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1. Godkendelse af referat og dagsorden  

 

 

1.1. Godkendelse af referat 

SAG-2020-04290 ssan 

 

Baggrund 

Referat af møde i KKR Hovedstaden den 19. juni 2020 er udsendt til med-

lemmerne via Prepare og gjort tilgængelig på KKR Hovedstadens hjemme-

side.  

 

Referatet kan læses her. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden godkender referat af møde i KKR Ho-

vedstaden den 19. juni 2020. 

 

Beslutning 

Referat af møde i KKR Hovedstaden den 19. juni 2020 blev godkendt.  

 

  

1.2. Godkendelse af dagsorden 

SAG-2020-04290 ssan 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden godkender dagsorden for møde i KKR 

Hovedstaden den 7. september 2020. 

 

Beslutning 

Dagsorden for møde i KKR Hovedstaden den 7. september 2020 blev god-

kendt. 

 

  

https://www.kl.dk/politik/kkr/kkr-hovedstaden/moededatoer-dagsordener-og-referater/
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2. Siden sidst  

 

 

2.1. Siden sidst 

SAG-2020-04290 ssan 

 

Baggrund 

Under dette punkt orienteres fra forskellige fora, hvor medlemmer af KKR 

Hovedstaden deltager, herunder: 

– Sundhedskoordinationsudvalget 

– Praksisplanudvalget 

– Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

– Erhvervshus Hovedstaden 

– RAR Hovedstaden 

– Movia 

– Wonderful Copenhagen 

– Copenhagen Capacity 

– SOSU H. 

 

Desuden orienterer formandskabet for KKR Hovedstaden om evt. aktiviteter 

siden sidste møde i KKR. 

 

Beslutning 

Sisse Marie Welling oplyste, at der ikke har været afholdt møder i Sund-

hedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget siden det sidste 

møde i KKR. I forhold til COVID19-situationen oplyste hun, at regionen oply-

ser, at testkapaciteten bliver øget i hovedstadsområdet over de kommende 

dage.  

 

Morten Slotved oplyste fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (DEB), 

at bestyrelsen i efteråret bl.a. skal tage stilling til fordeling af midler til de 

nye erhvervsklynger. Uddannelses- og forskningsministeren og erhvervsmi-

nisteren forventes i løbet af september måned at melde ud om placering af 

hovedsæder for klyngerne for de 10+2 styrkepositioner, som DEB har udpe-

get. 

 

Henrik Rasmussen oplyste, at bestyrelsen for Erhvervshus Hovedstaden 

har afholdt seminar med deltagelse fra flere af erhvervsorganisationerne. 

Fokus fra erhvervet er navnlig på brug for hjælp til digitalisering. Desuden 

fyldte udfordringer i forhold til den lave aktivitet i Kastrup Lufthavn og i tu-

risme-erhvervet. Endelig havde repræsentanter fra erhvervet udtrykt bekym-

ring over, hvad de så som en stigende bureaukratisering af erhvervshusene.  
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Ole Bjørstorp oplyste fra Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), at fokus er 

på den alvorlige arbejdsløshedssituation. Der arbejdes bl.a. med at oppriori-

tere voksen- og efteruddannelsesområdet (VEU).  

 

Steen Christiansen oplyste fra Movia, at økonomien for 2020 er på plads ef-

ter, at der er indgået aftale med staten om kompensation for indtægtstab i 

forbindelse med COVID19. Movias ledelse er fortrøstningsfuld i forhold til 

også at få en aftale med staten, der dækker 2021.  

 

Hans Toft oplyste fra WOCO, at turismen i hovedstadsområdet er i krise. 

16,4 mia. kr. er tabt i omsætning i Københavnsområdet i perioden fra marts 

til august 2020. Det svarer til tusindvis af tabte jobs og et stort tab af skatte-

provenue. Flytrafikken, kongresturismen og krydstogttur ismen er mere eller 

mindre sat i stå. Et af de såkaldte genstartsteams, som regeringen har ned-

sat, handler om turisme. Direktør for Tivoli, Lars Liebst, er i spidsen for dette 

team. 

 

Ole Bondo Christensen oplyste fra Copenhagen Capacity, at en ny besty-

relse og en ny direktør er på plads. Et af spørgsmålene, der fremadrettet 

skal drøftes, er kommunernes rolle i forhold til COPCAP. Københavns Kom-

mune har i seneste budgetaftale afsat midler til en tiltræknings- og markeds-

føringsindsats i regi af Copenhagen Capacity. 

 

Karsten Søndergaard oplyste, at der ikke har været holdt møde i SOSU H’s 

bestyrelse siden sidste KKR-møde, og at der ikke er noget nyt. 

 

KKR-formandskabet oplyste, at der efter aftale med Københavns Professi-

onshøjskole er igangsat en afdækning af, hvad udfordringerne i hovedstads-

området er i forhold til at sikre den nødvendige arbejdskraft til velfærdsom-

råderne de kommende år. Det handler både om kapacitet til at modtage stu-

derende, manglende ansøgere og udfordringer i forhold til geografi. Arbejdet 

vil blive drøftet på et kommende møde i KKR. Endvidere blev oplyst, at 

KKR-formandskaberne på et møde med KL ’s formandskab i august bl.a. har 

drøftet den nye politiske aftale for affaldssektoren. Aftalen lægger bl.a. op til, 

KL skal udarbejde en plan for reduktion af affaldsfor-brændingskapaciteten. 

