
 

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. 

 

 

 

 

 

 

DAGSORDEN 2020 

 

 

K K R  S J Æ L L A N D  

Dato: 07-09-2020 09:30 

Sted: Sørup Herregård 

 Sørupvej 26 

 4100 Ringsted  

 

Mødet er fra kl. 9.30 - 12.30. Partierne aftaler selv 

gruppemøder, de kan placeres i tidsrummet 8.00 - 

9.30 
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1. Godkendelse af dagsorden og referat  

 

 

1.1. Godkendelse af dagsorden  

SAG-2019-07158 adr 

 

Baggrund 

Godkendelse af dagsorden. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland godkender dagsorden.  

 

Sagsfremstilling 

Dagsordenerne er opdelt i: 

1. Temadrøftelser 

2. Beslutningssager 

3. Orienteringssager 

4. Meddelelser. 

 

1. Temadrøftelser 

Centrale emner dagsordenssættes som temadrøftelser af lidt længere varig-

hed. Det er typisk sager, der skal til beslutning i KKR på et senere tidspunkt. 

Ved nye sager er der under temadrøftelserne derfor som hovedregel lagt op 

til behandling to gange. Første gang til drøftelse og anden gang til beslut-

ning. Der har været tradition for, at temadrøftelserne oftest bliver ind ledt af 

en ekstern oplægsholder. 

 

2. Beslutningssager 

Beslutningssager er de sager, hvor KKR konkret skal tage stilling til en sag. 

Beslutningssager kan både være sager, hvor KKR formelt har beslutnings-

kompetencen og sager, hvor KKR anbefaler kommunerne at fremme en sag. 

Det forventes, at sagerne har en sådan form, at der umiddelbart kan tages 

stilling til indholdet, og at de derfor som udgangspunkt ikke kræver en grun-

dig drøftelse på møderne. 

 

3. Orienteringssager 

Orienteringssager er sager, der har til formål at bidrage til fælles viden. Det 

er sager, hvor det er vurderet, at de umiddelbart kan tages til efterretning 

uden yderligere dialog. 

 

4. Meddelelser 

Under disse punkter er oftest korte beskeder fra formandskabet og informa-

tion fra diverse møder. 
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1.2. Godkendelse af referat  

SAG-2019-07158 adr 

 

Baggrund 

Referat fra møde den 16. juni 2020 blev udsendt den 17. juni 2020. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland godkender referat fra mødet den 16. juni 

2020.  

 

Sagsfremstilling 

Der henvises til referat, der desuden er tilgængeligt på KKR Sjællands 

hjemmeside: https://www.kl.dk/politik/kkr/kkr-sjaelland/moededatoer-

dagsordener-og-referater/ 

 

https://www.kl.dk/politik/kkr/kkr-sjaelland/moededatoer-dagsordener-og-referater/
https://www.kl.dk/politik/kkr/kkr-sjaelland/moededatoer-dagsordener-og-referater/
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2. Regionalpolitiske sager  

 

 

2.1. Orienteringssag: Meddelelser fra KKR-udpegede i centrale 
politiske udvalg 

SAG-2019-07158 adr 

 

Baggrund 

Under dette punkt orienteres om evt. nyt fra KKR-udpegede i centrale politi-

ske udvalg.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland taget orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

KKR Sjællands udpegninger fremgår af blå bog, der kan findes nederst på 

denne side: https://www.kl.dk/politik/kkr/kkr-sjaelland/ 

 

Blandt de fora, KKR Sjælland har udpeget til, er:  

– Sundhedskoordinationsudvalget 

– Praksisplanudvalget 

– Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

– Erhvervshus Sjælland 

– RAR Sjælland 

– Dimensioneringsudvalgene 

– Bestyrelsen for Greater Copenhagen 

– Greater Copenhagen EU Office  

– Movia. 

 

 

2.2. Temadrøftelse: KKR’s indspil til prioritering af erhvervs-
fremmemidler, fyrtårnsinitiativer, ny politisk rammeaftale 
og landsdækkende klynger 

SAG-2019-07158 snm/jebj 

 

Baggrund 

Erhvervshusene skal i efteråret give Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

(DEB) strategiske input til udmøntningsplan for 2021 samt udpegning af et 

fyrtårnsinitiativ i hver landsdel. Ligeledes skal der indgås en ny rammeaftale 

for erhvervshusene mellem KL og Erhvervsministeriet, som sætter den 

overordnede politiske retning for erhvervshusene frem til 2023 og rammerne 

https://www.kl.dk/politik/kkr/kkr-sjaelland/
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for de årlige resultatkontrakter mellem KKR og det enkelte erhvervshus. En-

delig udpeges i efteråret de 12 nye landsdækkende klynger.  

 

Der er aftalt møde mellem KKR’s repræsentant i DEB, Erhvervshus Sjæl-

lands formandskab og KKR Sjællands formandskab om emnerne efter KKR 

Sjællands møde den 8. september 2020. 

 

Sagen indledes af medlem af DEB, Gert Jørgensen, borgmester i Sorø 

Kommune, og formand for Erhvervshus Sjælland, John Brædder, borgme-

ster i Guldborgsund Kommune. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland: 

– Drøfter, hvordan der sikres en dialog med erhvervshusets bestyrelse, så 

KKR’s prioriteter går videre til DEB, herunder at der tilrettelægges en pro-

ces med afsæt i anbefaling fra kommunaldirektørkredsen (K17)’s anbefa-

ling om en tæt dialog mellem Erhvervshus Sjælland og kommunerne  

– Drøfter, hvilke udfordringer virksomhederne står overfor, og hvilke ind-

satsområder der bør prioriteres midler til fra DEB for at understøtte vækst 

i Sjællandsregionen 

– Drøfter KKR’s ønsker til den politiske retning for Erhvervshus Sjællands 

virksomhedsaktiviteter og samarbejdet med kommunerne frem mod 2023 

som input til ny rammeaftale for erhvervshusene  

– Tager orienteringen om status vedr. de nye landsdækkende klynger til ef-

terretning.   

 

Sagsfremstilling 

Prioritering af erhvervsfremmemidler og udpegning af fyrtårnsinitiativer  

Erhvervsministeren og DEB indgik i foråret en aftale om erhvervsfremme i 

Danmark 2020-2023, hvori erhvervshusenes bestyrelser er udset til at have 

en central strategisk rolle ift. den decentrale erhvervsudvikling.  

 

Erhvervshusene skal i løbet af efteråret give DEB input vedr. prioritering af 

erhvervsfremmemidler (udmøntningsplanen for 2021) til de vigtigste ind-

satsområder for at understøtte langsigtet vækst i hver landsdel. Det kan fx 

være arbejdskraft, digitalisering, iværksætteri, turisme, grøn omstilling, in-

ternationalisering/eksport osv. Konkret har DEB i 2021 ca. 350 mio. kr. fra 

finansloven til rådighed. Ift. midler fra EU’s strukturfonde er det fortsat uaf-

klaret, hvor mange midler der vil være til rådighed i den nye programperio-

de, og hvornår disse midler kan disponeres.  

 

Ligeledes skal erhvervshusene bistå DEB med at identificere et fyrtårnsiniti-

ativ i hver landsdel, som erhvervsfremmebestyrelsen på sigt kan give øko-

nomisk støtte til. Et fyrtårnsinitiativ skal forstås som en bred og længereva-
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rende indsats, en fælles tværkommunal ambition, der har potentiale til at 

styrke erhvervsudviklingen i en hel landsdel. Et eksempel kunne være at 

understøtte den afledte vækst og jobskabelse på Sjælland i forbindelse med 

Femern-forbindelsen. I forbindelse med drøftelse af fyrtårnsinitiativerne kan 

også inddrages eventuelle statslige barrierer herfor, da der er et ønske fra 

erhvervsministeren om at få politisk input til, hvordan staten konkret kan un-

derstøtte vækst og udvikling i de enkelte landsdele gennem forbedrede 

rammevilkår eller ved at rydde udviklingsbarrierer af vejen med et fælles fyr-

tårnsinitiativ som driver.  

