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Mission
KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt
demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser
og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation,
videnscenter og forum for fælles initiativer og
beslutninger.

Vision
KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen,
indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn
for borgerne og samfundet.
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Kirsten Jensen, Hillerød Kommune
Michael Ziegler, Høje Taastrup Kommune
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John Schmidt Andersen, Frederikssund Kommune
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1.

Godkendelse af dagsorden og referat

1.1.

Godkendelse af dagsorden
SAG-2021-03493 nihj
Baggrund
Det indstilles, at KKR Hovedstaden godkender dagsorden for møde i KKR
den 3. september 2021.Indstilling
Beslutning
KKR Hovedstaden godkendte dagsorden for møde i KKR Hovedstaden den
3. september 2021.

1.2.

Godkendelse af referat
SAG-2021-03493 nihj
Baggrund
Referat af møde i KKR Hovedstaden den 16. juni 2021 er udsendt til medlemmerne via Prepare og gjort tilgængelig på KKR Hovedstadens hjemmeside.
Referatet kan læses her og er tilgængeligt i Prepare.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Hovedstaden godkender referat af møde i KKR Hovedstaden den 16. juni 2021.
Beslutning
Referat af møde i KKR Hovedstaden den 16. juni 2021 blev godkendt.
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2.

Siden sidst

2.1.

Siden sidst
SAG-2021-03493 nihj
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 eventuelle aktiviteter siden sidste møde i KKR.
Beslutning
Morten Slotved oplyste fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, at der i
bestyrelsen pt. er fokus på at udmønte de mange genopbygningsmidler,
som Danmark modtager fra EU (såkaldte REACT-midler).
Henrik Rasmussen oplyste, at Erhvervshus Hovedstaden forbereder udmøntning af midler fra den såkaldte omstillingspulje (EU REACT-midler) til
virksomheder, der som følge af COVID-19 ønsker at omstille deres virksomhed. Så snart erhvervshuset kender de endelige rammer for midlerne, vil der
blive meldt ud til kommunerne med henblik på at få virksomheder til at søge.
Vedr. opfølgning på anbefalingerne fra Vækstteam Hovedstaden (fokus på
overvægt og turisme), så deltager erhvervshuset i det konsortium af partnere, der vil forberede en ansøgning om midler.
Peter Mikkelsen oplyste fra RAR Hovedstaden, at fokus bl.a. er på særlig
indsats i forhold til langtidsledige og rekrutteringsudfordringer i forhold til anlæg af den faste forbindelse over Femern.
Steen Christiansen oplyste fra WOCO, at der er fokus på at gennemføre de
udarbejdede vækstplaner for turismen. Antallet af turistovernatninger i hovedstadsområdet er fortsat under niveauet fra før COVID-19. Det samme
gælder aktivitetsniveauet i Kastrup lufthavn.
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Ole Bondo oplyste fra COPCAP, at det går godt med at opfylde resultatmål
for tiltrækning af investeringer og talenter. Desværre ser COPCAP ind i en
voksende økonomisk udfordring over de kommende år på grund af en fald ende finanslovsbevilling fra staten til investeringsfremmeaktiviteter i hovedstadsområdet. Det kan derfor blive aktuelt at undersøge muligheder for øget
kommunal medfinansiering af COPCAP.
Derudover oplyste KKR formandskabet,
➢

At den nye life science erhvervsklynge er i gang med at samle et konsortium af partnere, der kan byde ind på midler rettet mod at følge op på
anbefalingerne fra Vækstteam Hovedstaden. Klyngen vil også række ud
til en række kommuner og sørge for løbende at holde øvrige kommuner
orienteret om arbejdet. KKR-formandskabet har skrevet til erhvervsministeren og tilkendegivet, at kommunerne gerne deltager i dialog om, hvordan et privat-offentligt partnerskab på sundhedsområdet kan sættes