Et arbejde som KL’s bestyrelse har besluttet at gå ind i, såfremt kommu-

nerne holdes økonomisk skadesløse gennem aftale med staten. 
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3. Regionalpolitiske sager  

 

 

3.1. VIP-infrastrukturprojekter i hovedstadsområdet 

SAG-2020-04197 nihj 

 

Baggrund 

Det er forventningen, at der i efteråret 2020 indledes politiske forhandlinger 

om kommende nationale infrastrukturinvesteringer.  

 

I lyset heraf er der udarbejdet udkast til samlet kommunikationspapir for 

KKR Hovedstadens 7+3 VIP-infrastrukturprojekter. Papiret giver et overblik 

over VIP-infrastrukturprojekterne og en fortælling om, hvordan de bidrager til 

bedre fremkommelighed og sammenhængende mobilitet i hovedstadsområ-

det. Derudover er der udarbejdet opdaterede fakta-ark for VIP-

infrastrukturprojekterne med en tekstboks, hvor projektets bidrag til grøn 

omstilling fremhæves. 

 

Formand for Folketingets Transportudvalg fra Socialdemokrattet, Jeppe 

Bruus, og medlem af Transportudvalget for Venstre, Hans Andersen, vil på 

KKR-mødet redegøre for deres syn på VIP-infrastrukturprojekterne og de 

kommende forhandlinger om infrastrukturinvesteringer. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden: 

– Drøfter de kommende politiske forhandlinger om infrastrukturinvesteringer 

– Godkender udkast til samlet kommunikationsark for VIP-

infrastrukturprojekterne 

– Tager de opdaterede faktaark for VIP-infrastrukturprojekterne til efterret-

ning. 

 

Sagsfremstilling 

KKR Hovedstaden har sammen med Region Hovedstaden i 2016 vedtaget 

en række fælles prioriterede infrastrukturprojekter. Der er 7 VIP-projekter og 

derudover 3 projekter, som er genstand for yderligere analyser.  

 

7 VIP-projekter: 

– Færdiggørelse af Frederikssunds- og Hillerødmotorvejene 

– Forbedringer af Kystbanen 

– Ring 5 syd – motorvejsforbindelse fra Frederikssundsvej til Køge 

– Automatisering af S-tog 

– Letbane fra Gladsaxe til Nørrebro 

– Østlige ringvej  
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– Direkte togforbindelse fra Roskilde til Kastrup lufthavn. 

 

3 supplerende projekter, hvor der laves yderligere analyser: 

– Ombygning af Hillerød station 

– Forlængelse af metroen: Ny Ellebjerg til Hvidovre Hospital og videre til 

Rødovre; Ny Ellebjerg til Bispebjerg 

– Forlængelse af S-banen fra Farum til Hillerød. 

 

Bilag 

Udkast til kommunikationspapir for hovedstadens VIP-infrastrukturprojekter  

Opdaterede faktaark for VIP-infrastrukturprojekterne  

 

Beslutning 

Indstillingerne blev tiltrådt. Enhedslisten og Alternativet bad om at få ført 

til referat, at partierne ikke støtter infrastrukturprojekter, der indeholder ud-

bygning af motorveje. Det blev besluttet, at der til det næste møde i KKR 

Hovedstaden udarbejdes et forslag til, hvordan støj- og luftforureningspro-

blemer kan medtages i arbejdet med VIP-infrastrukturprojekterne. 

 

  

3.2. DK2020 (klimaplaner i alle kommuner) – udkast til organise-
ringsmodel i hovedstadsområdet 

SAG-2020-04197 nihj 

 

Baggrund 

Der foreligger udkast til aftale mellem KKR Hovedstaden og Region Hoved-

staden om model for organisering af DK2020-indsatsen i hovedstadsområ-

det (tiltrådt af kommunaldirektørkredsen). 

 

Udkastet er udarbejdet inden for rammerne af den partnerskabsaftale om 

DK2020, som KL i juni 2020 indgik med Realdania og de 5 regioner (se 

også særskilt udpegningssag).  

