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Indledning

KKR Sjælland og KKR Hovedstaden har i fællesskab formuleret 11 anbefalinger til fokusering af den lokale 
erhvervsservice i Greater Copenhagen. Denne præsentation giver en uddybende vurdering af de mulige gevinster og 
omkostninger, der er forbundet med at gennemføre de fem af disse forslag: 

• Forslag 1: Tværkommunalt tilbud til iværksættere
• Forslag 2: Tværkommunalt start-up netværk
• Forslag 3: Tværkommunalt SMV-program
• Forslag 7: Koordinering af virksomhedskontakt i kommuner og væksthuse
• Forslag 8: Fælles erhvervsdataportal

De tre førstnævnte forslag handler om etablering af fælles tilbud til virksomheder, og de to sidstnævnte handler om 
udarbejdelse af fælles værktøjer til de lokale erhvervsserviceoperatører på tværs af kommunerne i Greater 
Copenhagen. Alle de fem forslag betragtes som tilvalgsydelser, som de enkelte kommunalbestyrelser frivilligt kan 
vælge at tilslutte sig, og som ikke ligger inden for rammerne af erhvervsserviceoperatørernes eksisterende 
basismidler. 
Cost-benefit analyserne af de enkelte forslags forventede omkostninger og potentielle gevinster er udarbejdet af IRIS 
Group og er baseret på viden og data fra tidligere analyser af tilsvarende tiltag samt korte interview og indsamling af 
omkostningsdata i samarbejde med sekretariatet for Greater Copenhagen. 
På den næste side er de enkelte forslags potentielle gevinster og omkostninger sammenfattet. Dernæst bliver de 
konkrete beregningsforudsætninger, der ligger bag de enkelte forslag, gennemgået i nærmere detalje for hvert 
forslag. 
Det skal understreges, at der er tale om nogle relativt overordnede cost-benefit analyser, der kan være med til at 
skabe et mere kvalificeret beslutningsgrundlag, idet den præcise udformning af initiativerne endnu ikke ligger fast. 
Herudover skal det understreges, at analyserne ikke tager højde for, at de kommuner, der tilslutter sig forslagene, evt. 
kan vælge at reducere ressourceforbruget på eksisterende aktiviteter, der helt eller delvist overlapper indholdet af 
anbefalingerne. For disse kommuner kan nettoeffekten fx være en mere effektiv opgaveløsning ved at gå ind i et 
samarbejde med de øvrige kommuner om løsning af erhvervsserviceopgaver. 3



Sammenfatning

Forslag Potentielle benefits Estimerede omkostninger

1) Tværkommunalt 
tilbud til iværksættere

• Flere målrettede tilbud og øget kompetenceniveau blandt op til 250-300 
flere førstartere og iværksættere i Region Sjælland.

• Styrket iværksætter- og overlevelsesrate samt lokal vækst og 
beskæftigelse. Skønsmæssigt ca. 60 – 72 flere jobs i Region Sjælland.

1,7 mio. om året til flere 
workshops og individuelle 
forløb samt markeds-
føring, administration og 
ledelse. 

2) Tværkommunalt 
start-up netværk

• Iværksætterne får bedre og nemmere adgang til de rette tilbud og 
kommer hurtigere videre i erhvervsfremmesystemet.

• Øget kvalitet i de lokale tilbud som følge af bedre – og mere specialiseret 
– arbejdsdeling. Dermed bedre grundlag for at realisere vækstpotentiale 
blandt iværksætterne-

• Bedre mulighed for at koordinere tværgående 
erhvervsudviklingsprojekter.

0,5 mio. kr. til etablering og 
oprettelse og 0,5 mio. kr. 
årligt til koordinering, 
facilitering og vedligehold 
af netværket. 

3) Tværkommunalt 
SMV-program

• Styrkede kompetencer blandt SMV’er inden for fx strategi og forretnings-
udvikling, internationalisering, digitalisering og innovation. 