➢

sammen. Der er endnu ikke modtaget noget svar
At landstallet for antal af flygtninge der ventes at få opholdstilladelse i
Danmark i 2022 vil blive forøget pga. de tilkomne flygtninge fra Afghanistan. Formandskabet foreslog, at KKR Hovedstaden til Udlændingeministeriet fastholder den fordeling af flygtninge i 2022, som tidligere er aftalt. Og at et evt. yderligere antal flygtninge fordeles særskilt mellem
kommunerne på baggrund af den af ministeriet anvendte fordelingsmodel. KKR tilsluttede sig denne linje. Thomas Gyldal nævnte, at Hovedstaden allerede løfter en stor byrde på udlændingeområdet

➢

At alle kommunalpolitikere er inviteret til virtuelt møde om KKR Ho vedstaden klima VIP-projekter den 28. september kl. 15.30

➢

At der har været afholdt politisk dialogmøde om det specialiserede socialområde. På mødet var der bl.a. oplæg om monitoreringsrapporten for
Hovedstaden og Mette Lindegaard fra PWC fortalte bl.a. om, at flere får
diagnoser og at børn og unge som flyttes fra ordinær skolegang til specialundervisning har lav sandsynlighed for at få en ungdomsuddannelse.
Der var på dialogmødet ros fra deltagerne til KKR’s økonomimodel.
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3.

Regionalpolitiske sager

3.1.

Monitorering 2021 af det specialiserede socialområde
SAG-2021-03493 ssan
Baggrund
Det fælleskommunale sekretariat har udarbejdet den årlige monitoreringsrapport på det specialiserede socialområde (Monitorering 2021).
Rapporten viser, at hovedstadskommunernes udgifter til området er steget
over de seneste fem år, men at de i 2020 er stagneret på et niveau omkring
16,7 mia. kr. Ligeledes er hovedstadskommunernes regnskaber i 2020 blot 3
pct. over de kommunale budgetter til området (hvilket er en forbedring fra 8
pct. i 2017 og en mindre forskel end der ses på landsplan). På voksenområdet fylder udgifter til misbrugsbehandling, krisecentre og herberger mere i
hovedstadskommunerne end i resten af landet. På børneområdet har hovedstadskommunerne væsentligt højere enhedsudgifter til forebyggende foranstaltninger end i resten af landet. Muligvis er hovedstadskommunerne lykkedes med at lave forebyggende indsatser til gavn for børnene og undgår herved mere indgribende tiltag såsom anbringelser.
Monitoreringsrapporten indeholder endvidere en række anbefalinger til kommunerne i forhold til den videre styring af området. Henrik Abildtrup, formand for embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde, præsenterer rapportens resultater og anbefalinger.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
KKR Hovedstaden besluttede den 7. februar 2020, at Rammeaft alen 20212022 skulle indeholde en ny model for monitorering af det specialiserede socialområde. Denne erstatter blandt andet tidligere takstanalyser, tillægstakstanalyser mv. På grund af sen levering af data blev rapporten ikke klar
til KKR-mødet i juni.
Der er udarbejdet rapportering også med data på kommuneniveau, som kan
benyttes til analyse af kommune-specifikke tal og sammenligninger på tværs
af kommunerne.
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Udvalgte resultater af Monitorering 2021
Kommunerne i hovedstadsregionen anvendte i 2020 samlet set 16,7 mia. kr.
på det specialiserede socialområde, som fordelte sig med 5,4 mia. kr. til
børne- ungeområdet og 11,3 mia. kr. til voksenområdet.
•

Det samlede udgiftsniveau i 2020 på 16,7 mia. kr. svarer stort set til niveauet i 2019 på 16,7 mia. kr.

