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NOTAT 

 

Bilag med oversigt over MEP-projekter 

KL har primo januar 2017 udarbejdet en orientering med status på 

MEP-aftalen. Dette bilag konkretiserer denne status med en kort 

omtalte af de konkrete MEP-projekter, som staten og KL aktuelt 

arbejder med. 

 

Aktuelt bliver der således arbejdet med følgende initiativer: 

 

 Et indkøbsstrategisk samarbejde med henblik på at sikre 

et mere effektivt indkøb, herunder fællesoffentlige afta-

ler for udvalgte indkøbskategorier, overdragelse af aftaler 

fra Statens Indkøb til SKI, digital understøttelse af ud-

buds- og indkøbsprocesser m.v. Digitaliseringssporet ind-

går også som et initiativ i den fællesoffentlige digitalise-

ringsstrategi, og der vil i den forbindelse blive gennemført 

analyser med inddragelse af kommuner. 

 En afdækning af udfordringer og styringsmuligheder in-

den for de eksisterende lovgivningsmæssige rammer på 

det specialiserede socialområde, herunder en analyse af 

udgifts- og aktivitetsudviklingen med fokus på bl.a. udvik-

lingen i udvalgte diagnoser. Der udarbejdes på den bag-

grund bl.a. en styrings- og informationspjece, der kort-

lægger kommunernes styringsrum inden for de nuvæ-

rende rammer samt identificerer redskaber og værktøjer, 

der kan understøtte kommunerne i deres fortsatte styring 

af området. Afdækningen kommer bl.a. til at indebære in-

terviews med repræsentanter fra udvalgte kommuner.  

 En kortlægning af hvordan og i hvilket omfang rammerne 

udgør en barrierer for en effektiv drift af botilbud på so-

cialområdet. Herunder betydningen af centrale og lokale 

krav til dokumentation samt tilsynskrav og tilsynspraksis-

ser, fx fra socialtilsynet. Der skal på den baggrund udar-

bejdes anbefalinger i forhold til ændret statslig regulering 

og en vejledning til kommunerne i forhold til veje til en 

mere effektiv drift. Der skal gennemføres en undersø-

gelse med afdækning af rammerne i ca. 40 botilbud.  

 En analyse af samspillet mellem en effektiv varetagelse 

af kerneopgaverne i kommunerne og udvalgte statslige 

tilsyns rammer herfor. Der igangsættes en afdækning af, 

hvordan kommunerne oplever samspillet med de statslige 
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tilsyn, hvilket skal lede frem mod anbefalinger til justerin-

ger i tilsynspraksis eller tilpasninger i samspillet. Kommu-

nerne er medio december 2016 blevet bedt om at afrap-

portere eksempler. Herefter vil et antal tilsyn blive ud-

valgt til en grundig gennemgang. Der kan herefter forven-

tes opfølgende henvendelser til kommunerne. 

 En analyse af mulighederne for at etablere en udstillings-

løsning i SKAT vedrørende indkomstdata. Aftalen er et 

led i at understøtte kommunernes og Udbetaling Dan-

marks monopolbrud i forhold til KMD. Analysen er igang-

sat og medfører ikke yderligere udvælgelse af kommuner 

til at indgå med oplysninger om projektet. Analysen for-

ventes færdig i februar, hvorefter der skal træffes beslut-

ning om udvikling af evt. udstillingsløsning. 

 En gennemgang af de eksisterende regler om handlepla-

ner med henblik på at undersøge mulighederne for, at 

kommunerne kan give nogle grupper af borgere en samlet 

plan ved at sammentænke og forenkle kravene på områ-

derne. Projektet vil involvere kommunebesøg. 

 En analyse af mulighederne for at understøtte samar-

bejde på tværs af kommunegrænser. Der sættes fokus på 

at understøtte eksisterende samarbejdsformer gennem 

større fleksibilitet, muligheder for alternative samarbejds-

former samt at afdække evt. lovgivningsmæssige barrie-

rer for tværgående samarbejde. Analysearbejdet forven-

tes igangsat i januar. Der vil blive gennemført en casebe-

skrivelse af samarbejder i 5-7 kommuner. Det kan på bag-

grund af resultatet af denne beskrivelse komme på tale at 

gennemføre en survey undersøgelse af kommunernes er-

faringer med samarbejde på tværs af kommune grænser. 