 

Det er vigtigt med indspil fra KKR ift. begge indsatser. Det foreslås, at KKR 

drøfter de vigtigste fælleskommunale interesser ift. både prioritering af er-

hvervsmidler og udpegning af et fyrtårnsinitiativ i Sjællandregionen samt sik-

re dialog med det enkelte erhvervshus, så de kommunale ønsker kommer 

videre til DEB.  

 

Proces for identificering af fyrtårnsinitiativ for Sjællandsregionen 

Kommunaldirektørkredsen har haft en indledende drøftelse af arbejdet  med 

udpegning af fyrtårnsinitiativer. K17 anbefaler på den baggrund, at KKR 

Sjælland bakker op om, at der indledes en tæt dialog med Erhvervshus 

Sjælland med inddragelse af kommunale erhvervschefer m.fl. med henblik 

på at skabe et solidt grundlag for at identificere et fyrtårnsinitiativ for Sjæl-

landsregionen. 

 

Ny politisk rammeaftale for erhvervshusene 2021-2023  

Ny politisk rammeaftale for erhvervshusene vil være retningsgivende for er-

hvervshusenes aktiviteter de næste tre år. Samtidig udgør rammeaftalen 

grundlaget for vurderingen af erhvervshusenes indsats i forbindelse med 

den evaluering af hele erhvervsfremmesystemet, som vil blive gennemført i 

2023. Aftalen sætter desuden rammerne for de årlige resultatkontrakter mel-

lem KKR og de enkelte erhvervshuse. 

 

Fra statslig side ønsker man, at rammeaftalen bl.a. sætter retning for, hvor-

dan erhvervshusene kan bidrage til genopretning og tilpasning af virksom-

hedernes forretningsmodeller efter coronakrisen, fx gennem styrket digitali-

sering i virksomhederne. Der forventes også et statsligt ønske om, at er-

hvervshusene skal styrke aktiviteter vedr. virksomhedernes grønne omstil-

ling og cirkulær økonomi. Dette bør i KL’s optik ske med udgangspunkt i 

virksomhedernes virkelighed og bundlinje og være koblet til de kommunale  

kompetencer og myndighedsopgaver inden for bl.a. miljøtilsyn, forsyning og 

affaldsområdet, så der ikke opbygges parallelsystemer. 

 

KL vil arbejde for følgende prioriteringer i den nye rammeaftale, som KKR 

bedes drøfte: 
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– Hjælp til virksomhedernes genopretning og forretningsudvikling efter co-

ronakrisen, fx via digitalisering, internationalisering/eksport osv. 

– Understøttelse af virksomhedernes grønne omstilling og cirkulær økonomi 

i samarbejde med bl.a. kommunerne, klynger osv. 

– Øget fokus på udvikling af relevante tilbud til den (nye) brede målgruppe 

af SMV’er (nye tilbud på hylden) 

– Endnu bedre samarbejde med kommunerne om udvikling af tilbud målret-

tet afgrænsede lokale behov, så erhvervshusene og deres tilbud opleves 

som relevante for virksomheder og lokale erhvervsfremmeaktører 

– At virksomhedernes kendskab til erhvervshusene øges (der gennemføres 

en baseline kendskabsmåling i efteråret 2020) 

– Ambitiøse målsætninger med fokus på kvalitet og effekt for virksomheder-

ne frem for mål om eksempelvis antal vejledte virksomheder.  

 

Mulige input fra KKR Sjælland og Resultatkontrakt for 2021 mellem Er-

hvervshus Sjælland og KKR Sjælland 

Erhvervshus Sjælland og K17 vurderer umiddelbart, at de udvalgte priorite-

ringer, som KL vil arbejde for, er relevante også for KKR Sjælland, hvorfor 

det foreslås at bakke disse op. 

 

Derudover er det vurderingen, at der på tværs af erhvervshusene bør være 

fokus på aktivitet og effekt af erhvervshusenes indsatser for virksomhederne 

på baggrund af deres efterspørgsel. 

 

Arbejdet med Resultatkontrakt for 2021 mellem Erhvervshus Sjælland og 

KKR Sjælland afventer den nye politiske rammeaftale. 

 

Landsdækkende klynger  

I løbet af september forventes uddannelses- og forskningsministeren at ud-

pege de 12 nye landsdækkende klyngeorganisationer, som ministeriet støt-

ter med 320 mio. kr. i perioden 2020-2023. Derefter træffer DEB i efteråret 

beslutning om fordeling af de yderligere 320 mio. kr., som erhvervsfremme-

bestyrelsen har besluttet at støtte de nye klyngeorganisationer med i samme 

periode.  

 

Formålet med klyngerne er at styrke innovationskraften i danske virksomhe-

der – særligt små og mellemstore virksomheder – inden for de erhvervs- og 

teknologiområder, som er udpeget af DEB i deres 2020-2023-strategi for er-

hvervsfremme i Danmark. 

 

De 12 erhvervs- og teknologiområder er:  

1. Miljøteknologi 

2. Robot- og droneteknologi 

3. Energiteknologi 
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4. Animation, spil og film 

5. Fødevarer og bioressourcer 

6. Maritime erhverv og logistik 

7. Life science og velfærdsteknologi 

8. Byggeri og anlæg 

9. Design, mode og møbler 

10. Avanceret produktion 

11. Digitale teknologier 

12. Finans og fintech. 

 

Klyngeorganisationerne organiseres med hovedsæde og hubs for at sikre 

tilgængelighed i hele landet. 

 

KL vurderer, det er vigtigt, at:   

– Klyngeorganisationernes virksomhedsrettede tilbud er tilgængelige for 

virksomheder i hele landet, uanset hvor selve klyngeorganisationens ho-

vedsekretariat er placeret 

– Tilbuddene har en høj kvalitet, hvor relevant viden fra vidensinstitutioner 

bringes i spil i SMV’er 

– Der er et godt samarbejde mellem klyngeorganisationer og erhvervshuse 

og andre erhvervsfremmeaktører.  

 

Erhvervshus Sjælland har været i dialog med en relevant række aktører om 

sjællandske erhvervsstyrkers position i mulige klyngeorganisationer.  

 

Der har i dialogen særligt været fokus på life science/biotek, bæredygtigt 

byggeri samt fødevareproduktion, hvor sjællandske virksomheder og uddan-

nelsesinstitutioner har en særlig position. 

 

 

2.3. Beslutningssag: DK2020: Oplæg til fælles geografisk orga-
nisering for KKR Sjælland og Region Sjælland 

SAG-2019-07158 jebj 

 

Baggrund 

KL har medio juni 2020 indgået et 3-årigt partnerskab med Realdania og de 

fem regioner om klimaprojektet ”DK2020 – for hele Danmark”. Med DK2020 

inviteres alle landets kommuner til at deltage i et projektforløb, der under-

støtter den enkelte kommune i at udarbejde en klimaplan efter samme me-

tode, som bruges af de nogle af de største byer i verden, C40-byerne.  

 

Den fælles metode skal bruges som grundlag for, at kommunerne hver for 

sig og i fællesskab kan realisere (og måle) de politiske mål for reduktion af 

klima-gasudledning og begrænsning af temperaturstigning. 
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Projektet er nationalt organiseret med en politisk partnerskabsgruppe, en 

administrativ styregruppe, en projektstyregruppe, en projektledel-

se/sekretariatsfunktion og fem geografisk fordelte organiseringer, som skal 

aftales mellem KKR og region. 

 

KKR Sjælland skal tage beslutning om oplæg til samarbejdsaftale om fælles 

geografisk organisering for KKR Sjælland og Region Sjælland samt forslag 

til kommunal finansiering heraf. 

 

Sagen indledes af Inger Marie Vynne, kommunaldirektør i Lejre Kommune.  

 

Indstilling 

– Det indstilles, at KKR Sjælland godkender oplæg til samarbejdsaftale om 

fælles geografisk organisering for KKR Sjælland og Region Sjælland for 

DK2020 

– Det indstilles videre, at KKR Sjælland godkender anbefaling om fordeling 

af udgifter på kommunerne i KKR Sjælland, svarende til ca. 0,83 

kr./indbygger jf. bilag. 