•

Fra 2017 til 2020 er udgifterne til det specialiserede socialområde steget med 4 pct. i hovedstadsregionens kommuner, hvilket er en mindre
udgiftsudvikling end på landsplan, hvor udgiftsstigningen ligger på 8
pct. Tendensen med, at Hovedstadens udgiftsudvikling er mindre end
resten af landet gælder både voksen- og børneområdet

•

Kommunernes budgetter for det specialiserede socialområde har været
lavere end kommunernes regnskaber i alle årene fra 2017 til 2020. Der
er sket en forbedring således, at budget og regnskab i højere grad
hænger sammen. I 2017 var der et merforbrug på ca. 8 pct. mens det i
2020 var på 3 pct. (0,43 mia. kr.) på det samlede specialiserede socialområde

•

Der er højere udgifter til misbrugsbehandling, krisecentre og herberger
samt dagtilbud i kommunerne i hovedstadsregionen end på landsplan.
Udviklingen i Københavns Kommune præger i høj grad udviklingstendensen i kommunerne. Modsat bruges der færre penge på botilbudsområdet i hovedstadsregionen end i resten af landet

•

Den enkeltstående indsats, der har størst betydning for kommunernes
udgifter på det specialiserede voksenområde, er botilbud. Her har der
været en stigning på 7 pct. i antallet af modtagere. Til gengæld har der
været et lille fald på 1,5 pct. i modtagere af bostøtte

•

På børneområdet ses særligt en stigning i udgifterne til familiebehandling, som er steget hvert år fra 2017 frem til 2020

•

Sammenlignet med landsplan er enhedsudgifterne til forebyggende foranstaltninger på børneområdet væsentligt højere i kommunerne i hovedstadsregionen. Hovedstadsregionens kommuner er muligvis lykkedes med at lave forebyggende indsatser til gavn for børnene og undgår
herved i større omfang end tidligere indgribende tiltag såsom anbringelser

•

På børneområdet er det samlede antal underretninger i komm unerne i
hovedstadsregionen steget med 42 pct. fra 2015 til 2019

•

Der har været en stigning i næsten alle diagnosegrupperne fra 2015 2020

•

På voksenområdet er der oplevet størst vækst blandt borgere, der lider
af autismespektrumforstyrrelse (101 pct.) og ADHD (81 pct.)

•

På børneområdet har stigningen været størst blandt diagnose -grupperne autismespektrumforstyrrelser (39 pct.) og angst (28 pct.).
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Anbefalinger fra Monitorering 2021
På baggrund af rapporten har arbejdsgruppen udarbejdet følgende anbefalinger:
1.

Det anbefales, at der fortsat arbejdes videre med anbefalingen fra sidste års rapport om forbedring af data. I denne sammenhæng bør der i
KKR-regi drøftes en prioritering af indberetning af data til henholdsvis
Danmarks Statistik og Ballerup Benchmark med henblik på at forbedre
data på det specialiserede socialområde og styrke indberetningerne.
Over årene er det konstateret, at data i Ballerup Benchmark heller ik ke
er valide

2.

Det anbefales, at de enkelte kommuner fortsat arbejder hen mod retvisende budgetlægning i forhold til styring og ledelse af det specialiserede socialområde

3.

Det anbefales, at kommunerne har fokus på udviklingen i diagnose typerne med henblik på at kunne tilbyde den rette tilbudsvifte. Her ses
særligt en udvikling i antallet af borgere med autismespektrumforstyrrelser på både voksen- og børne- ungeområdet. Med den fælleskommunale økonomimodel er der taget hul på at etablere 16-20 nye pladser til voksenmålgruppen med adfærdsudfordringer, men den voldsomme vækst i antal borgere med autismespektrumforstyrrelser indikerer et muligt yderligere behov for nye pladser

4.

Det anbefales, at kommunerne har øget opmærksomhed på stigende
udgifter til krisecentre og herberger. Området er kendetegnet ved, at
det er selvvisiterende og der sker en øget privatisering, hvilket samlet
set gør området svært styrbart

5.

Det anbefales, at kommunerne udveksler erfaringer og sparrer tværkommunalt i forhold til den del af udgiftsudviklingen på det specialiserede børne, unge- og voksenområde, som den enkelte kommune er optaget af.

Bilag
./.