 

Hovedlinjerne i det udarbejdede udkast er følgende: 

– DK2020 indsatsen forankres i Gate 21 for at sikre tæt sammenhæng med 

det igangværende arbejde i projektet Energi på Tværs. I forhold til klima-

tilpasningsaktiviteterne sikres tæt sammenhæng med det nye nationale 

netværk for klimatilpasning, DNNK 

– Kommunerne i hovedstadsområdet og Region Hovedstaden bidrager hver 

med 3 millioner kr. til projektet jfr. partnerskabsaftalen. Region Hovedsta-

dens bidrag består af 1 årsværk i medarbejdertimer og derudover et årligt 

kontant bidrag på 250.000. Kommunernes bidrag består af et årligt kon-

tant bidrag på 750.000 i 3 år til Gate 21 til varetagelse af operatørrollen 

og derudover nogle medarbejdertimer. 
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./. Ovenstående betyder, at kommuner der deltager i DK2020-projektet skal bi-

drage med et mindre kontant beløb til gennemførelse af arbejdet. Der er i 

vedlagte bilag lavet en mulig fordeling af udgiften på kommunerne i pro jek-

tets 3-årige periode efter indbyggertal. Fordelingen er baseret på den forud-

sætning, at alle kommuner i hovedstadsområdet vælger at deltage (minus 

de 5 DK2020 pilotkommuner og Københavns kommune der har lavet klima-

plan efter C40 standard).  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden 

– Godkender udkast til regional organiseringsmodel for DK2020-indsatsen i 

hovedstadsområdet 

– Godkender den foreslåede samfinansiering af det kommunale kontante 

bidrag til den regionale organisering af DK2020 med forbehold for kom-

munalbestyrelsernes tilslutning til at deltage i DK2020. 

 

Sagsfremstilling 

Organisering af DK2020 

Opgaven i hver KKR-geografi består primært i 1:1 vejledning af kommu-

nerne i at udarbejde klimahandlingsplaner efter en fælles metode. Derud-

over er der opgaver forbundet med koordinering af tværkommunale klima-

samarbejde, fælles arrangementer og dataunderstøttelse af kommunerne.  

 

Processen fremad  

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. I KKR Hovedstaden er 

der samlet set 23 kommuner, der ikke allerede har medvirket i pilotfasen af 

DK2020.  

 

Realdania åbner for ansøgning om deltagelse i 1. runde i perioden 17. sep-

tember til 21. oktober 2020. Der vil være plads til, at cirka 40 kommuner del-

tager på landsplan i første runde. Der sigtes på en geografisk fordeling af 

kommuner i begge runder også af hensyn til opgavevaretagelsen i den frem-

skudte enhed i den enkelte KKR-geografi.  

 

Oplæggene til de geografiske organiseringer har været drøftet i projektstyre-

gruppen for DK2020. Projektstyregruppen vil bistå i det videre regionale ar-

bejde med erfaringer fra de første 20 DK2020-kommuner i forhold til, hvilke 

konkrete klimafaglige kompetencer, ressourcer m.v., som vil være relevante 
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at have for øje i det videre arbejde med rådgivning og understøttelse af 

kommunerne i projektet. 

 

På mødet i november 2020 behandler KKR Hovedstaden den endelige til-

pasning af organiseringen i forhold til, hvor mange kommuner der deltager i 

DK2020. KL vil følge og understøtte kommunernes arbejde på tværs af lan-

det. Både de første 20 kommuner i DK2020s pilotfase, der nu skal imple-

mentere klimahandleplaner og de kommuner, der påbegynder arbejdet nu. 

Dette for at samle læring og sikre videndeling mellem kommunerne. 

 

Bilag 

Udkast til organisering af DK2020-indsatsen i hovedstadsområdet 

 

Beslutning 

Indstillingerne blev tiltrådt. 

 

  

3.3. Klima VIP-projekterne – status for udpegning af tovholder-
kommuner 

SAG-2020-04197 nihj 

 

Baggrund 

Der skal udpeges tovholderkommuner for hver af de 7 VIP-projekter på kli-

maområdet, som KKR Hovedstaden har vedtaget. Rollen som tovholderkom-

mune indebærer et ansvar for at koordinere og samle op på fremdrift for det 

pågældende VIP-projekt, tegne projektet udadtil og være med i arbejdet om 

evt. ansøgninger om EU-midler. Flere kommuner kan være tovholdere for 

samme VIP-projekt. Der vil som led i en omprioritering af ressourcer i KKR-

sekretariatet blive tilvejebragt 0,5 årsværk til at understøtte arbejdet med 

VIP-klimaprojekterne. 

 

Foreløbig har følgende kommuner uformelt tilkendegive interesse i at vare-

tage en tovholderrolle for et af VIP-projekter (kommuner i parentes er forelø-

bige): 

– Klima- og energiplaner (DK2020): Høje-Taastrup, Helsingør  

– Madspild og bioaffald: (København) 

– 100 pct. grønne drivmidler: Frederiksberg + Region Hovedstaden 

– Cirkulære indkøb: Gladsaxe 

– Grønne pendlervaner: (Ballerup) + Region Hovedstaden 

– Energibesparelser i boliger: Fredensborg, (Hvidovre) 

– Fælles plan for plastaffald: Fredensborg. 

 

Et konsolideret forslag til tovholderkommuner for VIP-projekterne vil blive fo-

relagt KKR Hovedstaden til godkendelse på møde i november. 
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Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

KKR Hovedstaden har godkendt 7 VIP-projekter på klimaområdet. De en-

kelte kommuners deltagelse i partnerskabet om de 7 VIP klimaprojekter af-

venter behandling i de 29 kommunalbestyrelser. Frist for tilbagemelding 

vedr. tilslutning til partnerskabet om VIP-projekterne er den 21. oktober 

2020. 

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning. 

