel af den samlede befolkning pr. 1. januar
– Kommunens andel af indvandrere og flygtninge med ikke-vestlig oprindelse i de enkelte kommuner pr. 1. januar. Dog er arbejdstagere, studerende, forskere og au pairs undtaget i beregningen
– Antallet af familiesammenførte flygtninge bosat i kommunen.
Udlændingestyrelsen beder i brev af 20. april 2019 (vedlagt) kommunerne i
hver region om at indgå en aftale om kommunekvoterne for 2020. Udlændingestyrelsen anbefaler, at eventuelle aftaler indeholder en stillingtagen til,
hvorvidt aftalen fortsat skal gælde, hvis landstallet for 2020 på et senere
tidspunkt bliver ændret.
De beregnede kommunekvoter for 2019 er:
45
København
Frederiksberg

19

Ballerup

2

Brøndby

-

Dragør

4

Gentofte

7

Gladsaxe

4

Glostrup

2

Herlev

1

Albertslund

-

Hvidovre

1

Høje-Taastrup

-

Lyngby-Taarbæk

4

Rødovre

-

Ishøj

-

Tårnby

-

Vallensbæk

-

Furesø

8

Allerød

6

Fredensborg

5

Helsingør

6
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./.

Hillerød

3

Hørsholm

-

Rudersdal

-

Egedal

-

Frederikssund

5

Halsnæs

-

Gribskov

15

Bornholm

-

I alt

137

Bilag
Brev fra Udlændingestyrelsen til KKR Hovedstaden af 30. april 2019
Beslutning
KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen.
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4.

Udpegninger

4.1.

Indstilling af erhvervsrepræsentant til styringskomité for
EU's Interreg delprogram for Øresund
SAG-2019-03206 nihj
Baggrund
Region Hovedstaden har efter aftale med Erhvervsstyrelsen anmodet KKR
Hovedstaden om at indstille en repræsentant og en suppleant fra en erhvervsorganisation til styringskomitéen for EU's Interreg delprogram for
Øresund (ØKS). Vækstforum Hovedstaden har tidligere udpeget et medlem
til komitéen. Region Hovedstaden foretager den endelige udpegning efter
indstilling fra KKR Hovedstaden.
KKR-sekretariatet har anmodet Dansk Industri om at indstille kandidater.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Hovedstaden indstiller:
– Administrerende direktør for virksomheden AI A/S, Jan Bruus Sørensen,
som medlem af styringskomitéen for ØKS-programmet
– Konsulent i DI Hovedstaden, Amalie Ulrich, som suppleant til styringskomitéen for ØKS-programmet.
Sagsfremstilling
AI A/S er en virksomhed som specialiserer sig i bæredygtigt byggeri. Virksomheden beskæftiger sig bl.a. med løsninger, der relaterer sig til tre af de
fire prioriterede projektkategorier: Innovation, grøn økonomi og transport.

./.

Bilag
Brev fra Region Hovedstaden til KKR Hovedstaden dateret den 11. april
2019.
Beslutning
KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingerne.

4.2.

Udpegning af 8 kommunalpolitikere til Region Hovedstadens opgaveudvalg på sundhedsområdet
SAG-2019-03206 ssan
Baggrund
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Region Hovedstaden har anmodet KKR Hovedstaden om at udpege otte
kommunalpolitikere til fire nye opgaveudvalg om "det nære og sammenhængende sundhedsvæsen". Hvert udvalg skal bestå af fem politikere (tre
regionsrådsmedlemmer og to kommunalpolitikere) og ti borgere.
De fire opgaveudvalg skal ifølge planen opdeles efter følgende emner og
geografiske områder: 1) Mennesker med psykisk sygdom og misbrug (2019 2020) i optageområde SYD; 2) Børn og unge som patienter (2019-2020) i
optageområde MIDT; 3) Gravide og fødende (2020-2021) i optageområde
Byen; og 4) Forebyggelse og sundhedsfremme (2020-2021) i optageområde
NORD.
Tilknytningen af hospitalernes optageområder til hvert af emnerne for opgaveudvalgene skal øge den geografiske nærhed til borgerne.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Hovedstaden udpeger to medlemmer til hvert af de
nævnte opgaveudvalg under hensyntagen til, at de udpegede bør komme fra
hospitalernes fire optageområder.
Sagsfremstilling
Regionsrådet har besluttet at oprette fire opgaveudvalg på sundhedsområdet. Målet med at etablere opgaveudvalgene er ifølge beslutningen at afprøve nye former samarbejde, der kan føre til nye løsninger, når det gælder regionens og kommunernes samarbejde med og om borgeren.
De første to udvalg skal efter planen begynde deres arbejde i september
2019 og være aktiv i op til et år. De sidste to udvalg skal begynde deres arbejde i august/september 2020 og ligeledes være aktiv i op til et år.
Beslutning
KKR Hovedstaden besluttede, at de otte kommunale pladser i opgaveudvalgene fordeles på følgende måde mellem partierne: A - 2 pladser; C – 1
plads; V – 1 plads; Ø – 1 plads; F – 1 plads; B – 1 plads og O – 1 plads.
Partierne har frist til fredag den 28. juni 2019 til at melde ind til KKR f ormandskabet (cc KKR-sekretariatet), hvilke opgaveudvalg/områder, som de
ønsker at besætte. På baggrund af indmeldingerne vil KKR formandskabet
udarbejde et forslag til fordeling af de kommunale pladser i de fire opgaveudvalg.
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4.3.

