KKR
HOVEDSTADEN

Kommissorium fælles kommunalt sundhedssekretariat
KKR har igennem lang tid spillet en betydelig rolle på det regionale
sundhedspolitiske område. Med KL’s udspil om Det Nære
Sundhedsvæsen får KKR en ny og meget central rolle omkring
udrulning og implementering af udspillet i samarbejde med de 29
kommuner. En rolle som skal udfyldes sideløbende med det arbejde der
allerede udføres regionalt på sundhedsområdet.
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Der anvendes betydelige kommunale ressourcer sundhedsområdet og
udgifterne må forventes at stige de kommende år, bland andet som
følge af den demografiske udvikling, opgaveoverdragelse fra
hospitalerne mv. Kommunernes udgifter på sundhedsområdet går dels
til kommunal medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen, dels til
kommunal forebyggelse og rehabilitering i bred forstand. Ressourcerne
skal anvendes bedst muligt, hvis kommunerne skal levere en fortsat
udvikling af det nære sundhedsvæsen.
For at understøtte det fælles kommunale arbejde på sundhedsområdet
etableres der et fælles kommunalt sundhedssekretariat.
Formål
Det primære fokus for et fælleskommunalt sundhedssekretariat er at
understøtte det fælles kommunale arbejde og styrke det politiske
beslutningsgrundlag på sundhedsområdet. Blandet andet ift. udvikling
og implementering af Sundhedsaftalerne og samarbejdet med de øvrige
aktører på sundhedsområdet.
Det fælles kommunale sundhedssekretariat skal styrke mulighederne og
grundlaget for at formulere klare fælles kommunale holdninger,
strategier og prioriteringer på det kommunale sundhedsområde
indenfor såvel somatik som psykiatri. Og være med til at understøtte
implementering og virkeliggørelse heraf i hovedstadsregionen.
Sundhedssekretariatet skal være med til at styrke kommunerne i
arbejdet på sundhedsområdet og understøtte at de mange ressourcer
der bruges på området anvendes bedst muligt.

Albertslund Kommune

Sundhedssekretariatet skal medvirke til at skabe bedre
styringsmuligheder og styringsgrundlag for kommunerne. Dette kan
opnås gennem:
- mere viden og vidensdeling og øget tværfaglighed i indsatserne
- bedre muligheder for at koordinere og løfte indsatser i
fællesskab i kommunerne
- at være dagsordensættende i relation til samarbejdspartnere som
hopitaler, region og praksissektoren.
Opgaver
Det fælleskommunale sundhedssekretariat skal varetage tværgående og
koordinerende opgaver på sundhedsområdet i forhold til de 29
kommuner. Helt konkret vil sekretariatet skulle arbejde meget tæt
sammen med kommunale ledere og medarbejder i opgavevaretagelsen,
for herved at sikre høj relevans og aktualitet i arbejdet.
Følgende opgaver indgår i opgaveporteføljen:
• Sekretariatet skal være med til at tydeliggøre kommunale
positioner og styrke kommunernes rolle som en samlet aktør i
sundhedstrekanten, bl.a. ved at understøtte en fortsat udvikling
af fælles målsætninger samt en koordineret og samstemt indsats
• Administrativ understøttelse af udarbejdelse og opfølgning på
Sundhedsaftalerne med regionen
• Administrativ opfølgning på og bidrag til udvikling og
implementering af KKRs rammepapir for sundhed og KL’s
udspil om Det Nære Sundhedsvæsen
• Understøtte udarbejdelsen af oplæg og analyser på kommunale
kerneområder i sundhedsindsatsen, fx akutteams,
medfinansiering/økonomistyring, kapacitetsudvikling og
opgaveflytning, brug af ledelsesinformation
• Understøtte udarbejdelsen af fælles metode for effekt og
resultatopfølgning
• Understøtte det tværkommunale og tværsektorielle samarbejde
fx via inddragelse af kommunalbestyrelser, kommunale
administrationer og andre aktører i høringer, temamøder,
konferencer mv.
• Deltage i sekretariatsbetjening af politiske og administrative
udvalg fx Embedsmandsudvalg for Sundhed, de kommunale
medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget, de kommunale
repræsentanter i Den Administrative Styregruppe for
Sundhedsaftaler mv.
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Sekretariatets placering og relation til KKR
Sekretariatet ansættes og placeres i KKR formandskabskommunen –
for
nuværende Albertslund Kommune. Den daglige ledelse varetages af en
chef i formandskabskommunen med tilknytning til sundhedsområdet
Embedsmandsudvalget for Sundhed fungerer som opdragsgiver for
sekretariatet. Dvs. at udvalget igangsætter større analyser og godkender
den overordnede tids- og arbejdsplan for sekretariatet og større
produktioner fra sekretariatet.
Når sekretariatet bidrager til sager til drøftelse i KKR Hovedstaden,
følger sagerne den normale procedure, dvs. at sager aftales optaget på
dagsordnen med KKR’s formandskab via KKR sekretariatet og at sagen
fremlægges i de relevante embedsmandsudvalg og K29 før
fremlæggelse.
Sekretariatet skal samarbejde med sekretariatet for den vederlagsfri
fysioterapi og rammeaftalesekretariatet, hvor der er snitflader mellem
opgaveområderne.
Normering
Sekretariatet normeres med 2 årsværk. Sekretariatet skal til sammen
have kompetencer der sikre at der kan gennemføres analyser og oplæg
på sundhedsområdet på højt niveau både strategisk og på policyniveau,
have indsigt i det kommunale sundhedsområde og generelt kendskab til
det samlede sundhedsvæsens virkemåde og organisation, understøtte
faglig udvikling og økonomistyring på det kommunale sundhedsområde
og til at styre større processer med mange parter.
Finansiering
Udgiften forventes, at være omkring 1,5 mio. kr. årligt som i fællesskab
finansieres af de 29 kommuner i region hovedstaden. Udgiften fordeles
mellem kommunerne efter befolkningstal.
Finansieringen omfatter foruden lønomkostninger et mindre overhead
til den kommune hvor sekretariatet er placeret.
Beløbet opkræves en gang årligt i januar af placeringskommunen. I
2013 dog umiddelbart når omkostningsniveauet er kendt.
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