NOTAT

Kommissorium for Embedsmandsudvalget for det
Specialiserede Socialområde og Specialundervisning

Dato: 5. august 2020

Embedsmandsudvalgene 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.

E-mail: JUBO@kl.dk
Direkte: 3370 3376

Udvalgene understøtter KKR Hovedstadens politiske arbejde ved at udvikle
forslag til fælleskommunal politik og sikre varetagelse af de fælleskommunale driftsopgaver. Udvalgene er derfor med til at sikre, at KKR Hovedstaden
kan prioritere den fælles dagsorden med et højt ambitionsniveau. Eksempelvis kan udvalgene arbejde efter politiske målsætninger og konkrete resultatmål.
Udvalgene skal være igangsættende og tage ansvar for udvikling af deres
områder med en regional vinkel samt sikre god afslutning og opfølgning på
konkrete projekter og sager.
Embedsmandsudvalgene skal herudover bidrage til, at de fælleskommunale
drøftelser udbredes og gøres relevante i de 29 kommunalbestyrelser og de
relevante kommunale fagudvalg.
Der er for valgperioden 2018 – 2022 nedsat følgende embedsmandsudvalg:
– Embedsmandsudvalg for Sundhed
– Embedsmandsudvalg for det Specialiserede Socialområde og Specialundervisning
– Embedsmandsudvalg for Klima og Infrastruktur
– Embedsmandsudvalg for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse
Embedsmandsudvalgenes formål er, at:
– Forberede politiske sager til drøftelse i KKR’s møder og til støtte for KKR’s
formandskab. Alle sager drøftes i kommunaldirektørkredsen (K29) før
fremlæggelse for KKR
– Komme med udspil til fælles kommunale politiske målsætninger og strategier samt sikre opfølgning herpå
– Understøtte at der samarbejdes mellem kommuner om driftsopgaver, der
går på tværs af kommunerne
– Varetage kommunernes regionale interesser på administrativt niveau over
for regionen og øvrige samarbejdspartnere
– Sikre bred administrativ og politisk involvering af de 29 kommuner.
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, dagsordener
m.v. Udvalgene kan vælge at supplere sig selv for at sikre en bredere repræsentation og bedst mulig kommunikation med de øvrige kommuner.
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Dagsordener 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
K29-formanden koordinerer drøftelser med formændene for de fire embedsmandsudvalg, 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 for udvalget eller KKR-sekretariatet senest to uger
før mødet.
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Embedsmandsudvalget for det Specialiserede Socialområde og Specialundervisning

Dato: 5. august 2020

Faglige områder
Embedsmandsudvalget for det Specialiserede Socialområde og Specialundervisning dækker følgende områder:
• Det specialiserede socialområde
• Rammeaftaler
• Tilbudsviften
• Det øvrige socialområde inkl. styring og takster
• Vidtgående specialundervisning
• Samarbejde om Specialundervisning
• Koordination ift. Socialtilsyn og Børnehus

E-mail: JUBO@kl.dk
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Udvalget forbereder udarbejdelsen af rammeaftalen, der skal indgås på det
specialiserede socialområde af regionens kommuner. Udvalget understøtter
tværkommunale samarbejder om specialundervisning i Hovedstadsregionen.
Sammensætning og organisering
Embedsmandsudvalget for Socialområdet og Specialundervisningen sammensættes således at der sikres en bred repræsentation af kommunerne.
Det skal i forbindelse med udpegning til udvalget sikres en balance mellem
voksen- og børneområdet, herunder specialundervisningen.
Medlemmerne af embedsmandsudvalget har ansvaret for at sikre forbindelsen til de øvrige kommuner i regionen.
Følgende er medlemmer af Embedsmandsudvalget.
Henrik Abildtrup, Rødovre (formand)
Anne-Mette Brandt, Albertslund
Anne Vang, Ballerup
Søren T. Højsgaard, Egedal
Lina Thieden, Fredensborg
Ulrich Schmidt-Hansen, Gladsaxe
Mikkel Boje, København
Edda Heinskou, Lyngby-Taarbæk
Søren Torpegaard Bech, Region Hovedstaden
Socialområdet løftes administrativt af KKR sekretariatet i samarbejde med
det fælleskommunale rammeaftalesekretariat. Rammeaftalesekretariatet har
ansvar for samarbejde på det specialiserede socialområder, herunder blandt
andet for udarbejdelse af rammeaftale og gennemførelse af udviklingsprojekter. Sekretariatet består af to medarbejdere ansat i Albertslund Kommune
og referer til Embedsmandsudvalget.
Repræsentation i udvalg og fora
Dialogforum
Dialogforum skal bidrage til åbenhed vidensdeling og drøftelse mellem brugerorganisationerne og kommunerne som myndighedsansvarlige for den
tværkommunale indsats. I Dialogforum drøftes generelle forhold og udviklingen af områderne.
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Medlemmerne af dialogforum er: KKR’s formandskab, tre repræsentanter fra
Dansk Handicaporganisationer, en repræsentant fra Skole og Forældre.
Desuden deltager formanden for Embedsmandsudvalget. Sekretariatsfunktionen varetages af KKR sekretariatet og Rammeaftalesekretariatet i fællesskab. Der afholdes to møder årligt.
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KLs Koordinationsforum
Koordinationsforummets funktion er at forestå den tværregionale koordination i forbindelse med udarbejdelse af den årlige udviklingsstrategi. Forummet vil derudover kunne drøfte andre emner, der har tværgående interesse i
forhold til rammeaftalearbejdet, herunder udviklingen i specialiserede indsatser generelt på tværs af regionsgrænser.

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

Forummet vil endvidere kunne bidrage til KL’s generelle interessevaretagelse på området.
Der udpeges to repræsentanter fra hver af de regionale administrative styregrupper for rammeaftalearbejdet. Herudover deltager de fælleskommunale
rammeaftalesekretariater, KKR-sekretariatet og KL. Forummet mødes to
gange årligt.
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