Monitorering 2021 (https://www.rammeaftale-h.dk/da/udgivelser/a2021/)

Beslutning
Henrik Abildtrup præsenterede resultater fra monitoreringsrapporten jfr. vedlagte slides.
Flere borgmestre gjorde opmærksom på, at de i den enkelte kommune har
svært ved at genkende monitoreringsrapportens overordnede konklusion
om, at udgiftsniveauet på det specialiserede socialområde er stagnerende.
Tværtimod opleves, at udgifterne på området er steget markant over det sidste år.
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Henrik Abildtrup forklarede, at regnskabsdata der ligger til grund for monitoreringsrapporten stammer fra Danmarks Statistik, som kommunerne selv
indrapporterer til. Kommunerne opfordres til at tjekke de udarbejdede rapporter på kommuneniveau (er sendt ud). Herudover opfordres kommunerne
til at benytte rapporterne til at sammenholde egne data med sammenlignelige kommuner. Der afholdes hvert år en workshop for kommunerne, som
kan få hjælp til, hvordan man validerer data.
Formanden konkluderede, at sekretariatet vil udarbejde oversigter på kommuneniveau, hvor afvigelser vil fremgå (vedlagt referatet). Derudover opfordres kommunerne til at rette henvendelse til sekretariatet, hvis der opleves
forskelle mellem egne konkrete data og de indberettede data til Danmarks
Statistik.

3.2.

Kommunale indsatser for borgere med psykiske lidelser
SAG-2021-03493 ssan
Baggrund
Et af fokusområderne i KKR Hovedstadens rammeaftale for det specialiserede socialområde er ”kommunale indsatser for borgere med psykiske lidelser”.
En fælleskommunal baggrundsgruppe har i forlængelse heraf udarbejdet en
afdækning af området og opstillet to arbejdshypoteser for det videre arbejde.
Resultater fra afdækning
1.

Tendens til kortere indlæggelser i behandlingspsykiatrien i dag end tidligere

2.

Akutte genindlæggelser har siden 2015 ligget konstant på ca. 4.500
borgere, mens antallet af borgere med hhv. psykiske lidelser og sindslidelser, som er indlagte i psykiatrien, er faldet med hhv. 19 og 16 pct.

3.

Taksterne for ophold i behandlingspsykiatrien og færdigbehandlings dage stiger, hvilket giver kommunerne incitament til at hjem tage borger
i målgruppen og levere indsatser lokalt

4.

Flere kommuner har oprettet akutindsatser for målgruppen, men kun få
kommuner har et akuttilbud med overnatning til borgere med psykiske
lidelser

5.

76 pct. af kommunerne i hovedstadsregionen planlægger at iværksætte
indsatser for at styrke den kommunale psykiatriindsats i 2021

6.

41 pct. af kommunerne i hovedstadsregionen angiver, at de vil oprette
et uvisiteret/åben dør-tilbud.

Arbejdshypoteser
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1.

Ved at styrke det tværkommunale samarbejde omkring kommunale
akutindsatser til borgere med psykiske lidelser understøttes en mere
effektiv ressourceudnyttelse og koordinering af de eksisterende akutindsatser og -pladser, samt udvikling af akutområdet til gavn for borgerne i målgruppen

2.

Gennem tværkommunal videndeling om udvikling af nye og effektive
indsatser til målgruppen af borgere med psykiske lidelser, samt koordinering og erfaringsudveksling om indsatserne, styrkes og udvikles indsatser til målgruppen.

Embedsmandsudvalget har besluttet, at der skal arbejdes videre med vidensdelings- og udviklingsaktiviteter for hhv. akutområdet og nye kommunale indsatser for borgere med psykiske lidelser.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Det fælleskommunale sekretariat har gennemført afdækningen med brug af
tilgængelige registerdata, eksisterende viden fra KL og en fælleskommunal
spørgeskemaundersøgelse.
Beslutning
KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning.

3.3.