 

  

3.4. Erhvervsområdet: Situationen for erhvervet i lyset af 
COVID-19, udpegning af fyrtårnsinitiativer og ny politisk 
rammeaftale for erhvervshusene 

SAG-2020-04197 nihj 

 

Baggrund 

Punktet indeholder 4 delemner: 

1) Situationen for erhvervet i hovedstadsområdet i lyset af COVID-19: Det 

er særligt turismesektoren i og omkring København og detailhandlen, 

der oplever stor nedgang i omsætning 

2) Evt. input til udpegning af et erhvervsmæssigt fyrtårnsinitiativ i hoved-

stadsområdet: Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal i dialog med 

erhvervshusenes bestyrelser udpege såkaldte fyrtårnsinitiativer for hver 

landsdel (der laves selvstændigt fyrtårnsinit iativ for Bornholm). Følgende 

ideer til fyrtårnsprojekter har været drøftet administrativt i KKR-systemet: 

Internationalisering, grøn energi (med fokus på havvind), digitalisering, 

fokus på en af nationale erhvervsklynger med hovedsæde i hovedstads-

området 

3) Evt. input til ny rammeaftale for erhvervshusene: KL og Erhvervsministe-

riet skal indgå en ny rammeaftale for erhvervshusene, som sætter den 

overordnede politiske retning for erhvervshusene frem til 2023 og ram-

merne for de årlige resultatkontrakter mellem KKR og det enkelte er-

hvervshus  

4) Status for udpegning af 12 nye landsdækkende erhvervsklynger. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden drøfter: 

– Hvilke udfordringer virksomhederne i hovedstadsområdet står overfor , og 

hvilke indsatsområder, der bør prioriteres midler til fra Danmarks Er-

hvervsfremmebestyrelse for at understøtte vækst i hovedstadsområdet 
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– Forslag til et fælles fyrtårnsinitiativ for hovedstadsområdet med henblik på 

videreformidling til Erhvervshus Hovedstaden 

– KKR’s ønsker til den politiske retning for Erhvervshus Hovedstadens virk-

somhedsaktiviteter og samarbejdet med kommunerne frem mod 2023 

som input til ny rammeaftale for erhvervshusene.  

 

Sagsfremstilling 

Situationen for erhvervslivet i hovedstadsområdet i lyset af COVID-19 

Omsætningen i turismesektoren i hovedstadsregionen (undtagen Bornholm) 

er i perioden marts til august faldet fra 30,4 mia. i 2019 til 7,1 mia. i 2020. 

Det svarer til tusindvis af tabte jobs og mia. i tabt skatteprovenue. Flytrafik-

ken, kongresturismen og krydstogtturismen er mere eller mindre sat i stå  (i 

kyst- og naturturismen har der dog været høj aktivitet over sommeren). 

Også detailhandlen er ramt, hvorimod der indenfor bygge og anlæg har væ-

ret stigende omsætning under COVID-19.  

 

Embedsmandsudvalget for vækst, uddannelse og beskæftigelse har udar-

bejdet følgende foreløbige konklusioner fra COVID-19 krisen: 1) Ros til det 

nye erhvervsfremmesystem og til Erhvervshus Hovedstaden. Der er handlet 

hurtigt og målrettet på den opståede krise. Virksomhedsguiden har vist sit 

værd; 2) Vigtigt med data i forhold til løbende at justere ledighedsindsatsen; 

3) Digitale kompetencer er vigtige for virksomhederne. Afgørende med mere 

fokus på den del i opkvalificeringsindsatsen og i forhold til ledige akademi-

kere; 4) Kommunerne bør bruge indkøb til at hjælpe lokale virksomheder i 

de brancheområder, der er hårdt ramt; 5) Der er risiko for, at de fremrykkede 

anlægsinvesteringer fører til overophedning af bygge- og anlægsområdet og 

de gør det sværere at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Vigtigt, at vi har de 

lange briller på i forhold til den situation. 

 

Prioritering af erhvervsfremmemidler og udpegning af fyrtårnsinitiativer  

Erhvervshusene skal i løbet af efteråret give Danmarks Erhvervsfremmebe-

styrelse input vedr. prioritering af erhvervsfremmemidler til de vigtigste ind-

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

f.eks. være arbejdskraft, digitalisering, iværksætteri, turisme, grøn omstilling, 

internationalisering/eksport etc. Konkret har Danmarks Erhvervsfremmebe-

styrelse i 2021 ca. 350 mio. kr. fra finansloven til rådighed. I forhold til midler 

fra EU’s strukturfonde er det fortsat uafklaret, hvor mange midler der vil 

være til rådighed i den nye programperiode, og hvornår disse midler kan di-

sponeres. Erhvervsfremmebestyrelsen får muligvis også indstillingsret over 

de midler, der kommer fra den nye genopretningsfond i EU. 

 

Ligeledes skal erhvervshusene bistå Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

med at identificere et fyrtårnsinitiativ i hver landsdel, som erhvervsfremme-
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bestyrelsen på sigt kan give økonomisk støtte til. Et fyrtårnsinitiativ skal for-

stås som en bred og længerevarende indsats, en fælles tværkommunal am-

bition, der har potentiale til at styrke erhvervsudviklingen i en hel landsdel. 