• Nye og bedre produkter, services, processer og innovation mv. i SMV’er.
• Øget produktivitet, vækst og beskæftigelse blandt SMV’er i regionen. 

Skønsmæssigt etablering af op til 200 flere jobs i Greater Copenhagen pr. 
år programmet kører.

1 mio. kr. i etablerings- og 
udviklingsomkostning-er og 
10,2 mio. kr. årligt til 
gennemførelse.

7) Koordinering af 
virksomhedskontakt i 
kommuner og 
væksthuse

• Mere professionel og systematisk registreringspraksis i kommunerne.
• Bedre grundlag for samarbejde og koordinering mellem den lokale og 

specialiserede erhvervsservice.
• Færre virksomheder der oplever ukoordinerede og gentagne 

henvendelser.

Ca. 6.000 kr. i 
etableringsomkostninger 
og 10.000 kr. i årlige 
driftsomkostninger per 
kommune. 

8) Fælles 
erhvervsdataportal

• Bedre data- og beslutningsgrundlag for erhvervspolitiske strategier og 
tiltag i kommunerne og på regionalt niveau.

• Mindre ressourceforbrug til datakøb og analyse i de enkelte kommuner.

0,6 - 0,7 mio. kr. til etable-
ring og drift i år 1. Derefter 
ca. 200.000 kr. i årlige 
driftsudgifter 4



Forslag 1: Tværkommunalt tilbud til 
iværksættere

Baggrund I Region Hovedstaden er der udviklet et iværksætterprogram (HIP), der handler om at 
tilbyde iværksættere fra regionens kommuner et målrettet forløb med en række 
sammenhængende workshops, kurser og onlineværktøjer. Programmet er udviklet for 
regionale midler med kommunal medfinansiering, og Væksthus Hovedstaden er 
projektejer. 

Beskrivelse 
af forslaget

HIP skal udbredes til Region Sjælland, så kommunerne får mulighed for at tilslutte 
sig programmet og give deres iværksættere adgang til programmet. Det 
forudsættes, at Væksthus Hovedstaden (VHHR) varetager operatørfunktionen, da 
de allerede har gjort sig mange erfaringer med HIP. De kommuner, der tilslutter sig 
programmet, bidrager med medfinansiering. 

• Øget produktivitet og stordriftsfordele pga. 
mulighed for at levere ydelserne til flere 
iværksættere på samme tid samt synergi ift. 
udviklingsomkostningerne. 

• Øget kompetenceopbygning og –udvikling af 
iværksættervejlederne. 

• Styrket iværksætter- og overlevelsesrate 
samt vækst og beskæftigelse i kommunerne.

De forventede overordnede gevinster for 
kommunerne og de lokale operatører

• Flere målrettede og kvalificerede tilbud til 
før-startere og iværksættere i Region 
Sjælland. 

• Nemmere at finde relevante tilbud på tværs 
af kommunegrænser.

• Styrket motivation og kompetencegrundlag 
for at starte egen virksomhed blandt 
deltagerne. 

De forventede overordnede gevinster for 
målgruppen for den lokale erhvervsservice 
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Forslag 1: Tværkommunalt tilbud til 
iværksættere