Dialog om det specialiserede socialområde med social- og
ældreminister, Astrid Krag
SAG-2021-03493 ssan
Baggrund
Regeringen har igangsat en evaluering af handicapområdet og de første resultater er offentliggjort. Derudover har regeringen annonceret en 10-årsplan
for psykiatrien. Begge regeringstiltag vil få stor betydning for kommunernes
indsats på socialområdet.
Kommunerne har i en længere årrække oplevet et økonomisk pres på det
specialiserede socialområde, bl.a. fordi der kommer flere og flere borgere
med mere komplekse diagnoser (jf. Monitorering 2021). Samtidig er kommunerne udsat for kritik af kvaliteten af de tilbud og den service, der bliver leveret, bl.a. fra brugerorganisationer og borgerforslaget om at fjerne det specialiserede socialområde fra kommunerne.
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Social- og ældreminister, Astrid Krag, vil på KKR-mødet orientere om regeringens arbejde med det specialiserede socialområde med henblik på drøftelse med KKR.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Hovedstaden drøfter det specialiserede socialområde
med social- og ældreministeren.
Sagsfremstilling
KL bad som del af økonomiaftale-forhandlingerne for 2022 om 5,5 milliarder
kroner til at gennemføre en treårsplan, der skulle løfte kvaliteten på området. Det krav blev ikke imødekommet af regeringen. Aftalen endte i stedet
med et løft af servicerammen, der primært dækker det demografiske træk på
børn og ældre.
Evaluering af det specialiserede socialområde
Regeringen har taget første skridt i retning ad en specialeplanlægning på
socialområdet. I første omgang afdækker en evaluering de forskellige målgruppers behov samt udbuddet af tilbud på socialområdet. Samt idig skal der
udvikles en model for, hvordan man kan beskrive de enkelte mål grupper. Arbejdet skal senere danne grundlag for en speciale-planlægning inspireret af,
hvad der findes på sundhedsområdet.
Arbejdet involverer forskellige aktører på socialområdet, heriblandt Danske
Handicaporganisationer, KL, Danske Regioner og faglige organisationer.
Som led i arbejdet undersøger ministeriet, om der pågår en afspecialisering
af socialområdet. En bekymring har været, at kommunerne hjemtager borgere til mindre specialiserede tilbud og dårligere kvalitet. En af ministeriets
analyser afdækker derfor omfanget af kommunernes brug af botilbud uden
for kommunegrænsen. Resultaterne er:
-

Ca. 40 pct. af beboerne i botilbud bor i en anden kommune end handlekommunen

-

Kommunerne benytter i gennemsnit botilbud i 25 forskellige kommuner

-

Mange, der bor uden for handlekommunen, bor i samme landsdel som
handlekommunen.

Evalueringen har således vist, at kommunerne i vid udstrækninger bruger
specialiserede tilbud på tværs af kommuner.
Evalueringen har herudover resulteret i en model for specialisering, som bliver afprøvet på tre målgruppeområder: erhvervet hjerneskade, autisme og
synsnedsættelse.
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Et centralt spørgsmål bliver, i hvilket omfang modellen for specialeplan -lægning fra sundhedsområdet kan udbredes til andre målgrupper fra socialområdet med mere komplekse behov, og hvad specialeplanlægningen betyder
for den videre udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde.
Der er fra kommunerne bekymring for, at en speciale-plan vil mindske helhedssynet og sammenhængen for borgerne, da specialeplan risikerer kun a t
fokusere på en afgrænset problemstilling og ikke hele borgerens situation.
10-årsplan for psykiatrien
Regeringen ønsker med den kommende 10-års plan for psykiatrien at give
en væsentlig og permanent styrkelse af indsatsen, både i den regionale behandlingspsykiatri og i kommunernes socialpsykiatri. Sundhedsvæsenet er
kritiseret for at prioritere somatiske sygdomme over psykiatrien, selvom følgerne for borgerne og pårørende kan være lige så alvorlige. Planen skal
gøre op med hidtidige lappeløsninger og finansiering af konkrete, lokale projekter og initiativer uden et samlet blik for den helhedsorienterede indsats.
10-årsplanen vil bl.a. have fokus på forebyggelse af psykisk sårbarhed,
bedre sammenhæng på tværs af regioner og kommuner og indsatsen for
børn og unge samt for mennesker, der både har et misbrug og en psykisk
lidelse.
Sundhedsstyrelsen udarbejder i samarbejde med Socialstyrelsen et fagligt
oplæg til politiske forhandlinger, der beskriver status og udfordringer på området og giver bud på, hvordan de opstillede udfordringer kan løses, herunder prioriteringen af dem og i hvilken rækkefølge. Det faglige oplæg ventes
klar i slutningen af 2021.
Kommunernes fokus er, at en betydelig del af indsatserne til borgere med
psykiske lidelser sker i kommunerne. Hvis dette område skal styrkes, kræver
det en prioritering af bl.a. socialpsykiatrien i kommunerne og ikke kun indsatserne i hospitalsregi.
Et centralt spørgsmål bliver den langsigtede finansieringsplan for socialpsykiatrien, som for størstedelen finder sted i kommunerne. Med Aftale om finanslov for 2020 løftede regeringen kapaciteten i psykiatrien med 600 mio.
kr. årligt fra 2020 og frem.
Beslutning
Drøftelsen mellem social- og ældreministeren og KKR Hovedstaden berørte
bl.a. kommunernes økonomiske rammer på det specialiserede område set i
forhold til forventningerne om kvalitet, som afspejles i den offentlige debat.
Også spørgsmål om tomgang på de såkaldte særlige pladser og behov for
at lade faglighed hos medarbejderne komme i spil og sikre helhedstilgang til
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de berørte borgere blev drøftet. Derudover fremsatte medlemmer af KKR
Hovedstaden konkrete forslag om, at det specialiserede socialområde friholdes af servicerammen, og at evalueringen af ungdomskriminalitetsnævnet
fremrykkes.
Social- og ældreministeren stillede en række konkrete spørgsmål til KKR medlemmerne, herunder vedr. gennemslag af ekstrabevillingen til den regionale behandlingspsykiatri samt kommunernes muligheder for at finde tilbud
med den rette specialisering og kvalitet. Formanden for KKR Hovedstaden
lovede ministeren, at de rejste spørgsmål vil blive besvaret skriftligt.