Et eksempel kan 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 her-

for. Erhvervsministeren ønsker at få politisk input til, hvordan staten konkret 

kan understøtte vækst og udvikling i de enkelte landsdele gennem forbed-

rede rammevilkår eller ved at rydde udviklingsbarrierer af vejen med et fæl-

les fyrtårnsinitiativ som driver.  

 

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 virksomhe-

dernes forretningsmodeller efter coronakrisen, f .eks. 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: 

– Hjælp til virksomhedernes genopretning og forretningsudvikling efter coro-

nakrisen, f.eks. via digitalisering, internationalisering/eksport osv. 

– Understøttelse af virksomhedernes grønne omstilling og cirkulær økonomi 

i samarbejde med kommunerne, klynger m.fl. 

– 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 virksomhe-

derne frem for mål om eksempelvis antal vejledte virksomheder.  



KKR Hovedstaden  | 07-09-2020 

 SIDE  |  15 

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 Danmarks Er-

hvervsfremmebestyrelse i efteråret beslutning om fordeling af de yderl igere 

320 mio. kr., som erhvervsfremmebestyrelsen har besluttet at støtte de nye 

klyngeorganisationer med i samme periode.  

 

Beslutning 

Henrik Rasmussen oplyste, at bestyrelsen for Erhvervshus Hovedstaden 

lægger vægt på, at ambitionen for et fyrtårnsinitiativ i hovedstaden er at bi-

drage til at udvikle et internationalt hotspot for virksomheder og start-ups. 

Fyrtårnet bør understøtte bæredygtig vækst, digital omstilling og sætte 

handling bag FN’s verdensmål. Konkret havde Erhvervshusets bestyre lse 

drøftet at bygge et projekt på hovedstadens liveablilty, f.eks. ved at styrke  

start-up-miljøet. Dette bl.a. ved at gøre det nemmere og mere attraktivt for 

udenlandske iværksættere at etablere i hovedstaden, tiltrække udenlandske 

talenter og fastholde udenlandske studerende efter endt uddannelse, under-

støtte netværk mellem iværksættermiljøer i hovedstaden og andre storbyer 

og knytte klyngeindsatsen tættere på iværksætterne. Endvidere lægger be-

styrelsen vægt på, at hovedstaden er hjem for et stærkt internationalt miljø 

om life science, og virksomhederne er langt i anvendelsen og udviklingen af 

digitale teknologier, bl.a. inden for AI og etisk anvendelse af data. Det giver 

et godt udgangspunkt for at samle et stærkt partnerskab om f.eks. sund-

hedsinnovation gennem anvendelse af patientdata. 

  

Medlemmer af KKR Hovedstaden støttede et fokus på grøn omstilling og 

ressourceeffektive løsninger for det kommende fyrtårnsprojekt. Vigtigheden 

af også at inddrage større virksomheder i udpegning af projektet blev frem-

hævet. Det nye partnerskab mellem flere større virksomheder om fremstil-

ling af brint (Power-to-X) blev nævnt som et muligt fyrtårnsprojekt. 

 

  

3.5. Justeret fordelingsnøgle på pædagogområdet 

SAG-2020-04197 nihj 

 

Baggrund 

Der er udarbejdet udkast til justeret mellemkommunal fordelingsnøgle på 

pædagogområdet. Formålet er at sikre en mere efterspørgselsstyret forde-

ling af praktikpladser, hvor kommunerne i højere grad kan levere de efter-

spurgte praktikpladser på alle specialiseringerne. 

 

Den største ændring i den nye nøgle er, at pladserne på social- og special-

området fremadrettet fordeles efter kommunernes institutionskapacitet.  
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Den justerede fordelingsnøgle er anvendt i et pilotprojekt i forbindelse med 

fordelingen i 2020. For de fleste kommuner medfører den nye nøgle mindre 

ændringer, mens der for København (flere pladser), Frederiksberg (færre 

pladser) og Tårnby (færre pladser) er tale om et større udsving sammenlig-

net med den tidligere fordelingsnøgle.  

 

Den justerede fordelingsnøgle er godkendt af kommunaldirektørkredsen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden godkender den justerede fordelings-

nøgle for fordeling af praktikpladser på pædagogområdet. 

 

Sagsfremstilling 

Behovet for at justere fordelingsnøglen på pædagogområdet skyldes bl.a., at 

pladserne indtil nu er fordelt med afsæt i placering af de tidligere amtsinsti-

tutioner. Dette har resulteret i, at nogle kommuner har skullet levere praktik-

pladser på områder, hvor de ikke har institutioner eller tilstrækkelig kapaci-

tet.  