 

Sagsfremstilling 

Overordnet ramme 

Med Partnerskabsaftale om ”DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark” (ved-

lagt) får kommunerne en fælles metode til udarbejdelse af en klimahand-

lingsplan. Det er kommunen selv, der beslutter indsatser, fokus og virkemid-

ler – det er alene metoden, der bliver ens. Derudover kommer kommunerne 

med i et fællesskab med andre kommuner, hvor der udveksles erfaringer, så 

de lokale løsninger på klimatilpasning og initiativer til CO2-reduktion kan 

samles og deles mere systematisk – og danne basis for at udvikle en fælles 

systematik om kommunernes klimaarbejde. 

 

De enkelte kommuner skal ansøge om at deltage i et DK2020-projektforløb 

via Realdania. Deadline er den 21. oktober 2020 for ansøgning til 1. runde – 

og forventeligt oktober 2021 til 2. runde. Den endelige beslutning om delta-

gelse i projektet for den enkelte kommune træffes lokalt. Fælles sagsfrem-

stilling med orientering om projektet er sendt til alle kommuner primo august 

til brug for lokal forelæggelse. Der vil i forlængelse af K17/KKR-møderne i 

august/september skulle træffes beslutning i den enkelte kommune om del-

tagelse. 

 

Det samlede budget for ”DK2020 – for hele Danmark” er på 45 mio. kr. for-

delt ligeligt på parterne. Partnerskabsaftalen indebærer således en medfi-

nansiering i form af medarbejderressourcer svarende til 3 mio. kr. over 3 år i 

hvert KKR. Hver region bidrager ligeledes med 3 mio. kr. pr. region enten 

som kontant bidrag eller i form af medarbejderressourcer. De loka-
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le/regionale bidrag finansierer den fremskudte fælleskommunale/regionale 

organisering. 

 

Projektperioden starter ved partnerskabsaftalens underskrift og slutter,  når 

alle deltagende kommuner har fået godkendt klimaplanerne, dog senest den 

30. juni 2023. 

 

Opgaven for den fælles geografiske organisering 

Organiseringen af opgaveløsningen tager afsæt i den overordnede organi-

sering i partnerskabsaftalen og derudover i de politiske drøftelser i KKR 

samt i erfaringer fra de fire nuværende DK2020-kommuner, herunder sær-

ligt, at: 

– Organiseringen skal bygge på værende strukturer og viden, så der ikke 

opbygges nye parallelle strukturer med risiko for knopskydning 

– Den viden, som forventes efterspurgt, findes ikke ét sted – men mange 

steder. Derfor skal organiseringen være netværksbaseret og fleksibelt 

kunne indhente og forbinde viden, som en eller flere kommuner har behov 

for, hvad end viden findes i Gate 21, en anden kommune i Danmark, 

CONCITO m.v. 

– Fokus skal være på at understøtte den enkelte kommune - med respekt 

for forskellene mellem kommunerne; opgaveløsningen skal derfor være 

tæt på kommunerne  

– Organiseringen skal sikre entydighed i ansvar og rollefordeling, herunder 

tilbyde kommunerne en indgang til faglig sparring og støtte under projek t-

perioden. 

 

Den klimafaglige vejledning og indføring i metoden sker via en fremskudt 

fælleskommunal/regional organisering i hver KKR-geografi, og understøttes 

fagligt af klimanetværket C40 og den grønne tænketank CONCITO.  

 

Aktørerne CONCITO og C40 har i pilotfasen af DK2020 løftet opgaven med 

at understøtte de første 20 kommuner med løbende sparring om fremdrift og 

udfordringer. Det er en af de opgaver, der nu skal løftes af en fremskudt en-

hed i den enkelte KKR-geografi i samarbejde med regionen. CONCITO fore-

står uddannelse af relevante medarbejdere i metoden og er desuden videns - 

og netværksaktør i projektet. Det tværgående aspekt, hvor KKR sammen 

med regionen er hovedaktør, omfatter således hovedsageligt at løfte en 

række opgaver knyttet til 1:1-vejledning af kommunerne i at udarbejde kli-

mahandlingsplaner efter den fælles metode. 

 

Den primære opgave er at understøtte kommunerne i udarbejdelsen af kli-

maplaner, der lever op til Parisaftalen. Der er primo juli gennemført en erfa-

ringsopsamling blandt de nuværende, sjællandske DK2020-kommuner, og 

den viste, at følgende opgaver vurderes at være vigtigst:  
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– Bistå kommunerne i at anvende og udfylde de standardværktøjer , -

skabeloner og -metoder, der følger med DK2020, og sikre, at fejlkilder 

identificeres og rettes  

– Lette kommunernes arbejde ved at udarbejde et fælles katalog over vir-

kemidler til brug for scenarieanalyser  

– Identificere og stille faglig ekspertise og oplæg t il rådighed for kommuner, 

som har ”samme” behov for viden inden for sektorerne (landbrug, mobili-

tet, energi m.v.)   

– Bringe kommuner der har de samme udfordringer sammen – ikke alene i 

den sjællandske geografi, men også på tværs af landet 

– Identificere udfordringer, som kræver nationale (EU) løsninger, og via 

KKR-organiseringen formidle disse til nationalt niveau. 

 

Hovedfokus vil være på de kommuner, der aktuelt deltager i DK2020-

projektet. Der kan samtidig være en række videns- og netværksopgaver, 

som vil omfatte alle kommuner. Herudover er der også ansvaret for koordi-

nering af det tværkommunale klimasamarbejde. På tværs af kommunerne 

kan der bl.a. samarbejdes om de indsatser, som det er vanskeligt for den 

enkelte kommune at tage hul på alene, fx reduktioner fra landbruget eller 

transport eller eksisterende samarbejde kan udbygges, eksempelvis strate-

gisk energiplanlægning eller samarbejde om klimatilpasning omkring vand-

oplande på tværs af kommuner.  

 

Oplæg til fælles geografisk organisering mellem KKR Sjælland og Region 

Sjælland – ”Klimaforum Sjælland” 

Region Sjælland og KKR Sjælland laver en fælles geografisk organisering i 

overensstemmelse med partnerskabsaftalen, herunder ift. finansieringen. 

Vedlagte udkast til samarbejdsaftale mellem Region Sjælland og KKR Sjæl-

land beskriver den fælles geografiske organisering. Samarbejdsaftalen løber 

i projektperioden (indtil den 30. juni 2023). Organiseringen benævnes ”Kli-

maforum Sjælland”. 

 

Det anbefales, at kommunerne går sammen om at finansiere en klimafaglig 

facilitator/koordinator (1 ÅV) med en stærk klimafaglig profil med henblik på 

at understøtte de deltagende kommuner i udarbejdelsen af klimaplanerne. 

Den klimafaglige facilitator kan findes ved nyrekruttering eller udlån, herun-

der evt. fra Gate21 eller en kommune. Uanset, hvor pågældende rekrutte-

res/udlånes fra, så vil Gate 21 blive koblet tæt til opgaven/organiseringen, 

således at deres ekspertise og viden kan indgå i arbejdet. Facilitatoren ind-

går i et tværgående, klimafagligt netværk og sikrer entydighed i samarbejds-

relationerne, herunder én indgang til/for kommunerne og regionen. Udgifter-

ne til den klimafaglige facilitator afholdes af kommunerne i fællesskab, jf. 

nedenfor. 
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Organiseringen foreslås med en ledelsesstruktur med en regional politisk 

partnerskabsgruppe, som udgøres af KKU-formandskabet. Og en admini-

strativ styregruppe bestående af de 1-2 kommunaldirektører fra K17-

Klima/Infrastruktur (Kalundborg, Næstved, Lejre), 1-2 tekniske direktører fra 

kommunerne samt et lignende antal på direktørniveau fra Region Sjælland. 

Styregruppen har det overordnede ansvar for projektets gennemførelse og 

aftaler ansvaret for den daglige, faglige ledelse. 