3.4.

Ny femårig aftale for SOSU-området og fordeling af lærepladser for 2022
SAG-2021-03493 nihj
Baggrund
Regeringen, FOA, Danske Regioner og KL indgik i juni 2021 en ny femårig
lærepladsaftale for SOSU-uddannelserne.
Den nye lærepladsaftale sikrer en ekstraordinær indsats for lærepladser i
2021 og 2022 og garanterer minimum 9.000 lærepladser årligt for elever på
social- og sundhedsuddannelserne i perioden 2022-2026. Samtidig har aftalen fokus på indsatser, der kan få flere elever til at gennemføre uddannelserne.
Aftalen forpligter kommunerne til at tilbyde lærepladser til alle kvalificerede
ansøgere til SOSU-assistentuddannelsen i 2021 og i 2022. Der pågår i opfølgning heraf et arbejde med SOSUH og Diakonissestiftelsen for at sikre, at
alle elever med et bestået grundforløb opnår en praktikaftale i e n af hovedstadskommunerne.
Som følge af aftalen skal 9.000 lærepladser fordeles på de enkelte KKR (se
skema med fordeling nedenfor) efter en fordelingsnøgle udarbejdet af KL.
Endvidere skal KKR Hovedstadens samlede andel på 2.646 lærepladser fordeles mellem hovedstadskommunerne (se bilag) efter samme fordelingsnøgle. Det understreges, at dette er en minimumsfordeling, og at kommunerne i medfør af aftalen er forpligtede på at finde yderligere pladser, hvis
der er yderligere kvalificerede elever.
Indstilling
Det indstilles, at KKK Hovedstaden:
– Tiltræder udkast til fordeling af 9.000 lærepladser på SOSU-området for
2022 mellem de 5 KKR
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– Tiltræder udkast til fordeling af 2.646 lærepladser mellem hovedstadskommunerne (se bilag) for 2022.
Sagsfremstilling
Med den ny lærepladsaftale for SOSU-uddannelserne er regeringen, FOA,
Danske Regioner og KL enige om, at det er en central prioritering, at der uddannes flere social- og sundhedsmedarbejdere til social- og sundhedssektoren. Derfor fokuserer aftalen på indsatser, der kan styrke rekrutteringen og
få flere til at gennemføre uddannelserne.
Aftalen indgås for en femårig periode fra 2022 til og med 2026. Hoved elementer i den ny lærepladsaftale er følgende:
– Alle kommuner gør en ekstraordinær indsats i 2021 og 2022 for, at alle
kvalificerede elever til SOSU-assistentuddannelsen, tilbydes en læreplads
– Minimumsdimensioneringen på 6.000 for assistentelever og 3.000 for
hjælperelever fastholdes i den resterende del af aftaleperioden
– Der skabes øget fleksibilitet i tilrettelæggelse af praktikperioder og skoleophold
– Samarbejdet styrkes mellem arbejdsgiver og skoler om at fastholde elever, der er udfordret fagligt, sprogligt og socialt og derfor kommer under
særligt pres i læretiden
– Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA udarbejder sammen med Danske SOSU-skoler et nationalt rammepapir, der:
➢ Indenfor gældende lovgivning tydeliggør ansvarsfordeling mellem
skole og arbejdsgiver
➢ Fastsætter procedurer for samarbejde mellem skoler og arbejdsgiver
i overgangen mellem grund- og hovedforløb
➢ Sætter rammer for samarbejde og dialog mellem skole og læreplads
på social- og sundhedsområdet i alle tre praktikperioder.
Fordeling af lærepladser mellem de fem KKR
Ansvaret for fordeling af lærepladser ligger hos KKR. KL udarbejdede i 2019
en overordnet fordelingsnøgle til brug for fordelingen på landsplan. Nøglen
vægter dels den historiske fordeling af pladser og dels demografien. I forbindelse med den nye aftale for 2022-2026 er den demografiske komponent
opdateret, således, at den baseres på den seneste ældreudgiftsnøgle. Opdateringen medvirker til den løbende tilpasning mellem efterspørgsel efter
arbejdskraft og udbud af uddannelser og arbejdskraft i hele landet. Fordelingen mellem de 5 KKR er gengivet nedenfor.
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I vedlagte bilag fremgår fordelingen af de regionale måltal på de enkelte
kommuner i KKR Hovedstaden efter samme nøgle, som er anvendt til fordeling mellem KKR.
Bilag
./.