 

./. Den justerede fordelingsnøgle er opdateret med de seneste ti lgængelige 

data fra Danmark Statistik og Københavns Professionshøjskole (KP). Med 

afsæt i de tilgængelige data (se kriterier med vægte nedenfor) tager forde-

lingsnøglen udgangspunkt i det antal pladser på social- og specialområdet, 

som de enkelte kommuner har mulighed for at stille til rådighed. Dette er 

indmeldt af kommunerne i foråret 2019. Med afsæt heri og det aktuelle be-

hovstal fra KP beregner fordelingsnøglen, hvor mange praktikpladser de en-

kelte kommuner skal stille til rådighed på de øvrige specialiseringer. I det 

vedhæftede bilag er det muligt at se den procentvise afvigelse for de enkelte 

kommuner med den justerede fordelingsnøgle. Justeringerne kan have øko-

nomiske konsekvenser for de kommuner, der skal levere flere pladser end 

tidligere.  

 

På Bornholm fordeles praktikpladserne ud fra en lokal aftale. Kommunen er 

derfor ikke en del af den mellemkommunale fordelingsnøgle. Region Hoved-

staden leverer desuden et fast antal pladser på social-specialområdet (47 

pladser halvårligt) og fremgår derfor heller ikke i oversigten over den pro-

centvise afvigelse. 

 

Fordelingsnøglen tager fortsat afsæt i nedenstående kriterier med følgende 

vægtning:  

– Antal 0-14 årige (20%)  

– Antal indskrevne 0-13 år (20%)  

– Stillinger (20%)  

– Antal elever i Bh.kl (5%)  
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– Studerendes bopæl (35%). 

 

Der gøres opmærksom på, at behovstallene på social-specialområdet kan 

overstige det antal pladser, som kommunerne har indmeldt. I det tilfælde for-

deles de overskydende pladser ud fra fordelingsnøglen.  

 

Data til fordelingsnøglen opdateres hver andet år. 

 

Bilag 

Fordeling af praktikpladser efter ny og gammel fordelingsnøgle 

 

Beslutning 

Indstillingen blev godkendt. 

 

  

3.6. Rammeaftale for det specialiserede socialområde og speci-
alundervisning 

SAG-2020-04290 ssan 

 

Baggrund 

Der foreligger endeligt forslag til ny rammeaftale for det specialiserede soci-

alområde og specialundervisning for perioden 2021-2022. 

 

Rammeaftalen indeholder følgende:  

1) Udviklingsstrategi for området med fokus på kvalitet, herunder: 

– Fokus på om kommunerne i KKR Hovedstaden har de tilbud til borgere 

med psykiske lidelser, som der er behov for 

– Udvikling af tilbudsviften med fortsat fokus på målgruppen ”voksne med 

autismespektrumforstyrrelser kombineret med selvskadende adfærd, 

afvigende seksuel adfærd, udadreagerende adfærd e.l.”. 

 

2) En styringsaftale (økonomi og kapacitet) hvor der bl.a. indgår: 

– Aftale om at regulere taksterne i forhold til pris- og lønudvikling. Nuvæ-

rende fokus på at drive effektive tilbud opretholdes  

– Udvikling af økonomimodel, der kan forpligte kommunerne til fælles ud-

vikling af nye pladser ved at reducere risici forbundet herved. Modellen 

er et bud på at undgå, at kommuner tvinges ud i at benytte dyre private 

tilbud, fordi der ikke findes de nødvendige tilbud i kommunerne. Mode-

len bygger på, at kommunerne i en opstartsperiode på op til  3 år kan 

dele eventuelt underskud. Et udkast til konkret model for anvendelse af 

økonomimodellen vil blive forelagt KKR Hovedstaden. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden: 
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– Godkender Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede socialområde 

og specialundervisning  

– Godkender at Rammeaftale 2021-2022 sendes til godkendelse i kommu-

ner og Region Hovedstaden. 

 

Sagsfremstilling 

 

Udviklingsstrategi med fokus på kvalitet  

1) Afdækning af kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser  

Mennesker med psykiske lidelser møder et komplekst system, som på tværs 

af sektorområder, kommuner og region ikke altid tilbyder sammenhængende 

løsninger. Derfor vil fokus i den kommende rammeaftale være på, hvorvidt 

kommunerne i hovedstadsregionen samlet set har de indsatser til borgere 

med psykiske lidelser, som der er behov for. Der udarbejdes en afdækning 

af kommunernes indsatser i hovedstadsregionen til borgere med psykiske 

lidelser med henblik på at løfte en debat om kvalitet. 

 

2) Fortsat udvikling af tilbudsviften 

Der arbejdes videre med udvikling af tilbudsviften til målgruppen af voksne 

med autismespektrumforstyrrelser m.v., som blev igangsat med rammeaftale 

2019-2020. KKR Hovedstaden har besluttet at følge et samarbejdsspor om 

udvidelse af kapacitet på eksisterende tilbud og dermed en fælles forplig-

telse til at udvikle kapaciteten i offentligt regi. En arbejdsgruppe arbejder på 

at gøre en ny økonomimodel klar til brug i et ’mini-udbud’ for etablering af 

nye pladser. Det er besluttet følgende proces:  

– KKR afdækker efterspørgslen efter pladser til en given målgruppe  

– Driftsherrer fremsender konkrete projektforslag om etablering af pladser  

– KKR beslutter, hvilke projektforslag fra driftsherrerne som kan gøre brug 

af økonomimodellen og etablere nye pladser. 