Antal brugere af 
iværksætter-
programmet i 
Region Sjælland

HIP adskiller sig fra de fleste andre programmer og projekter i væksthusene ved, at 
deltagerne langt hen ad vejen rekrutterer sig selv på baggrund af forskellige 
informations- og markedsføringstiltag. Herunder bl.a. HIPs egen hjemmeside, 
nyhedsbreve fra Væksthuset, Iværksætterhuset samt den lokale erhvervsservice *. 
I Region Hovedstaden har der over en periode på 18 måneder (fra medio 2015 til primo 
2017) været gennemført 203 workshops med i alt 4.450 deltagere fordelt på 1.907 
forskellige personer. Dvs. at HIP i gennemsnit har haft 106 nye brugere om måneden. 
Det svarer til, at der årligt er 1.271 nye før-startere og iværksættere, der har brugt HIP i 
Region Hovedstaden. 
Det vurderes imidlertid, at antallet af brugere af HIP er særligt højt i Region 
Hovedstaden, da der er mange iværksættere i København, som samtidig har en relativt 
kort fysisk afstand til de afholdte workshops. Der kan derfor ikke antages at være den 
samme sammenhæng mellem antallet af borgere og brugere af 
iværksætterprogrammet i Region Sjælland som i Region Hovedstaden, da målgruppen 
for HIP er mindre og sværere at tiltrække til workshops pga. større fysisk afstand. 
Samlet set skønnes det derfor, at cirka 250-300 nye førstartere og iværksættere årligt 
vil bruge programmets workshops, såfremt det udbredes til samtlige kommuner i 
Region Sjælland**. Det svarer til, at andelen af brugere af HIP ift. befolkningsgrundlaget i 
Region Sjælland ca. er det halve i forhold til Hovedstaden. 
Et af de fremadrettede udviklingsområder for HIP er desuden at producere en række 
onlineværktøjer***, hvilket bl.a. giver mulighed for at nå ud til flere af de iværksættere, 
der ikke traditionelt gør brug af regionens iværksættertilbud. 

Kilder: *”Evaluering af HIP”, juli 2015. **Væksthus Hovedstaden. ***Projektredegørelse fra HIP, marts 2017. 6



De umiddelbare 
gevinster for 
brugerne af HIP

Evalueringen fra juli 2015 af HIPs første projektperiode viste, at omkring halvdelen af 
deltagerne vurderer, at de gennem HIP har fået håndgribelige værktøjer til at udvikle 
deres virksomhed samt bedre overblik over tilbuddene til iværksættere *. 
Andre tidligere gennemførte spørgeskemaundersøgelser** viser desuden, at over 
halvdelen af de før-startere, der bruger lokale erhvervsservicetilbud, oplever en eller 
flere af følgende gevinster: 
• Adgang til information om etablering af egen virksomhed.
• Afklaring af mål og ambitioner.
• Afklaring af styrker og svagheder i forretningsidéen.
• Afklaring af fordele og ulemper ved opstart.
• Viden om og kontakt til relevante ressourcepersoner.
• Afdækket ikke-erkendte udfordringer og muligheder.
Og de iværksættere, der allerede har oprettet egen virksomhed og står i opstartsfasen, 
oplever typisk følgende gevinster ved at bruge lokale erhvervsservicetilbud: 
• Styrket strategi eller forretningskoncept.
• Styrket salg og markedsføring.
• Bedre netværk til andre virksomheder.
• Øget viden om andre erhvervsfremmeaktører.

Forslag 1: Tværkommunalt tilbud til 
iværksættere

*Kilde: ”Evaluering af HIP”, juli 2015, s. 27-28.
**Kilde: Spørgeskemaundersøgelser gennemført af IRIS Group i otte forskellige kommuner fra 2015 til 2017 i forbindelse 
med gennemførelse af analysekonceptet ”Erhvervsfremme under lup”. 7



Forslag 1: Tværkommunalt tilbud til 
iværksættere

Eksempel på 
resultat fra 
tidligere analyse 
af effekten for 
iværksættere af 
lokal erhvervs-
service 

En registerbaseret effektmåling gennemført af IRIS Group sammen med Erhvervsstyrelsen og 
Danmarks Statistik har vist, at de iværksættere, der bruger lokal erhvervsservice, har en samlet 
beskæftigelsesvækst på 18 procent over en toårig periode, hvilket er 12 procentpoint højere 
end kontrolgruppen (jf. figuren herunder)*. 
Det skal dog understreges, at denne analyse var baseret på brugerne af lokal 1-1 vejledning, 
som er en anden form for tilbud end HIP, der fokuserer på workshopforløb.