 

Den klimafaglige facilitator foreslås formelt ansat som en del af KKR-

sekretariat og følger med dette. Det vil sige i den kommune, hvor KKR-

formanden er borgmester (pt. Solrød) for at sikre en tæt kobling til det øvrige 

KKR-sekretariat ift. den politiske betjening og den løbende koordinering af 

sager til KKR Sjælland og kommunaldirektørkredsen, K17. Den faglige le-

delse varetages af styregruppen, jf. ovenfor, og gennem samspillet med de 

øvrige dedikerede medarbejderkræfter i Region Sjælland.  

 

Region Sjælland bidrager med 1,7 mio. i kontant finansiering. Derudover 

dedikeres 1 årsværk om året i hele projektperioden.  

 

Endvidere bidrager kommunerne med medarbejderressourcer til tværgående 

aktiviteter i DK2020-projektet. KKR-sekretariatet bidrager herudover med 

medarbejdertimer til sekretariatsmæssige og administrative opgaver (betje-

ning af politisk og administrativ styregruppe, sagsfremstillinger og politiske 

oplæg, mødebookninger m.v.). 

 

Finansiering 

KKR Sjælland afsætter 1 årsværk som klimafaglig koordinator (anslået 

700.000 kr./år). Herunder udgifter til kontorhold (PC m.m.), transport, ledel-

se og lignende. 

 

Det foreslås, at denne samlede udgift finansieres kollegialt af de 17 kommu-

ner efter indbyggertal. Denne finansiering følger tilsvarende tværkommunalt 

ansatte medarbejdere på fx sundhedsområdet, beskæftigelsesområdet og 

det sociale område. Forslag til den konkrete fordeling af udgifter til klimafag-

lig koordinator fordelt på de 17 kommuner fremgår af vedlagte bilag ”Forde-

ling af udgifter på kommunerne i KKR Sjælland”. 

 

Klimaforum Sjælland vil naturligt have fokus på de kommuner, der indgår i 

den førstkommende fase af DK2020. Indsatsen vil komme alle 17 kommuner 

til gavn, som forberedelse til de kommuner der forventer at indgå i fase 2 af 

DK2020 samt som sparring for de nuværende fire DK2020-komuner, der vil 

indgå i en national ”Klimaalliance” med de øvrige DK2020-kommuner fra re-

sten af landet.  
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Den videre proces  

KKR skal på septembermødet udpege en politisk repræsentant til projektets 

nationale partnerskabsgruppe, jf. særskilt sag herom under pkt. 3.1. 

 

Hen over sommeren har KL været i dialog med kommunerne om forventet 

tilslutning til DK2020. Hovedparten af kommunerne behandler beslutningen 

om deltagelse i kommunalbestyrelserne i august-september.   

 

Kommunerne kan deltage i DK2020 i en af to runder: 1. runde med opstart i 

efteråret 2020, 2. runde med opstart efteråret 2021. Realdania åbner for an-

søgning om deltagelse i 1. runde i perioden 17. september til 21. oktober 

2020. Der vil være plads til, at cirka 40 kommuner deltager på landsplan. 

Der sigtes på en geografisk fordeling af kommuner i begge runder, også af 

hensyn til opgavevaretagelsen i den fremskudte enhed i den enkelte KKR-

geografi.  

 

Oplæggene til de geografiske organiseringer har været drøftet på tværs i 

projektstyregruppen for DK2020, og projektstyregruppen vil bistå i det videre 

regionale arbejde med erfaringer fra de første 20 DK2020-kommuner, ift. 

hvilke konkrete klimafaglige kompetencer, ressourcer m.v. som vil være re-

levante at have for øje i det videre arbejde med rådgivning og understøttelse 

af kommunerne i projektet. 

 

På mødet i november behandler KKR Sjælland den endelige tilpasning af 

organiseringen, ift. hvor mange kommuner der deltager i 1. runde i af 

DK2020 i KKR Sjælland. Kommunerne i 1. runde påbegynder ligeledes ar-

bejdet i november.  

 

KL vil følge og understøtte kommunernes arbejde på tværs af landet – både 

de første 20 kommuner i DK2020s pilotfase, der nu skal implementere kli-

mahandleplaner, og de kommuner, der påbegynder arbejdet nu. Dette for at 

samle læring og sikre videndeling mellem kommunerne.  

 

Vedlagte bilag: 

– Partnerskabsaftale ”DK2020 – Klimaplaner i hele Danmark” 

– Samarbejdsaftale mellem Region Sjælland og KKR Sjælland om fælles 

geografisk organisering af DK2020 i den sjællandske geografi  

– Fordeling af udgifter på kommunerne i KKR Sjælland”. 
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2.4. Beslutningssag: Rammeaftale for det specialiserede social- 
og undervisningsområde 2021-2022 

SAG-2019-07158 adr 

 

Baggrund 

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og regionsrådet skal hvert 

andet år senest den 1. december indgå en rammeaftale på det specialisere-

de social- og undervisningsområde.  

 

Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der de nødvendige tilbud 

og indsatser til rådighed på det specialiserede social- undervisningsområde. 

 

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (behov for tilbud, fag-

lig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomi-

styringsdel).  

 

Samlet er rammeaftale 2021-2022 et resultat af en proces med inddragelse 

af politikere, brugere, handicaprådsrepræsentanter, fagdirektører og chefer 

gennemført fra efteråret 2019 til sommeren 2020. Rammeaftalen for 2021-

2022 godkendes i kommunerne i efteråret 2020. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland anbefaler kommunalbestyrelserne og regi-

onsrådet i Region Sjælland at tiltræde rammeaftalen senest den 1. decem-

ber 2020. 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2018-2020 

blev der gennemført en proces med inddragelse af både udvalgsmedlemmer 

fra kommuner og region, handicaprådsrepræsentanter og direktører. Resul-

tatet af dette arbejde var en rammeaftale i forenklet form med et antal fo-

kusområder for samarbejdet.    

 

I forslaget til rammeaftale 2021-2022 fortsættes i dette spor – både med en 

formmæssig enkel og overskuelig rammeaftale og med et begrænset antal 

fokusområder. Herudover er der i forslaget til rammeaftale sat øget fokus på 

mål og resultater af samarbejdet. Fokusområderne i forslaget til rammeaftale 

er således udbygget med opstillede mål og ønskede resultater af arbejdet. 

Ændringerne skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre politisk op-

følgning. 

 

Fokusområder med mål 

Med afsæt i input fra afholdte mødeaktiviteter og høringsprocessen i udvalg 

og handicapråd samt dialogmøde den 14. august 2020 er der foreslået føl-
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gende fokusområder for 2021 og 2022 i hhv. rammeaftalens udviklingsstra-

tegi og styringsaftale. 

 

Udviklingsstrategi 

1. Styrket mellemkommunalt samarbejde 

Mål: For at udvikle og sikre kvaliteten af vores tilbud skal vi styrke samar-

bejdet mellem kommunerne og regionen om de temaer, der er relevante og 

nødvendige for at kunne sikre de rette tilbud med de rette kompetencer til 

borgere med behov for støtte.  

 

2. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder 

Mål: Vi skal skabe bedre vilkår for at sammenhængende forløb og indsatser 

for borgere med væsentlige psykiske vanskeligheder styrkes. 

 

3. Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende 

Mål: Vi ønsker at styrke inddragelsen og samskabelsen med brugerne og 

deres pårørende, for at vi sammen kan udvikle og retningssætte på det spe-

cialiserede social- og specialundervisningsområde.  

  

4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt 

Mål: Vi skal styrke den praksisnære metodeudvikling og videndeling for at 

skabe bedre kvalitet i indsatsen for brugerne, sammen med brugerne og de-

res pårørende og samtidig sikre en bedre anvendelse af de tilgængelige 

ressourcer.  

 

Styringsaftale 

5. Afdækning af kapacitet og behov for tilbud   

Mål: Vi ønsker en afdækning af den aktuelle kapacitet samt en prognose for 

sociale tilbud på kort og lang sigt som grundlag for en strategisk drøftelse af, 

hvordan KKR Sjælland bedst lever op til sin forsyningsforpligtigelse og sit 

samarbejde.  