 

Styringsaftale der understøtter udvikling 

Takstaftale, monitorering og økonomimodel  

De 29 kommuner og regionen har siden 2014 overholdt den årlige takstaf-

tale med reduktioner i udgifter pr. plads pr. dag samt målsætning om an-

vendte overheadprocenter. Alligevel er de samlede udgifter til området ste-

get i perioden. 

 

Fremadrettet reguleres taksterne med pris- og lønudviklingen. Området føl-

ges fremadrettet i den årlige monitorering, som blev drøftet på sidste møde i 

KKR Hovedstaden den 19. juni 2020. Presset for at opretholde effektive til-

bud opretholdes. 
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Styringsaftalen indeholder herudover en økonomimodel for oprettelse af nye 

pladser med et samarbejdsspor og nye økonomiske rammer. Modellen byg-

ger på følgende økonomiske rammer: 

– En underskudsdækning i en opstartsperiode på op til 3 år 

– Maksimalt 75 pct. underskudsdækning, evt. med årlig aftrapning (f.eks. 

75-50-25) 

– Eventuelt underskud deles mellem de interesserede bruger-kommuner el-

ler mellem hovedstadens 29 kommuner efter befolkningsandele. 

 

Det skal på sigt altid være bruger-kommunerne, som betaler for pladserne, 

hvorfor opstartsperioden tilstræbes at være kort. Takstniveauet skal flugte 

med det nuværende niveau og omfatte anlægsudgifter og driftsudgifter , jf. 

model for beregning af takster.   

 

Efter behandling i kommunalbestyrelserne og regionsrådet skal den ende-

lige rammeaftale sendes til Socialstyrelsen senest 1. december 2020. 

 

De tekniske bilag og appendiks findes her. 

 

Bilag: 

Udkast til Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede socialområde og 

specialundervisning 

 

Beslutning 

Indstillingerne blev godkendt. 

 

  

3.7. Hovedstadens afrapportering for Centrale Udmeldinger fra 
Socialstyrelsen 

SAG-2020-04197 ssan 

 

Baggrund 

Socialstyrelsen har udsendt tre Centrale Udmeldinger for forskellige mål-

grupper med ønske om, at kommunerne forklarer praksis og tilbud på om-

rådet. Styrelsen bruger de Centrale Udmeldinger, når man er bekymrede for, 

om tilbuddene er tilstrækkeligt specialiserede eller om der mangler tilbud til 

en given målgruppe. De tre målgrupper er: 

– Borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse på 

sikret afdeling 

– Udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelforbrug 

– Borgere med svære spiseforstyrrelser. 

 

Som ved tidligere afrapporteringer på Centrale Udmeldinger har fælleskom-

munalt sekretariat koordineret en samlet afrapportering fra de 29 kommuner 

https://www.rammeaftale-h.dk/da/rammeaftale/rammeaftale-2021-2022/
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i hovedstadsområdet. Overordnet viser afrapporteringen, at der er tale om 

meget små målgrupper med komplekse problemstillinger, som forudsætter 

håndholdte indsatser og tværgående koordinering med regionale og centrale 

aktører fra forskellige myndigheder. Kommunerne arbejde med videndeling, 

kompetenceudvikling og samarbejder i de relevante fora og grupper. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden: 

– Godkender afrapporteringerne om de Centrale Udmeldinger i forhold til:  

– Borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse på 

sikret afdeling 

– Udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelforbrug 

– Borgere med svære spiseforstyrrelser 

– Godkender at afrapporteringen for de Centrale Udmeldinger sendes til 

godkendelse i kommunerne og regionen. 

 

Sagsfremstilling 

Socialstyrelsen udsendte i november 2019 og januar 2020 tre Centrale Ud-

meldinger. De drejer sig om henholdsvis udsatte gravide kvinder med ska-

deligt rusmiddelbrug (med behov for døgnbehandling), borgere med udvik-

lingshæmning og dom til anbringelse i sikret afdeling samt borgere med 

svære spiseforstyrrelser.  

 

Fælleskommunalt sekretariat har modtaget afrapportering fra samtlige 29 

kommuner i hovedstadsområdet. På baggrund af de indrapporterede data 

fra kommunerne har fælleskommunalt sekretariat været i kontakt med de an-

givne højt specialiserede tilbud på områderne, som ligeledes har afrapporte-

ret i spørgeskemaformat.  

 

Socialstyrelsen skal med udgangspunkt i afrapporteringerne foretage en 

samlet vurdering af tilbudsstrukturen på de tre målgrupper på landsplan.  

 

Fristen for indsendelse af afrapporteringen på de centrale udmeldinger til 

Socialstyrelsen er d. 1. december 2020.  

 

Resume af afrapporteringerne 

1) Borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i 

sikret afdeling 

De væsentligste udfordringer for kommunerne handler om, at det er en lille 

og uensartet målgruppe, som gør det svært at opbygge rutiner og praksis. 