I Region Sjælland var der i 2015 i gennemsnit to årsværk ansat i iværksættervirksomheder, der 
var under tre år gamle. Baseret på resultaterne fra den statistiske effektmåling kan det således 
forventes, at iværksætterne i Region Sjælland over en toårig periode i gennemsnit vil have 
oplevet en beskæftigelsesvækst på hhv. 0,36 og 0,12 årsværk afhængigt af, om de har 
modtaget lokal erhvervsservice eller ej. Dvs. at forskellen i gennemsnit er 0,24 årsværk per 
iværksætter. 

+12 %

*31 kommuner bidrog med CVR-data på iværksættere, der er blevet vejledt i 2012-2013. 8



Forslag 1: Tværkommunalt tilbud til 
iværksættere

De langsigtede 
gevinster for 
iværksætterne og 
samfundet

Det er vanskeligt at give et præcist bud på de økonomiske effekter af forslaget, da der ikke foreligger 
kvantitative effektvurderinger af lignende projekter. Men der er dog foretaget effektmålinger af den 1-
1 sparring, der ydes til iværksættere i Danmark i den lokale erhvervsservice. Vi har derfor udarbejdet et 
beregningseksempel af effekterne af at udbyde HIP til hele regionen med afsæt i de følgende 
antagelser: 
• HIP’s effekter for iværksætternes beskæftigelse svarer til den effekt, som tidligere 

registerbaserede analyser af brugerne af lokal erhvervsservice har dokumenteret, (jf. den forrige 
slide), selvom resultaterne herfra var baseret på brugerne af lokal 1-1 vejledning, som er et andet 
virkemiddel i den lokale erhvervsservice.

• Alle brugerne af HIP oplever den samme mereffekt, selvom cirka halvdelen i forvejen også 
anvender andre former for lokale erhvervsserviceydelser 

Baseret på disse antagelser, kan det estimeres, at de 250-300 forventede brugere af HIP Sjælland vil 
opleve en mereffekt på deres beskæftigelse på i gennemsnit 0,24 årsværk to år efter, at de har 
deltaget i HIP (jf. den forrige slide). Den samlede mereffekt på beskæftigelsen blandt iværksætterne i 
Region Sjælland kan dermed estimeres til være mellem 60-72 årsværk. Dvs. at en udbredelse af HIP på 
sigt kan forventes at bidrage til at skabe omkring 60-72 nye job om året i Region Sjælland . 

Aktiviteter og 
”cost drivers”

Det vurderes, at der årligt vil være behov for at gennemføre omkring 62 ekstra workshops, hvis HIP 
bliver udbredt til hele Region Sjælland. Det svarer til 46 pct. flere i forhold til de cirka 135 workshops, 
der årligt udbydes i Region Hovedstaden. Ift. den forventede vækst i antallet af brugere af 
iværksætterprogrammet vil der således være behov for at gennemføre relativt mange ekstra 
workshops for at imødekomme de større geografiske afstande samt de nye kommuners forventede 
ønsker om gennemførelse af aktiviteter i nærområdet. 
Derudover vurderes det, at der også vil være behov for at gennemføre flere forløb med målrettet 
rådgivning og sparring samt øget markedsføring, administration og projektledelse, hvis HIP skal 
udbredes til Region Sjælland. 

9



Omkostning ved 
udbredelse af 
HIP til Region 
Sjælland

Tabellen herunder viser, at de årlige omkostninger ved at udbrede HIP til alle 
kommuner i Region Sjælland estimeres at være omkring 1,7 mio. kr., hvilket også 
vurderes at være nogenlunde proportionalt med antallet og størrelsen af de kommuner, 
der tilslutter sig. 

Det skal understreges, at beregningerne tager ikke højde for, at de enkelte kommuner 
evt. reducerer eksisterende aktiviteter og omkostninger, hvis forslaget implementeres. 
Estimatet er desuden baseret på, at udbredelsen af HIP til Region Sjælland – hvor VHHR 
fortsat varetager operatørfunktionen – ikke vil øge omkostningerne til konceptudvikling, 
husleje, it, kontorhold og udbuddet af videoer. 

