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Kommissoriet indeholder dels en generel del som omhandler alle embedsmandsudvalgene nedsat under KKR, dels en specifik del som omhandler
Embedsmandsudvalget for Sundhed.
KKR Hovedstadens embedsmandsudvalg
Embedsmandudvalgene skal varetage kommunernes fælles regionale interesser på de områder, som ligger inden for udvalgets ansvarsområde. Det
gælder både i sager hvor der samarbejdes med Region Hovedstaden og i
sager af ren fælles kommunal interesse. Udvalget skal være igangsættende og
tage ansvar for udvikling af området med en regional vinkel.
Der er for valgperiode 2014 – 2018 nedsat følgende embedsmandsudvalg:
Embedsmandsudvalg for Sundhed – 8 medlemmer
Embedsmandsudvalg for Socialområdet og Specialundervisning – 8
medlemmer
• Embedsmandsudvalg for Klima og Infrastruktur – 5 medlemmer
• Embedsmandsudvalg for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse – 8 medlemmer
•
•

Embedsmandsudvalgenes formål er:
• at forberede sager til drøftelse i KKR’s møder og til støtte for KKR’s
formandskab. Alle større sager drøftes i kommunaldirektørkredsen
(K29) før fremlæggelse for KKR.
• Komme med udspil til fælles kommunale målsætninger og strategier
• Sikre bred involvering af de 29 kommuner.
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Embedsmandsudvalgene er sammensat så alle kommuner minimum er repræsenteret i et af de fire udvalg. Udvalgene har ansvar for at informere de
resterende kommuner i regionen om arbejdsform, mødeplan, dagsordner
m.v. Udvalgene kan vælge at supplere sig selv for at sikre en bredere repræsentation og bedst mulig kommunikation med de øvrige kommuner. Dagsordner og referater med bilag fra mødet er åbne for alle kommuner i regionen og udsendes via KKR’s dialogportal til alle kommuner.
Embedsmandsudvalgene besættes i udgangspunktet på direktørniveau og
der udpeges en formand fra deres midte. Formændene for de 4 embedsmandsudvalg koordinerer drøftelser hvor det er relevant.
Kommuner, som ikke er repræsenteret i et udvalg, kan foreslå sager til drøftelse på et embedsmandsudvalgsmøde. Forslag til sager som ønskes drøftet
sendes til formanden eller KKR-sekretariatet senest to uge før mødet.
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KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for Sundhed
Faglige områder
Embedsmandsudvalget for Sundhed dækker følgende områder:
• sundhedsaftale,
• praksisplan,
• regional medfinansiering,
• genoptræning,
• forebyggelse,
• psykiatri,
• det øvrige sundhedsområde.
Embedsmandsudvalget har blandt andet ansvaret for at tilrettelægge og understøtte udarbejdelse af Sundhedsaftale, Praksisplan og fælles kommunale
udspil samt implementering heraf.
Sammensætning og organisering
Embedsmandsudvalget for Sundhed er delvist sammensat på baggrund af
spejlingsprincippet således, at de kommuner som politisk er repræsenteret i
Sundhedskoordinationsudvalget også er medlemmer af embedsmandsudvalget.
Embedsmandsudvalget for sundhed sammensættes således at alle klynger/planområder er repræsenteret. Medlemmerne af embedsmandsudvalget
har ansvaret for at sikre forbindelsen til de øvrige kommuner i klyngerne og
afstemme sager og oplæg med dem.
Embedsmandsudvalget sekretariatsbetjenes af KKR Hovedstadens sekretariat i samarbejde med Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat. Embedsmandsudvalget er via koordination med formanden opdragsgivere for
Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat.
Repræsentation i politiske udvalg
KKR udpeger repræsentanter til en række regionale poliske fora. Embedsmandsudvalgets rolle er at skabe forbindelse til de udpegede for herved at
sikre sammenhæng i arbejdet på sundhedsområdet.
Der er udpeget til:
Sundhedskoordinationsudvalget (SKU):
Ib Terp (A), Brøndby
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Helle Adelborg (A), Hvidovre
Jørgen Glenthøj (C), Frederiksberg
Ninna Thomsen (F), København
Birgit Roswall (V), Gribskov
Praksisplanudvalget
Ib Terp (A), Brøndby
Helle Adelborg (A), Hvidovre
Jørgen Glenthøj (C), Frederiksberg
Ninna Thomsen (F), København
Birgit Roswall (V), Gribskov
Samarbejdsudvalg på praksisområdet Almen Praksis
Susanne Palsig (F), Gladsaxe
Samarbejdsudvalg på praksisområdet Fysioterapeuter
Anette Westh (A), Halsnæs
Susanne Mortensen (C), Furesø
Samarbejdsudvalg på praksisområdet Kiropraktorer
Linda Kofoed Persson (O), Bornholm
Samarbejdsudvalg på praksisområdet Psykologer
Peter Sørensen (A), Glostrup
Samarbejdsudvalg på praksisområdet Tandlæger
Thorkild Gruelund (C), Hørsholm
Som udgangspunkt påhviler sekretariatsbetjeningen af de udpegede deres
hjemkommune.
For så vidt angår SKU og Praksisplanudvalget sikres der en fortløbende
koordinering ift. mødeforberedelsen via Embedsmandsudvalget. Ift. samarbejdsudvalg på praksisområdet Fysioterapeuter sker mødeforberedelsen af
medlemmer i samspil med det fælles finansierede sekretariat på Frederiksberg.
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