De kommunale sagsbehandlere oplever det uhensigtsmæssigt at skulle 

agere myndighed og levere socialfaglig indsats samtidig, samt koordinere 

mellem politi, statsadvokat og psykiatri inden for både sociallovs- og straffe-

lovsområderne. Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde botilbud 



KKR Hovedstaden  | 07-09-2020 

 SIDE  |  21 

efter servicelovens §108, og belægningen på Kofoedsminde er så høj, at det 

er en udfordring at finde pladser. 

 

Udfordringerne håndteres i dag bl.a. gennem fagligt samarbejde og koordi-

nering i Samrådet for domfældte udviklingshæmmede, samt i regi af Em-

bedsmandsudvalget.  

 

Kommunerne foreslår, at der arbejdes for bedre sammenhæng mellem soci-

allovgivningen og straffelov, samt at myndighedsrollen og retningslinjer tyde-

liggøres. Herudover bør finansieringsmodellen ændres, så der bliver større 

overensstemmelse med princippet om, at ”bestilleren betaler”. 

 

2) Udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelbrug 

Målgruppen er så lille, at det kun er få kommuner, som reelt har kunnet vide-

regive erfaringer. På landsplan vurderes at være visiteret 6-9 borgere i mål-

gruppen de sidste tre år. Det er svært af komme i kontakt og få indgang til 

målgruppen, som afviser tilbud om døgnbehandling og ikke er motiverede 

for at påbegynde og blive i tilbud.  

 

Kommunerne håndterer udfordringerne gennem højt specialiserede og res-

sourcekrævende individuelle indsatser med individuel behandling, inddra-

gelse af familie og en lang række samarbejdspartnere, herunder sygeplejer-

sker og psykologer. Der er ofte behov for skærmning samt døgnbemanding 

ved fødslen. Den håndholdte indsats kræver stort fokus og ressourcer. 

 

På grund af den meget lille målgruppe er det vanskeligt at drive et højt spe-

cialiseret tilbud samlet, både fagligt og økonomisk. Der er derfor rettet admi-

nistrativ henvendelse til Socialstyrelsen med en undren over, at man vælger 

at benytte en central udmelding for målgruppen. Der er udfordringer med 

målgruppen, men det havde været mere hensigtsmæssigt at indgå i dialog 

om f.eks. at tilvejebringe ny viden om området. 

 

3) Borgere med svære spiseforstyrrelser 

Målgruppen er lille og der er derfor ikke opbygget praksis for behandling og 

medarbejdere dedikeret til behandling i kommunerne. Behandlingen kræver 

en langvarig indsats fra de involverede, og tidlig udskrivning fra den regio-

nale psykiatri medfører behov for specialiseret behandling fra kommuner og 

reelt også fra familierne. Der er snitfladeproblematikker og utydelig ansvars-

fordeling. Særligt for voksne er spiseforstyrrelsen kombineret med andre ud-

fordringer og psykiske lidelser. 
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Kommunerne samarbejder tæt med hinanden, almen praksis og behand-

lingspsykiatrien. Kendskabet til målgruppen og behandling udbredes på net-

værksmøder, i tværkommunale samarbejder og i regi af KKR Hovedstadens 

taskforce for spiseforstyrrelser. 

 

Kommunerne foreslår bl.a., at der arbejdes for bedre ansvarsfordeling i ser-

vicelovgivning og sundhedsloven, samt at de regionale tilbud udbygges og 

udvides med videndeling, sparring osv.  

 

Link til de Centrale Udmeldinger på Socialstyrelsens hjemmeside findes her. 

 

Beslutning 

Indstillingerne blev godkendt. 

 

  

https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/national-koordination/central-udmelding
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4. Udpegninger  

 

 

4.1. Medlem til DK2020s politiske partnerskabsgruppe 

SAG-2020-04197 nihj  

 

Baggrund 

DK2020-projektet er organiseret med en politisk partnerskabsgruppe. 

 

Rollen for den politiske partnerskabsgruppe er løbende at sikre projektets 

politiske forankring bredt i kommunerne, KKR og regionerne. Partnerskabs-

gruppen mødes 2 gange årligt og deltager i større samlinger undervejs. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden udpeger en repræsentant til DK2020s 

politiske partnerskabsgruppe.  

 

Sagsfremstilling 

Hver KKR skal udpege en politisk repræsentant til partnerskabsgruppen, 

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. 

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden udpegede borgmester Karsten Søndergaard til den poli-

tiske partnerskabsgruppe for DK2020. 
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5. KKR 
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6. Punkter til næste møde  

 

 

6.1. Møde i KKR Hovedstaden den 9. november 2020 

SAG-2020-04197 nihj 

 

Baggrund 

Næste møde i KKR Hovedstaden afholdes mandag den 9. november 2020 

på Pharmakon. Mødes afholdes fra kl. 10-12 med efterfølgende frokost. Der 

er mulighed for gruppemøder fra kl. 9. 

 

Der forventes foreløbig følgende punkter på dagsordenen: 

– Signaturprojekter på sundhedsområdet 

– Klima, herunder DK2020 og VIP-projekter på klimaområdet 

– Udviklingsplan for turisme i hovedstadsområdet. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning. 
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7. Eventuelt  

 

 

 

 