Forslag 1: Tværkommunalt tilbud til 
iværksættere

Kilde: Budget for HIP for 2015 samt interview med Væksthus Hovedstaden. 

Aktivitet Årlig omk. Antagelser og beregningsgrundlag

Afholdelse af flere workshops 930.000 kr.

At der årligt afholdes 62 ekstra workshops, og at 
de direkte udgifter (til fx undervisere, 
mødelokaler og forplejning ) per workshop i gns. 
er ca. 15.000 kr.

Flere forløb med målrettet rådgivning 
og sparring via eksterne konsulenter 
på personlige kompetencer 

250.000 kr. Baseret på ca. 46 pct. af de estimerede årlige 
omkostninger til HIP i Hovedstaden.

Ekstra markedsføringsaktiviteter 80.000 kr. Baseret på at der anvendes det samme beløb til 
markedsføring i Region Sjælland som i Hovedstaden.

Øget behov for projektledelse og 
administration 450.000 kr.

At der årligt anvendes 441 ekstra interne 
konsulenttimer (til 510 kr./time) og 529 ekstra 
administrative timer (til 425 kr./time).

I alt 1,7 mio. kr.
At HIP udbredes til alle kommuner i Region 
Sjælland uden at eksisterende aktiviteter 
reduceres. 
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Baggrund Der eksisterer mange forskellige typer af lokale, regionale og private tilbud til 
iværksættere i Region Hovedstaden og i Region Sjælland. Men der mangler en platform, 
som kan skabe et overblik og en sammenhæng mellem de forskellige offentlige og private 
tilbud til iværksættere før start, i den tidlig etableringsfase og i overgangen til 
væksthusenes tilbud. Det gælder både i forhold til at skabe et bedre overblik på tværs af 
operatørerne og for de enkelte virksomheder.  

Beskrivelse 
af forslaget

Der skabes et fælles tværgående knudepunkt for de forskellige tilbud til før-
startere og iværksættere i Region Sjælland og Region Hovedstaden, som både 
har en intern og en ekstern dimension. Den interne dimension handler om, at 
netværket skal give de forskellige aktører og rådgivere et bedre overblik over 
hinandens tilbud, så iværksætterne hurtigt og effektivt kan blive henvist til de mest 
relevante tilbud. Den eksterne dimension handler om at skabe en platform, hvor 
iværksætterne selv kan danne sig et overblik over de forskellige tilbud og nemt kan 
finde frem til de rette aktører og rådgivere. 
For at kunne estimere forsalgets potentielle omkostninger, er der opstillet følgende 
beregningsforudsætninger:
• Der afholdes af fire årlige netværksmøder mellem de væsentligste offentlige og 

private aktører, der udbyder tilbud til iværksættere.
• Der oprettes en eksternt rettet hjemmeside, som skaber et samlet overblik over 

alle de eksisterende tilbud til iværksættere i Greater Copenhagen. 
• Der etableres kontaktpunkter – og evt. særlige digitale fora – for løbende 

kommunikation og dialog mellem aktørerne.

Forslag 2: Tværkommunalt start-up netværk
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Forslag 2: Tværkommunalt start-up netværk

Gevinster ved 
et tværgående 
start-up 
netværk

De forventede og potentielle gevinster ved at oprette en tværgående start-up platform 
kan sammenfattes i følgende punkter: 

• Førstarterne og iværksætterne får bedre, hurtigere og nemmere adgang til de rette 
og mest relevante tilbud. Og færre førstartere og iværksættere oplever at gå forkert. 
Dvs. bedre praktisering af princippet om ”no wrong door”. 

• Iværksættere med store potentialer og ambitioner vil hurtigere kunne udvikle sig til 
vækst- og acceleratorvirksomheder som følge af en lettere overgang mellem det 
lokale, specialiserede og private erhvervsfremmesystem. 