Udpegning af medlem til bestyrelsen for Erhvervsskolen
UNord
SAG-2019-03206 nihj
Baggrund
KKR Hovedstaden er anmodet om at udpege et medlem til bestyrelsen for
den fusionerede Erhvervsskole UNord i henhold til UNords vedtægt. UNord
blev etableret den 1. januar 2019 ved fusion af Erhvervsskolen Nordsjælland
og Knord.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Hovedstaden udpeger et medlem til bestyrelsen for
Erhvervsskolen UNord.
Sagsfremstilling
I henhold til stk. 2 i vedtægt for den selvejende institution UNord udpeges ét
medlem af bestyrelsen blandt kommunalbestyrelserne i Allerød, Egedal,
Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal. Det
udpegede medlem skal ifølge vedtægten være borgmester eller et kommunalbestyrelsesmedlem. KKR Hovedstaden er anmodet om at forestå denne
udpegning.
Funktionsperioden for den nye bestyrelse er ifølge vedtægten gældende fra
dennes konstituering til den 30. april 2022.

./..

Bilag
Brev fra Erhvervsskolen UNord med anmodning om udpegning af bestyrelsesmedlem
Vedtægt for den selvejende institution UNord: https://www.esnord.dk/omskolen/organisation/bestyrelsen/
Beslutning
KKR Hovedstaden udpegede borgmester Kirsten Jensen til bestyrelsen
for Erhvervsskolen UNORD.
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5.

KKR

5.1.

KKR-dag – Politisk møde den 19. august 2019
SAG-2019-03206 ssan
Baggrund
Formandskabet for KKR Hovedstaden inviterer samtlige kommunalpolitikere
i de 29 hovedstadskommuner til møde om fremtidens tværkommunale samarbejde. Formålet er at udbrede kendskabet til KKR's arbejde og give inspiration til, hvordan samarbejde med andre kommuner kan give merværdi.
KKR Hovedstadens medlemmer opfordres til at sikre bred deltagelse fra
kommunalbestyrelserne. Der vedlægges program for dagen.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Programmet for KKR-dagen indeholder bl.a. andet oplæg fra Lisbeth Knudsen, som er chefredaktør på Mandag Morgen. Derudover gennemføres følgende 6 sessioner (se bilag):
1. Fælles løsninger for psykiatrien – En vigtig opgave i det fremtidige
sundhedssystem
2. Infrastrukturinvesteringer i hovedstadsområdet – Hvad er næste skridt?
3. Et nyt erhvervshus for alle
4. Hvordan udvikler vi fortsat det sociale område til gavn for borgerne i Hovedstaden?
5. Kommunerne som uddannelsesinstitutioner – Hvordan rekrutterer vi til
velfærd?
6. Fælles grøn omstilling.
Tilmelding her: #SAMARBEJDEMEDMERVÆRDI

Beslutning
KKR formandskabet henledte opmærksomheden på den planlagte KKR-dag
den 19. august 2019 – et politisk møde for alle kommunalbestyrelsesmedlemmer i KKR Hovedstaden. Det ser fornuftigt ud med tilmelderinger, men
der er fortsat plads til flere.
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6.

Punkter til næste møde

6.1.

Punkter til næste møde i KKR Hovedstaden
SAG-2019-03206 ssan
Baggrund
Næste møde i KKR Hovedstaden afholdes tirsdag den 10. september 2019
på Pharmakon i Hillerød. Mødet holdes fra kl. 10.00-12.00 med efterfølgende frokost. Der er mulighed for gruppemøder fra kl. 9.00.
Der forventes foreløbig følgende punkter på dagsordenen:
– Digital erhvervsfremmeplatform
– Opfølgning på politisk møde den 19. august om emner i KKRsamarbejdet.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning.

Beslutning
KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen.
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7.

Eventuelt

7.1.

Eventuelt
SAG-2019-03206 nihj
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