Fordeling af lærepladser på SOSU-området for 2022
Beslutning
Indstillingerne blev tiltrådt.

3.5.

Hovedstadens VIP-infrastrukturprojekter – videre forløb efter Infrastrukturplan 2035
SAG-2021-03493 nihj
Baggrund
En stor andel af Hovedstadens VIP-infrastrukturprojekter er helt eller delvist
medtaget i Infrastrukturplan 2035, som der blev indgået politisk forlig om i
juni 2021. Se status i skema nedenfor. Udover de fleste af VIPinfrastrukturprojekter er der en række yderligere projekter i hovedstadsområdet, der er medtaget i Infrastrukturplan 2035.
KKR-formandskabet har foreslået, at der udpeges tovholderborgmestre for
hver af de projekter, der ifølge planen skal gennemføres i hovedstadsområdet. Tovholderne skal være ansvarlige for at følge gennemførelsen af de enkelte projekter.
Som del af aftalen om Infrastrukturplan 2035 er der yderligere afsat en pulje
på 3 mia. kr. til bekæmpelse af trafikstøj, som skal udmøntes frem mod
2035. Den nærmere proces for udmøntning af midlerne er ikke oplyst. Puljemidlerne skal primært gå til støjskærme i særligt støjbelastede områder
langs statsvejene. Der åbnes i aftaleteksten op for, at støjbekæmpelsesprojekter kan medfinansieres af kommunerne.
Der er i aftalen også afsat en pulje på 3 mia. kr. til cyklisme.
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Indstilling
Det indstilles, at KKR Hovedstaden drøfter det videre arbejde med KKR Hovedstadens VIP-infrastrukturprojekter, herunder den kommende proces for
udmøntning af puljemidler til støj og cyklisme.
Sagsfremstilling
Status for Hovedstadens VIP-infrastrukturprojekter i forhold til Infrastrukturplan 2035 er følgende:
•