• De offentlige og private aktører kommer i kontakt og dialog med flere førstartere og 
iværksættere, og der bliver et bedre match mellem brugernes behov og udfordringer 
og de forskellige aktørers tilbud og kompetencer.  

• Kvaliteten i de lokale tilbud bliver løftet, da de specifikke målgrupper og lokale 
spidskompetencer bliver bedre delt og udnyttet på tværs. 

• Der bliver skabt bedre mulighed for at gennemføre tværgående erhvervsudviklings-
projekter og styrke økosystemet inden for bestemte regionale satsningsområder. 

• Det kan på sigt være med til at understøtte øget samarbejde om operatørfunktioner 
og fælles, tværkommunal kompetenceudvikling. 

12



Forslag 2: Tværkommunalt start-up netværk

Eksempel på 
de forskellige 
aktører og 
tilbud der kan 
forbindes i et 
start-up 
netværk

Tværkommunalt 
knudepunkt og 

netværk for 
iværksættere

Inkubationsmiljøer

InnovationsmiljøerForskerparker

Lokale og regionale tilbud

Studenter-
inkubatorer

13



Omkostninger 
ved et 
tværgående 
start-up 
netværk

Tabellen herunder viser et estimat af etableringsomkostninger og de årlige udgifter til at 
drive en tværgående start-up platform.
Etableringsomkostningerne knytter sig primært til aktiviteter vedrørende kortlægning af 
tilbud og aktører, oprettelse og design af hjemmeside samt den egentlige etablering af 
netværket. Herunder kontakt og dialog med de forskellige aktører. 
De løbende driftsomkostninger knytter sig primært til at vedligeholde hjemmesiden samt 
planlægge og facilitere netværksmøderne og eventuelt et større årligt arrangement (fx 
med eksterne oplægsholdere), der kan være med til at gøre det attraktivt at deltage i 
netværket. Dertil kommer løbende kommunikation, koordinering og diverse ad hoc 
opgaver, hvilket samlet set estimeres at kræve et halvt årsværk om året (jf.  tabellen).

Det skal understreges, at analysen er baseret på, at alle kommuner tilslutter sig forslaget, 
og at de skitserede omkostninger ikke kan forventes at være proportionelt faldende, 
såfremt der er færre kommuner, der tilslutter sig forslaget. Det skyldes, at 
omkostningerne til oprettelse af hjemmeside og facilitering af dialog og kontakt til andre, 
offentlige og private aktører (jf. den forudgående slide) ikke i væsentligt grad afhænger 
af, hvor mange kommuner der deltager.  

Forslag 2: Tværkommunalt start-up netværk

Aktivitet Omkostning Antagelser og beregningsgrundlag

Etablering og oprettelse 484.500 kr.
Baseret på at der anvendes knap et halvt internt 
årsværk samt er en række mindre eksterne 
omkostninger til udvikling af hjemmeside.  

Løbende årlig drift og vedligehold 484.500 kr. Baseret på at der anvendes ca. 950 timer (svarende til 
ca. et halvt årsværk) til en timepris på 510 kr. 

14



Forslag 3: Tværkommunalt SMV-program

Baggrund SMV’erne udgør en stor andel virksomhederne i Greater Copenhagen, men tidligere 
analyser har vist, at der er relativt få tilbud til denne målgruppe.  Det skyldes bl.a., at det 
kun er en del af kommunerne, der udbyder erhvervsservice til etablerede virksomheder, 
og at den specialiserede erhvervsservice i væksthusene er rettet mod SMV’er med 
betydeligt vækstpotentiale (og primært anvendes af unge virksomheder). 
Erhvervsserviceindsatsen adresserer m.a.o. kun i begrænset grad etablerede SMV’ers 
(med fx 20-50 ansatte) udfordringer i forhold til fx  generationsskifte, digitalisering, 
forretningsudvikling, innovation og international konkurrence *.

