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Baggrund 
Der blev nedsat en takstanalysegruppe i 2014 på baggrund af en proces, der skulle udmunde i en flerårig strategi for 

prisudviklingen i de takstbelagte kommunale og regionale tilbud på det specialiserede socialområde i 

hovedstadsregionen. Gruppens opgaver og rolle er ændret i forbindelse med, at der ikke længere udarbejdes 

takstanalyser i KKR Hovedstaden pr. 2021. Gruppen har skiftet navn til økonomigruppen under 

Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde og specialundervisning.  

 
Sammensætning og mødekadence for økonomigruppen 

Økonomigruppen består af centrale økonomipersoner fra otte kommuner i hovedstadsregionen og Region 

Hovedstaden. De kommuner, der er repræsenteret i økonomigruppen er udvalgt af Embedsmandsudvalget for det 

specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommunerepræsentanterne er valgt ud fra en række kriterier, 

der sikrer en vis repræsentativitet. Kriterierne er bl.a.: 

 Børne, unge-  og voksenområdet 

 Bruger- og driftsherrekommuner 

 Kommunens størrelse 

 Geografisk placering. 

 

De udvalgte kommuner og Region Hovedstaden har selv udpeget en central økonomimedarbejder. Såfremt de 

udpegede deltagere ønsker at træde ud af økonomigruppen, er den pågældende kommune eller Region 

Hovedstaden ansvarlig for hurtigst muligt at udpege en ny deltager. Såfremt en udpeget kommune ønsker at træde 

ud af økonomigruppen skal Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde og specialundervisning 

udpege en ny deltagerkommune. Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde og specialundervisning 

kan desuden til enhver tid beslutte at ændre på sammensætningen af deltagerkommuner. 

 

Det forventes, at medlemmerne af økonomigruppen deltager i et møde cirka hver anden måned og ad hoc efter 

behov. Desuden må medlemmerne forvente at afsætte tid til forberedelse af møderne, analyser, spørgsmål via e-

mail m.v. 

 
Økonomigruppens funktion  

Økonomigruppen har til opgave: 

 

 At bistå Fælleskommunalt sekretariat med spørgsmål om takster og takstudvikling 

 At vejlede Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde og specialundervisning om 

bevægelser, tendenser mv. på takstområdet 

 At følge op på kommunernes og regionens forklaringer på takststigninger, som går udover den gældende 

takstaftale  

 At kvalificere indholdet i styringsdelen i Rammeaftalen 

 At anbefale målgruppe/tema/tilbud fra den årlige Monitoreringsrapport til ad hoc analyser (til 

Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde og specialundervisning) 

 Følge op på konsekvenser af ændringer eller forslag til ændringer af relevant lovgivning. 
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Økonomigruppens medlemmer forventes desuden at agere proaktivt i forbindelse med særlige observationer, 

tendenser, opmærksomhedspunkter med relevans for takstområdet, og således bringe erfaring og viden af den 

karakter ind i gruppen og til Fælleskommunalt sekretariat. 

Organisering  

Fælleskommunalt sekretariat fungerer som tovholder for økonomigruppen, og forestår således 

sekretariatsbetjeningen. Formanden for Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde og 

specialundervisning deltager på et årligt møde i økonomigruppen. 

 

Proces 

Det opdaterede kommissorium for økonomigruppen lægges til godkendelse i Embedsmandsudvalget for det 

specialiserede socialområde og specialundervisning på møde d. 7. februar 2022.  

Såfremt økonomigruppens vurderinger giver anledning til anbefalinger til tværkommunale tiltag eller lignende vil 

dette foregå via beslutninger og indstillinger fra Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde og 

specialundervisning til K29 og KKR Hovedstaden. 

 