 En kortlægning af kommunernes organisering, køb og ud-

bud på facility managementområdet med henblik på at 

udarbejde anbefalinger, inspirationsmateriale og under-

støttende værktøjer. Der vil blive gennemført en casebe-

skrivelse i 8-10 kommuner. Det kan på baggrund af resul-

tatet af denne beskrivelse komme på tale at gennemføre 

en overordnet undersøgelse af kommunernes erfaringer 

på området. Det er fastlagt i kommissoriet, at der skal 

nedsættes en følgegruppe med de deltagende kommuner 

fra casebeskrivelsen. KL har i den forbindelse lagt vægt på 

at følgegruppen kan stå inde for analysens konklusioner 

og anbefalinger. 

 En afdækning af kommunernes organisering af løn- og 

bogholderifunktioner med henblik på at identificere for-

bedringsforslag og udarbejde et katalog med forslag, som 
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kommunerne vil kunne anvende i arbejdet med effektivi-

sering af området. Der vil blive gennemført en survey un-

dersøgelse med angivelse af kommunernes organisering 

på området, og der vil blive gennemført en casebeskri-

velse i 8-12 kommuner. Det er fastlagt i kommissoriet, at 

der skal nedsættes en følgegruppe med de deltagende 

kommuner fra casebeskrivelsen. KL har i den forbindelse 

lagt vægt på at følgegruppen kan stå inde for analysens 

konklusioner og anbefalinger. 

 En afdækning af kommunernes erfaringer med samling af 

ejendomsadministrative funktioner. Der vil blive gen-

nemført en overordnet survey undersøgelse med angi-

velse af kommunernes organisering på området, og der vil 

blive gennemført en casebeskrivelse i 8-10 kommuner. 

Det er fastlagt i kommissoriet, at der skal nedsættes en 

følgegruppe med de deltagende kommuner fra casebe-

skrivelsen. Der er i opgavebeskrivelsen lagt vægt på at føl-

gegruppen kan stå inde for analysens konklusioner og an-

befalinger. 

 

Foruden de ovenfor omtalte analyser, er der tidligere igangsat ak-

tiviteter indenfor emnerne regelforenkling og digitalisering. Disse 

aktiviteter videreføres i regi af MEP-programmet. 

 

Der er arbejdet videre med de regelforenklingsforslag, som kom-

munerne fremkom med i forbindelse med arbejdet i kommune-

grupperne i Styrings- og effektiviseringsprogrammet på admini-

strativt plan. KL’s bestyrelse vil i starten af 2017 behandle den vi-

dere proces for forslagene. Det er aftalt med Økonomi- og Inden-

rigsministeriet, at Ministeriet herefter vil iværksætte en proces i 

de respektive ministerier vedrørende de forslag, som KL’s besty-

relse anbefaler at arbejde videre med. På baggrund af erfarin-

gerne fra den første runde regelforenklingsforslag skal KL’s besty-

relse i foråret 2017 drøfte en ny runde med regelforenklingsfor-

slag.  

 

Aktiviteterne på det digitale område omfatter hovedsageligt rele-

vante initiativer i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-

2020. Der er bl.a. andet igangsat analyser, der skal afdække evt. 

potentialer ved at give borgerne adgang til egne data og bedre di-

gitale brugerrejser. Der er ligeledes fokus på velfærdsteknologi, 

herunder digital genoptræning og telemedicin. I forhold til tele-

medicin forventes der at foreligge en business case i foråret, 

hvorefter der sættes fokus på, hvordan teknologien kan udbredes 

i de fem landsdele. 
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Spørgsmål og kommentarer til denne statusopgørelse kan rettes 

til souschef i Økonomisk Sekretariat Rasmus Nordholm Brask te-

lefon 33703277, mail rhb@kl.dk eller chefkonsulent Hans Nikolai-

sen telefon 33703092, mail hani@kl.dk  
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