 

6. Bedre styringsdata og ledelsesinformation 

Mål: Vi ønsker at øge gennemsigtigheden på det specialiserede social - og 

specialundervisningsområde gennem udvikling af bedre data om økonomi, 

aktiviteter og effekten af vores indsatser. Som grundlag for kvalitetsudvik-

ling, styring og bedre køb og salg af pladser. 

 

Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2021-2022. 

 

De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding 

om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i 

arbejdet med den kommende rammeaftale. 
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Behov for tilbud 

Der skal i udviklingsstrategien indgå et samlet skøn for behov for regulering 

i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.   

Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves 

sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og til-

bud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne gør op-

mærksom på og herunder særligt ift. børn/unge med psykiske vanskelighe-

der samt børn/unge med misbrug. Ift. voksne er det særligt ift. hjemløshed 

og svære sociale problemer (herunder dobbeltdiagnoser).  

 

Styringsaftalen   

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt 

takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som  

udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes 

af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale 

tilbud.   

 

Takstanbefaling 2021-2022 

I rammeaftale 2018-2020 er det besluttet ikke at bruge ”takstinstrumentet” i 

form af henstilling over for kommunerne om en given procent takstreduktion, 

men i stedet opfordre alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for kon-

stant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbe-

lagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos 

private. For at understøtte dette har man bl.a. haft årlige analyser fra VIVE 

af udgiftsudvikling og samarbejde om styring m.v. 

 

En tilsvarende takstanbefaling for 2021-2022 er indarbejdet i fokusområde 6 

i forslag til rammeaftale.  

 

I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status ift. børne-

hus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner 

samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgø-

relsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.  

 

Socialstyrelsen kan udmelde målgrupper, hvorpå kommunerne skal afrap-

portere via rammeaftalesamarbejdet i forbindelse med indgåelse af ramme-

aftalen. Socialstyrelsens 3 centrale udmeldinger er: udsatte gravide med 

skadeligt rusmiddelforbrug, udviklingshæmmede med dom og borgere med 

svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringer på disse indgår som bilag til 

rammeaftalen. 

 

Rammeaftalen for 2021-2022 består af et kort hoveddokument, som er ved-

hæftet. Herudover indgår i rammeaftalen en oversigt over de bilag, som ind-

går som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder takstaftalen .   
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K17 har drøftet sagen og anbefaler rammeaftalen til KKR Sjælland. 

 

Vedlagte bilag:  

– Rammeaftale 2021-2022 

– Bilag til Rammeaftale 2021-2022 lægges på hjemmesiden: 

https://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2021-2022.aspx. 

 

 

2.5. Beslutningssag: Kommunernes økonomiske forpligtelser i 
forhold til domfældte udviklingshæmmede grønlandske og 
færøske borgere 

SAG-2019-07158 adr 

 

Baggrund 

Historisk har Grønland betalt for de udviklingshæmmede borgere, de visite-

rer til Danmark med og uden dom. Borgerne visiteres, da Grønland ikke selv 

har tilbud, og Danmark jf. serviceloven er modtageforpligtet. Historisk er op-

holdskommunen blevet til handlekommune, da de grønlandske myndigheder 

ikke kan handle i Danmark. Ved kommuneskift flyttede handleforpligtigelsen 

til ny kommune jf. retssikkerhedsloven.  

 

Det tidligere Vestsjællands Amt og Storstrøms Amt har været modtageamter 

for grønlandske og færøske udviklingshæmmede borgere. Alle rammeafta-

lens parter er forpligtet til forsyning af pladser (se bilag 1). 

 

Styregruppen for rammeaftalen anbefaler over for K17 og KKR, at der rejses 

en politisk sag i anledning af, at de grønlandske myndigheder har ændret 

praksis og afviser betaling for anbragte udviklingshæmmede borgere, når de 

får en dansk dom. K17 har drøftet sagen og anbefaler, at der arbejdes vide-

re med handlemulighed 1.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tiltræder, at der arbejdes videre med hand-

lemulighed 1, ”betalingsforpligtelsen forbliver hos Grønland/Færøerne”, der 

bl.a. indebærer, at KL opfordres til at indgå i dialog med Social-og Inden-

rigsministeriet m.v. som beskrevet nedenfor i sagen. 

 

Sagsfremstilling 

De grønlandske myndigheder har siden 2018 skiftet praksis, således at de 

nu ikke betaler for deres borgere, der har fået en dansk dom. De grønland-

ske myndigheder henholder sig til en fortolkningsskrivelse fra Social- og In-

denrigsministeriet i Danmark. Ankestyrelsen har efterfølgende den 4. februar 

2020 truffet en konkret afgørelse, som fastslår, at når en grønlandsk, udvik-

lingshæmmet borger, der er anbragt i Danmark, begår kriminalitet og døm-

https://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2021-2022.aspx
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mes efter den danske lovgivning, så bliver den grønlandske borger en dansk 

kommunal forpligtigelse. Vedrørende Kofoedsminde er der en særlig pro-

blemstilling, idet de grønlandske borgere ikke er omfattet af den objektive fi-

nansiering, Grønland betaler taksten. Det er uafklaret, om betalingen for 

borgeren overgår til objektiv finansiering, når det bliver en dansk kommune 

der, som det ser ud nu, bliver handle- og betalingsforpligtet. 

 

Kernen i problemstillingen er, at der er konsensus mellem de grønlandske 

myndigheder, Social- og Indenrigsministeriet og Ankestyrelsen om, at det er 

en dansk kommune, der skal overtage handle- og betalingsforpligtigelsen, 

når en grønlandsk, udviklingshæmmet borger får en dansk dom. Der er tale 

om meget omfattende udgifter pr. borger. Særligt de vestsjællandske kom-

muner samt Lolland Kommune er udsatte ift. at blive pålagt de meget omfat-

tende udgifter pr. borger, dels fordi de vestsjællandske kommuner historisk 

har mange grønlandske borgere, dels er Lolland Kommune beliggenheds-

kommune for Kofoedsminde. 

 

Jf. referat fra møde mellem Social- og Indenrigsministeriet den 7. januar 

2020 fremgår det at: 

Afsiges der en dansk dom som følge af (fornyet) kriminalitet, bliver sagen et 

dansk ansvar derefter. Den danske dom udgør grundlaget for deres ophold i 

Danmark. Er der tale om en borger, som har flyttet mellem kommuner under 

løbende medvirken fra de grønlandske myndigheder, vil det være den dan-

ske kommune, hvor borgeren opholder sig på tidspunktet for den danske 

dom, der bliver den ansvarlige kommune. Tilsvarende, hvis borgeren- uden 

godkendelse fra den grønlandske kommune – flyttes til et andet tilbud eller 

tilbuddet ændres, vil betalingsforpligtigelsen således overgå til den danske 

kommune (se bilag 2). 

 

Situationen kan give kommunerne et uhensigtsmæssigt incitament til at flyt-

te grønlandske borgere til en anden kommune eller til den sikrede institution 

Kofoedsminde inden domsafsigelsen.  

 

Herudover afføder problematikken en række andre uafklarede spørgsmål, fx: 

– De grønlandske udviklingshæmmede borgeres retsstilling 

– Finansiering af grønlandske domfældte borgere der er placeret på Kofo-

edsminde (objektiv finansiering) 

– Domfældte udviklingshæmmede grønlandske borgere er tilsyneladende 

ikke omfattet af Grønlandsbekendtgørelsen 

– Tilbagesøgningsreglerne mellem Grønland og Danmark. 

 

De enkelte kommuner, der er forpligtet til at modtage borgere fra Grønland 

eller Færøerne, har ingen eller kun meget begrænset indflydelse på, om an-

bragte udviklingshæmmede begår ny kriminalitet i Danmark, og det fore-
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kommer derfor ikke rimeligt, at sådanne hændelser skal påføre enkelte 

kommuner omfattende handle- og betalingsforpligtelser.  

 

Forslag til handlemuligheder 

Handlemulighed 1 – betalingsforpligtelsen forbliver hos Grønland/Færøerne, 

der ikke selv har etableret de nødvendige tilbud. 