Beskrivelse 
af forslaget

Der udvikles og udbydes et fælles SMV-program via de to væksthuse i regionen. 
Vi har forudsat, at programmet (model A) kommer til at bestå af følgende 
elementer: 
• Korte inspirationsseminarer (fx gå-hjem-møder af et par timers varighed), der 

samtidig fungerer som rekrutteringskanal til programmets hoveddel.
• En hoveddel i form af tematiske workshopforløb af hver tre dages/modulers 

varighed, hvor der deltager op til fire personer pr. virksomhed og op til 8-10 
virksomheder pr. forløb. Fx med fokus på to temaer årligt.

• Opfølgende, individuelle sparringssamtaler med fokus på implementering, 
handleplaner og realisering af udbytte fra workshopforløbene. 

Herudover har vi også regnet på en model B, hvor der i tillæg til ovenstående 
gives mulighed for at opnå tilskud på op til 100.000 kr. til implementering (køb af 
rådgivning), som der bl.a. er positive erfaringer med i Region Sjællands 
strategiprogram for SMV’er (”Strategiforløbet”).*Kilde: ”Kortlægning af erhvervsfremmesystemet i Copenhagen”, IRIS Group 2014.

FIND SYMBOL
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Antal brugere Hvis det antages, at der årligt gennemføres otte hold (fire hold for hvert tema) vil der 
samlet set deltage ca. 240 personer i programmets hoveddel fordelt på op til 80 
forskellige virksomheder. Herudover kan der årligt afholdes fx op til 10 tematiske 
informationsarrangementer i forskellige dele af regionen med deltagelse af 30-50 
virksomheder pr. arrangement.

Gevinsterne 
ved et tvær-
kommunalt 
SMV-
program

Relevante temaer i programmet kan fx være forretningsudvikling, digitalisering og 
automatisering, innovation og produktudvikling samt internationalisering. 
Målgruppen vil være SMV´er med ambition om vækst eller at fastholde 
beskæftigelse og omsætning i fx et stærkt konkurrencepræget marked.
Region Midtjylland har siden 2015 tilbudt tematiske vækstcamps til eksisterende 
SMV´er efter et lignende koncept. Effekterne af dette tilbud er ikke opgjort, men en 
erfaringsopsamling fra 2016 konkluderer, at modellen virker godt, og at 
virksomhederne oplever gevinster i form af stærkere strategi, 
kompetenceopbygning, bedre vækstgrundlag, videndeling og erfaringsudveksling 
med andre virksomheder samt stærkere netværk*.
Baseret på erfaringer fra evalueringer af andre SMV-programmer er det realistisk, 
at hovedforløbet vil kunne bidrage til, at omsætning og beskæftigelse 2-3 år efter 
deltagelse i gennemsnit ligger 5-10 procent over, hvad den ville have gjort uden 
programdeltagelse, idet effekten vil være størst i model B (med adgang til tilskud til 
implementering). Hvis det antages, at virksomhederne i gennemsnit har en 
beskæftigelse på 25 medarbejdere og en omsætning på 25 mio. kr., svarer dette 
til, at der årligt kan skabes 100-200 ekstra jobs i regionen.

Forslag 3: Tværkommunalt SMV-program

*Se fx IRIS Group (2012): ”Evaluering af midtjyske programmer for iværksætteri og virksomhedsudvikling”. 16