Automatisering af S-tog: Med i planen. Del af metropolnetværket (metrodrift på S-banen, dvs. automatisering på S-linjerne samt vendespor ved
Carlsberg Station

•

Forlængelse af Hillerød-motorvejen: Med i planen. Derudover forbedrin-

•

ger af og undersøgelse af udvidelser ml. Ring 3 og Farum
Færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen: Med i planen – men først
med opstart af anlæg i 2026

•

Forbedring af Kystbanen: Med i planen form af en strategisk analyse,
som skal se på perspektiverne i, at den kommende metrodrift på S -banen også omfatter Kystbanen (ændre fra regionaltog til automatiserede

•

S-tog)
Letbane fra Gladsaxe til Nørrebro: Med i planen. Omfattet af puljen for
ny højklasset kollektiv transport i Ålborg, Århus og København, som udmøntning af midler i aftalen om bedre og billigere kollektiv trafik

•

Ny togforbindelse Roskilde-Kastrup: Med i planen som en del af udvidelsen af Glostrup St. med perroner til fjern og regionaltog samt del af aftalen om ny sydlig jernbanekorridor

•

Ring 5 Syd: Ikke med i planen. Dog undersøges opgradering af Rute 6
mellem Solrød og Roskilde

•

Østlig Ringvej: Med i planen i form af en VVM-undersøgelse. Derudover
reservation af pulje på 12,7 mia. kr. til infrastruktur på Lynetteholmen

Yderligere projekter:
•

Forlængelse af Farum S-tog til Hillerød: Med i planen i form af iværksættelse af en forundersøgelse

•

Ombygning af Hillerød Station: Med i planen. Der afsættes 333 mio. kr.
til projektet, hvilket omfatter udgifter til adskillelse af Banedanmarks og
Lokaltogs sikringsanlæg

•

Forlængelse af metro (Ny Ellebjerg - Hvidovre Hospital - Rødovre Centrum og Ny Ellebjerg – Bispebjerg): Ikke medtaget i planen

./.

Bilag
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Infrastrukturplan 2035 - https://www.trm.dk/politiske-aftaler/2021/aftale-ominfrastrukturplan-2035-aftale/
Beslutning
KKR Hovedstaden besluttede at vende tilbage til sagen på det næste møde i
KKR den 15. oktober 2021. I den kommende drøftelse vil også indgå forslaget om, at der udpeges tovholderborgmestre for de projekter i Infrastrukturplan 2035 skal gennemføres i hovedstadsområdet.
Simon Aggesen bad om at få følgende tekst ført til referat (også fremsat på
møde i KKR Hovedstaden den 3. februar 2021 under drøftelse af KKR Hovedstadens VIP-infrastrukturprojekter): ”Frederiksberg Kommune har i samarbejde med staten og Københavns Kommune finansieret metro hidtil, inkl.
sikret forlængelsesmuligheden fra Ny Ellebjerg. Det er meget væsentligt for
Frederiksberg Kommune at denne linjemulighed ikke nedprioriteres, hvilket
investeringsoversigten lægger op til. Frederiksberg Kommune mener, at en
undersøgelse af denne linje på udredningsniveau bør have førsteprioritet
blandt fremtidige linjeføringer.”
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4.

Udpegninger
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5.

KKR
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6.

Punkter til næste møde

6.1.

Møde i KKR Hovedstaden den 15. oktober 2021
SAG-2021-03493 ssan
Baggrund
Næste møde i KKR Hovedstaden planlægges afholdt den 15. oktober fra kl.
10 til 12 på Pharmakon i Hillerød. Der vil være mulighed for politiske for møder fra kl. 9 til 10.
Der forventes foreløbigt følgende punkter på dagsordenen:
–

Udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde

–

Etablering af Sundhedsklynger i hovedstadsområdet

–

Status for udarbejdelse af lokale uddannelsesstrategier i Hovedstadskommunerne

–

Status for Hovedstadens Klima VIP-projekter

–

Resultatkontrakt med Erhvervshus Hovedstaden for 2022.

Beslutning
KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning.
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7.

Eventuelt
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