– KL opfordres til at indgå i dialog med Social- og Indenrigsministeriet om 

en lovændring eller nyfortolkning af gældende lov, således det ikke bliver 

danske kommuner, der skal betale for domfældte grønlandske borgeres 

placering i Danmark efter ny dansk dom 

– I denne dialog anbefales, at der tillige indgår overvejelser om den samle-

de generelle lovgivning, herunder Grønlandsbekendtgørelsen, der regule-

rer forpligtelser og samarbejdet mellem Danmark og Grønland, for så vidt 

angår borgere, der er visiteret til sociale tilbud i Danmark 

– Det anbefales, at der i dialogen også er fokus på den domfældte, udvik-

lingshæmmede grønlandske borgers retsstilling og ikke alene handle- og 

betalingsforpligtelsen. Aktuelt ophører al kontakt og ansvar fra de grøn-

landske kommuner, når der falder dansk dom. 

 

Handlemulighed 2 – samtlige kommuner i Danmark indgår i modtage-

/betalingsforpligtelsen over for grønlandske/færøske udviklingshæmmede 

med ny dom. 

– KL opfordres til at indgå i dialog med Social- og Indenrigsministeriet om 

en ændring af modtage-/betalingsforpligtelsen over for grønland-

ske/færøske udviklingshæmmede med ny dansk dom, hvor samtlige 

kommuner i Danmark indgår i forpligtelsen og løfter opgaven. Alternativt 

at det bliver en statslig forpligtelse 

– I denne dialog anbefales, at der tages kontakt til de øvrige KKR i Dan-

mark, da der er kommuner i andre dele af Danmark, der er i samme situa-

tion. 

 

Vedlagte bilag: 

– Bilag 1 – Grønlandske, domfældte udviklingshæmmede borgere 

– Bilag 2 – Svar fra Ankestyrelsen af 1. juli 2020 til Lolland Kommune, hvori 

indgår referat af 7. januar 2020 mellem Social- og Indenrigsministeriet og 

Ankestyrelsen. 

 

 

2.6. Orienteringssag: Socialtilsyn Øst’s årsrapport 2019 

SAG-2019-07158 adr 

 

Baggrund 

Grundlaget for udarbejdelsen af årsrapporten for socialtilsynene i Danmark 

fremgår af lov om socialtilsyn § 9 og bekendtgørelse om socialtilsyn § 18.   
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Socialtilsynets årsrapport skal fungere som en årlig afrapportering til Børne- 

og Socialministeriet om socialtilsynets virke og resultater ift. de opgaver og 

rammer, som er stillet i lov om socialtilsyn, samt drøftes i regionens kommu-

ner og Region i forbindelse med indgåelse af kommende års rammeaftale.  

 

Socialtilsynet udarbejder en årsrapport om tilbuddenes kvalitet, som skal 

sendes til sekretariatet for rammeaftalen og Socialstyrelsen senest den 1. 

juli, året efter det kalenderår rapporten vedrører. Årsrapporten beskriver So-

cialtilsyn Østs erfaringer med tilbuddenes og plejefamiliernes faglige og or-

ganisatoriske kvalitet på udvalgte fokuspunkter. Socialtilsynets kvantitative 

virke beskrives ligeledes. 

 

Rapportens konklusioner skal indgå i drøftelserne om den rammeaftale på 

det specialiserede socialområde og det almene ældreboligområde, som ind-

gås mellem kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

Socialtilsyn Øst aflagde i 2019 i alt 2.098 tilsynsbesøg hos de 399 sociale 

tilbud og 1.189 plejefamilier, som socialtilsyn Øst havde i 2019-

opgaveporteføljen. Alle plejefamilier, tilbud og afdelinger har minimum fået 

et besøg, som foreskrives i lov om socialtilsyn. 

 

I 2019 havde socialtilsynet særligt fokus på, hvordan tilbud og plejefamilier 

støtter og hjælper børn og unge med overgangen til at blive voksne. Dette 

fokusområde var et emne, der kom frem under socialtilsynets dialoger med 

regionens kommuner i 2018. Socialtilsyn Øst har i forbindelse med fokus-

emnet interesseret sig for, hvad tilbud og plejefamilier gør for at fremme den 

gode udvikling og for at håndtere de udfordringer, de og de unge møder i 

processen. 

 

Derudover har Socialtilsyn Øst bl.a. truffet følgende antal afgørelser, ansøg-

ninger m.m.: 

– Ny-godkendt 46 plejefamilier og 17 sociale tilbud  

– Truffet 12 afgørelser med vilkår der indeholdt 13 vilkår  

– Truffet 5 afgørelser om påbud der indeholdt 12 påbud 

– Truffet 1 afgørelse om skærpet tilsyn der indeholdt 1 påbud 

– Truffet 4 afgørelser om tilbagekaldelse af godkendelsen 

– Modtaget 348 ansøgninger vedrørende væsentlige ændringer – 113 på 

tilbudsområdet og 235 på plejefamilieområdet  

– Modtaget 73 anmodninger om aktindsigt, disse er behandlet efter hen-

holdsvis forvaltningslovens- og offentlighedslovens regler  
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– Modtaget og behandlet 266 henvendelser om bekymrende forhold – 

whistleblowerordningen.  

 

Tilsynsopgaverne i 2019 blev udført af 72 medarbejdere – 52 tilsynskonsu-

lenter, 16 stabsmedarbejdere og 4 ledere. 

 

Pr. 31. december 2019 var der i de plejefamilier, hvor Socialtilsyn Øst har 

tilsynsforpligtelsen, 2.229 godkendte pladser. Det er et fald på 2,6 pct. ift. 

2018. Der er en mindre stigning i antal ledige pladser på plejefamilieområdet 

på 1,2 pct. sammenlignet med 2018.  

 

Den samlede vurdering er, at ønsket fra regeringens side om et kvalitetsløft 

på det sociale område er i en fortsat positiv udvikling, og at samarbejdsrela-

tionerne mellem socialtilsynet, tilbuddene og kommunerne styrkes bl.a. ved 

kontinuerlig dialog. Mere specifikt kan det konkluderes: 

– At de sociale tilbud og plejefamilierne vedrørende de udvalgte fokuspunk-

ter har en generel høj kvalitet 

– At antallet af godkendte plejefamilier i perioden 2015–2019 er faldende, 

som hænger sammen med, at antallet af ansøgninger om ny-godkendelse 

som plejefamilie er faldende i Socialtilsyn Øst 

– At 55 pct. af de plejefamilier, Socialtilsyn Øst har ny-godkendt i perioden 

2015–2019, fortsat er aktive pr. 31. december 2019 

– At der er et fald i plejefamilier, der ønsker at ophøre af egen drift  

– At der er et stigende antal ledige pladser i plejefamilier 

– At kvalitetsmodellen fortsat har skabt en øget bevidsthed om selve opga-

ven med at være plejefamilie ift. fagligheden, og hvilke gensidige forvent-

ninger/krav der er mellem plejefamilien og anbringende kommune  

– At handlekommunernes tilrettelæggelse af arbejdet i forbindelse med 

denne afklaring fra barn til voksen ikke altid opleves af plejefamilier og til-

bud som hensigtsmæssig og fremmende for et godt forløb for de unge 

– At plejefamilierne kan blive mere bevidste om og tage ansvar for deres 

kompetenceudvikling 

– At det ikke er alle anbringende myndigheder, der bakker op om bar-

nets/den unges valg af fritidsaktivitet 

– At tilbuddene kan blive endnu bedre til at inddrage børnene/de unge ift. at 

udarbejde individuelle mål ift. at understøtte udvikling af barnets/den un-

ges kompetencer til at indgå i sociale relationer og leve et så selvstændigt 

liv som muligt. 

 

På baggrund af konklusionerne i denne årsrapport kan Socialtilsyn Øst an-

befale: 

– At både de sociale tilbud og plejefamilierne fortsætter den positive udvik-

ling ift. arbejdet med deres egne udviklingspunkter, der fremgår af tilsyns-

rapporten 
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– At kommunernes fokus på at rekruttere plejefamilier fastholdes og udbyg-

ges, fordi: 

– Antallet af ny-godkendte plejefamilier falder 

– Antallet af aktive plejefamilier er svagt faldende, herunder antallet af 

pladser 

– Der er et stigende antal ledige pladser i allerede, godkendte plejefami-

lier. 

– At de sociale tilbud fortsætter arbejdet med at udvikle deres praksis med 

at inddrage børnene/de unge ift. at udarbejde individuelle mål ift. at un-

derstøtte udvikling af barnets/den unges kompetencer til at indgå i sociale 

relationer og leve et så selvstændigt liv som muligt 

– At sociale tilbud, plejefamilier og anbringende kommuner i fællesskab har 

opmærksomhed på, at der indgår specifikke mål vedr. uddannelse og be-

skæftigelse i handleplanerne, således at der sikres et fortsat fokus på an-

bringende kommuners rolle i koordinering af forhold vedrørende anbragte 

børn og unges skolegang og uddannelse 

– At kommunerne har opmærksomhed på sociale tilbuds og plejefamiliers 

oplevelse af kvaliteten af sagsbehandlingen og samarbejdet i forbindelse 

med, at den anbragte unge nærmer sig de 18 år. 

 

K17 har drøftet og taget årsrapporten til orientering og videresender sagen 

til KKR’s orientering. 

 

Vedlagte bilag: 

– Årsrapport Socialtilsyn Øst 

http://socialtilsynost.dk/media/27579607/aarsrapporten-2019-endelig.pdf. 

 

 

2.7. Orienteringssag: Udkast til praksisplan for almen praksis 
2021-2024 

SAG-2019-07158 jebj 

 

Baggrund 

Udkast til praksisplan for almen praksis 2021-2024 er sendt i høring til 

kommunerne, Patientinddragelsesudvalg m.fl. Høringsfristen er den 23. ok-

tober 2020. 

 

KKR Sjælland forelægges sagen til orientering. 

 

Sagen indledes af medlem af Praksisplanudvalget for almen praksis, Anette 

Mortensen, borgmester i Stevns Kommune. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

http://socialtilsynost.dk/media/27579607/aarsrapporten-2019-endelig.pdf
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Sagsfremstilling 

I Sundhedsloven skal der i hver valgperiode udarbejdes en praksisplan vedr. 

almen praksis, der fungerer som planlægningsramme for kapaciteten i al-

men praksis i planperioden. Praksisplanen er endvidere ramme for udviklin-

gen af samarbejdet og opgaveløsningen mellem almen praksis, kommuner-

ne og regionens sygehuse, herunder fungerer praksisplanen som en ud-

møntning af Sundhedsaftalen over for almen praksis.  

 

Praksisplanen udarbejdes af praksisplanudvalget, der består af kommunale 

og regionale medlemmer samt medlemmer udpeget blandt de praktiserende 

læger. 

 

Praksisplanudvalget har på møder i 2019 og 2020 drøftet udkast til beskri-

velse af målsætninger og indsatser i praksisplanen for almen praksis. Udka-

stet er løbende blevet gennemarbejdet og fagligt kvalificeret i Den Admini-

strative Forberedelsesgruppe (AFG).  

 

Kommunale fokusområder fra KKR Sjælland ift. indsatser i praksisplan har 

været på arbejdet med lægedækning som et centralt omdrejningspunkt ift. 

sammenhæng i det nære sundhedsvæsen. Kommunerne i Region Sjæl land 

vil gerne bidrage til samarbejde og løsninger, hvor det er muligt. Herunder 

konkret:   

– Målrettet rekrutterings- og fastholdelsesinitiativer 

– Delegation fra almen praksis til kommune 

– Brug af andre faggrupper (fx fysioterapeuter) 

– Telemedicinske løsninger. 

 

Høringsudkast til praksisplan for almen praksis 2021-2024 for Region Sjæl-

land indeholder følgende målsætninger: 

 

Lægedækning  

Praksisplanudvalget ønsker at gøre det attraktivt for praktiserende læger at 

etablere eller overtage en almen praksis i regionen – det skal være så let og 

så tiltrækkende som muligt at nedsætte sig som almen praktiserende læge i 

Region Sjælland. Samtidig ønsker udvalget at fastholde de praktiserende 

læger, der allerede er i regionen.  

 

Praksisplanudvalgets mål er at:  

– Alle borgere i Region Sjælland fortsat har adgang til en praktiserende læ-

ge, uanset hvor i regionen de bor  

– Det er attraktivt at være praktiserende læge i Region Sjælland. 
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Fokus på sårbare patientgrupper 

Sundhedsaftalen 2019-2023 for Region Sjælland har fokus på de sårbare 

patientgrupper. Praksisplanen kan bidrage til, at sundhedsaftalens indsatser 

gennemføres i almen praksis.  

 

Praksisplanudvalget vil have fokus på samarbejdet sektorerne imellem om 

de sårbare patienter, så de sikres forløb med kontinuitet og tryghed.  

 

Samtidig vil Praksisplanudvalget sikre fokus på effektiv forebyggelse og tid-

lig opsporing af sygdom ift. de sårbare patientgrupper og på, at flest muligt 

får mulighed for at mestre deres eget liv med sygdom, så bl.a. antallet af 

indlæggelser begrænses.  

 

Praksisplanudvalgets mål er at:  

– Implementere de indsatser i almen praksis, der kan forbedre den samlede 

livssituation for de sårbare patientgrupper. 

 

Udnyttelse af digitale og teknologiske muligheder 

En del af den omstilling af sundhedsvæsenet, som allerede er i gang, hand-

ler om at sikre mere fleksibilitet i patienternes kontakt med sundhedsvæse-

net. Her spiller digitalisering en væsentlig rolle.  

 

Digitale løsninger kan understøtte, at de patienter, der ønsker at blive be-

handlet i eget hjem og være mere selvhjulpne med bl.a. digital selvbetje-

ning, kan få en mere fleksibel adgang til deres læge.  

 

Region Sjælland har etableret Danmarks første E-hospital, hvor borgere via 

E-hospitalets call-centerfunktion vil kunne sidde derhjemme og klare digitale 

målinger og dialog med lægen selv i stedet for at skulle køre til et af regio-

nens sygehuse eller til egen læge.  

 

Praksisplanudvalget ønsker at understøtte digitale tiltag, der kan styrke den 

almen praktiserende læge i rollen som tovholder og nøgleperson i patienter-

nes forløb.  

 

Praksisplanudvalgets mål er at:  

– Understøtte digitaliseringstiltag, der skaber kvalitet for patienter-

ne/borgerne og letter arbejdet i almen praksis og kommunerne  

– Understøtte, at kendskabet til E-hospitalets ”call-center”, og de mulighe-

der det indeholder, udbredes til borgere, almen praksis og kommunernes 

sundhedspersonale. 

 

Praksisplanudvalget har på møder i 2019 og 2020 drøftet udkast til beskri-

velse af målsætninger og indsatser i praksisplanen for almen praksis. Udka-
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stet er løbende blevet gennemarbejdet og fagligt kvalificeret i Den Admini-

strative Forberedelsesgruppe (AFG). 

 

Videre proces 

Det skal bemærkes, at der er igangværende overenskomstforhandlinger 

med PLO, der senere kan få indflydelse på praksisplanen, herunder imple-

menteringsplan. Fra kommunal side er der fokus på, at der skabes klarhed 

omkring rammer og finansiering vedr. lægeligt ansvar/fasttilknyttede læger 

på plejecentre, botilbud og akutfunktioner samt i alkoholmisbrugsbehand-

ling. 

 

Høringsudkast til Praksisplan for Almen Praksis blev endeligt politisk god-

kendt i Praksisudvalget den 17. juni 2020 med formålet at sende udkastet i 

høring hos relevante parter. Høring af praksisplan i kommunerne og hos øv-

rige relevante parter er for øjeblikket i gang med høringsfrist den 23. oktober 

2020.  

 

Praksisplanen skal inden vedtagelsen forelægges for Sundhedskoordinati-

onsudvalget. Sundhedskoordinationsudvalget kan i den forbindelse komme 

med forslag til, hvordan planen kan fremme sammenhæng mellem sygehu-

se, praksissektor og kommunale tilbud. Praksisplanudvalget forventes at 

godkende den endelige praksisplan på mødet den 2. december 2020.  

 

Vedlagte bilag: 

– Praksisplan for almen praksis 2021-2024 (høringsudkast) 

– Høringsbrev. 
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3. Udpegninger  

 

 

3.1. Udpegning af KKR-repræsentant til DK2020 (politiske part-
nerskabsgruppe) 

SAG-2019-07158 jebj 

 

Baggrund 

KKR Sjælland skal udpege en politisk repræsentant til ”DK2020 – Klimapla-

ner i hele Danmark”-partnerskabets nationale politiske partnerskabsgruppe. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland udpeger en repræsentant til ”DK2020 – Kli-

maplaner i hele Danmark”-partnerskabets nationale politiske partnerskabs-

gruppe. 

 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af partnerskabsaftalen om ”DK2020 – Klimaplaner i hele Dan-

mark” jf. pkt. 2.3 skal der udpeges en national politiske partnerskabsgruppe, 

som sammensættes af: 

– 5 politiske repræsentanter udpeget fra kommunerne - 1 fra hver KKR-

geografi  

– 5 politiske repræsentanter udpeget fra regionerne - 1 fra hver region 

– 1 politisk repræsentant udpeget af formanden for klimaalliancen. Klimaal-

liancen dækker over de 20 første kommuner, der har deltaget i pilotpro-

jektet med Realdania. 

 

Den politiske partnerskabsgruppes rolle er løbende at sikre projektets politi-

ske forankring bredt i KL/KKR og regionerne. Partnerskabsgruppen mødes 2 

gange årligt samt deltager til større samlinger undervejs i ”DK2020 - Klima-

planer for hele Danmark”-projektet. CONCITO er mødeleder og partner-

skabsgruppen betjenes af projektsekretariatet. 

 

KKR Sjælland skal udpege en politisk repræsentant til partnerskabsgruppen.  

 

Der lægges vægt på at udpege en repræsentant, som vil bistå med politisk 

at understøtte, at DK2020-arbejdet realiseres inden for de rammer og inten-

tioner, der er i partnerskabet, og i det hele taget følge det samlede arbejde 

politisk. 
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3.2. Udpegning af kommunalt medlem til FGU Danmark  

SAG-2019-07158 adr 

 

Baggrund 

Kommunerne er repræsenteret i bestyrelsesforeningen FGU Danmark ved 5 

medlemmer svarende til en kommunal repræsentant fra hver region. For-

eningen blev dannet i 2019. Valg af bestyrelsesmedlemmer sker for toårige 

perioder. De kommunale medlemmer er jf. vedtægterne for FGU Danmark 

på valg i lige år.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland anbefaler Henrik Hvidesten, Ringsted, som 

kommunal repræsentant for Sjællandregionens FGU-institutioner i FGU 

Danmark.  

 

Sagsfremstilling 

Henrik Hvidesten, Ringsted, har med anbefaling fra KKR Sjælland (juni 

2019) været kommunal repræsentant for Sjællandsregionens FGU-

institutioner i FGU Danmark siden dannelsen af foreningen i efteråret 2019. 

Henrik Hvidesten blev valgt som formand for FGU Danmark.  
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4. KKR 

 

 

4.1. Beslutningssag: Mødeform KKR Sjælland  

SAG-2019-07158 adr 

 

Baggrund 

KKR Sjælland afholdt sit møde den 16. juni 2020 som et virtuelt møde. KKR 

Sjællands formandskab har under indtryk af tilbagemeldinger fra KKR Sjæl-

lands medlemmer drøftet en øget brug af virtuelle møder og lægger på den 

baggrund op til nedenstående forslag til virtuelle møder i den resterende 

valgperiode.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland:  

– Evaluerer afholdelsen af KKR-mødet den 16. juni 2020 som et virtuelt 

møde og  

– Beslutter, at tre af de tilbageværende møder i den nuværende valgperio-

de afholdes som virtuelle møder som foreslået i sagen nedenfor. Dvs. at 

mødet den 11. november 2020, den 21. april 2021 samt den 30. august 

2021 afholdes virtuelt.  

 

Sagsfremstilling 

Mødet den 16. juni 2020 blev afholdt som et virtuelt møde. Mødeafviklingen 

var vellykket, hvilket flere også tilkendegav. På mødet blev mulighederne for 

en øget anvendelse af virtuelle møder kort vendt.  

 

Det, der kan tale for, er i tråd med erfaringerne med øvrige virtuelle møder i 

forbindelse med Covid-19, at ”tilgængeligheden” til møderne øges, idet der 

ikke skal bruges tid på transport, således får flere alt andet  lige mulighed for 

at deltage. Samtidig er der en vis fleksibilitet ift. at gå til og fra mødet, hvis 

hastesager eller andet kræver det. Hertil kommer, at virtuelle møder ligger i 

tråd med den generelle anbefaling i forbindelse med Covid-19 om at be-

grænse fysiske fremmøder m.v.    

 

Omvendt er netværksdelen stærkere ved møder med fysisk fremmøde, dvs. 

fx muligheden for i forbindelse med møderne at afklare sager i forbindelse 

med andre samarbejdsflader, fx ved delregionale samarbejder.  

 

Mødeformen skal også ses i lyset af de sager, der er på dagsordenen. Den 

virtuelle mødeform egner sig antageligt bedst til beslutnings- og oriente-

ringssager og i mindre grad til for eksempel temadrøftelser, hvor retningen 
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på håndteringen af en problemstilling fremadrettet skal fastlægges i den po-

litiske dialog og debat.  

 

Ved en øget brug af den virtuelle mødeform til ordinære møder kunne det 

overvejes at supplere med for eksempel et 12-12-seminar for KKR, hvor der 

vil være tid og rammer til mere udbyggede temadrøftelser.  

 

I denne valgperiode er aftalt nedenstående møder i KKR Sjælland. Møderne 

er aftalt til kl. 9.30-12.30 med mulighed for formøder fra kl. 8. 

 

Formandskabets forslag til afholdelse af møderne ved fremmøde eller virtu-

elt fremgår nedenfor.   

 

2020 

– Den 11. november 2020. Mødet foreslås afholdt virtuelt. 

 

2021 

– Den 1. februar 2021 

– Den 21. april 2021. Mødet foreslås afholdt virtuelt 

– Den 8. juni 2021  

– Den 30. august 2021. Mødet foreslås afholdt virtuelt 

– Den 13. oktober 2021.   
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5. Siden sidst  

 

 

5.1. Meddelelser fra KKR-formandskabet 

SAG-2019-07158 adr 

 

Baggrund 

KKR Sjællands formandskab vil på mødet orientere om status for diverse 

sager og møder. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

Rundtur med transportminister 

Den 14. september 2020 forventes den tidligere planlagte rundtur med 

Transportministeren gennemført. Rundturen fra Kalundborg over tværforbin-

delsen til Næstved er et led i interessevaretagelse for vores fælles prioriteter 

i Fase I af ”Sjælland baner vejen frem”. 
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6. Punkter til næste møde  

 

 

6.1. Dagsordenspunkter til næste møde  

SAG-2019-07158 adr 

 

Baggrund 

Der orienteres om punkter til næste møde i KKR Sjælland den 11. november 

2020 kl. 9.30-12.30. Partierne aftaler selv gruppemøder. Gruppemøderne 

kan placeres fra kl. 8-9.30. Mødet overvejes afholdt virtuelt, se tidligere sag.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

På KKR Sjællands møde den 11. november 2020 forventes følgende sager: 

– DK2020 

– Sjælland baner vejen frem – fase 2 

– Resultatkontrakt Erhvervshus Sjælland 2021 

– Tilbagemelding til KKR Sjælland om resultater af arbejdet på uddannel-

sesområdet med pejlemærker for etabling og udvikling af uddannelser. 
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7. Eventuelt  

 

 

7.1. Eventuelt  

SAG-2019-07158   

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 