Omkostninger Etableringen af et nyt SMV-program i Greater Copenhagen vil for det første kræve, at der 
afsættes ressourcer til at udvikle programmet. Det kan evt. ske via en arbejdsgruppe med 
deltagelse af både lokale og regionale erhvervsfremmeaktører. 
Derudover vil der også være behov for en betydelig markedsføringsindsats over for 
SMV’erne, da denne gruppe i mindre grad end iværksætterne er i kontakt med 
erhvervsfremmesystemet – og derfor ikke i samme omfang kan forventes at modtage 
information om programmet via eksempelvis hjemmesider og nyhedsbreve fra 
erhvervsfremmeaktørerne.  
Selve gennemførelsen af programmet vil kræve tilførsel af ressourcer i 
erhvervsfremmesystemet til de forskellige aktiviteter, herunder administration og 
ledelse. Der skal endvidere afsættes midler til honorering af eksperter og rådgivere, som 
skal deltage i workshops.  
Endvidere skal der i model B afholdes udgifter til virksomhedstilskud. Det kan her 
antages, at ca. 2/3 af de deltagende virksomheder i hovedforløbet igangsætter 
implementeringsprojekter og dermed får adgang til supplerende tilskud (mod minimum 
50 procent egenfinansiering).
Det er muligt, at forslaget kan danne afsæt for en ansøgning til de to vækstfora, hvorved 
en stor del af udgifterne vil kunne dækkes af strukturfondsmidler. Herudover kan der 
opereres med en deltagerbetaling for deltagelse i hovedforløbet.

Forslag 3: Tværkommunalt SMV-program
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Omkostninger 
ved et tvær-
kommunalt 
SMV-program

På baggrund af erfaringerne fra andre programmer* er der i tabellen herunder lavet et 
estimat af omkostninger til etablering og drift af et SMV-program med det på de 
foregående slides skitserede aktivitetsniveau.

Det skal understreges, at beregningerne tager ikke højde for, at de enkelte kommuner 
evt. reducerer eksisterende aktiviteter og omkostninger, hvis forsalget implementeres. 

Forslag 3: Tværkommunalt SMV-program

Aktivitet Omkostning Antagelser og beregningsgrundlag

Udvikling af SMV-programmet 1.000.000 
kr.

Baseret på at der anvendes 1961 timer til 510 
kr./time (svarende til et helt årsværk) til at udvikle og 
organisere programmet. Kan evt. finansieres af 
eksisterende midler/ressourcer.

Årlige markedsførings- , screenings- 
og rekrutteringsaktiviteter 1.500.000 kr. De estimerede udgifter til rekruttering er baseret på 

erfaringer fra Region Midtjylland.

Korte seminarer samt individuelle 
samtaler 300.000 kr.

Det forudsættes, at seminarer afholdes i samarbejde 
med lokale erhvervsservicekontorer, og at der vil 
være mindre udgifter til eksterne oplægsholdere. 
Herudover vil der være et vist timeforbrug til 
individuel dialog om deltagelse og opfølgning.

24 heldagsworkshops 2.400.000 kr.
At det koster cirka 100.000 kr. per dag/modul at 
gennemføre de enkelte workshops, herunder 
honorar til eksterne oplægsholdere og rådgivere.

Årlig projektledelse og administra-
tion 1.000.000 kr. Baseret på at der anvendes 1961 timer til 510 

kr./time (svarende til et helt årsværk).

Tilskud til implementering (kun 
model B) 5.000.000 kr.

Baseret på at ca. 2/3 af de deltagende 
virksomheder (i hovedforløbet) benytter sig af 
denne mulighed.

Årlige driftsomkostninger i alt 10,2 mio. kr. At programmet ikke reducerer eksisterende 
aktiviteter i kommunerne. 

*Fx Væksthus Sjællands strategiprogram for SMV’er (”Strategiforløbet”). 18



Forslag 7: Koordinering af virksomhedskontakt i 
kommuner og væksthuse

Baggrund Der er på nuværende tidspunkt forskellig praksis for, hvordan kommunerne, de lokale 
erhvervsserviceoperatører og væksthusene registrerer deres virksomhedskontakt.  
Endvidere er informationerne ikke delt mellem de forskellige aktører. Det betyder, at 
virksomhederne risikerer at opleve gentagne og ukoordinerede henvendelser fra den 
lokale og specialiserede erhvervsservice, samt at vejledningen ikke bygger på de 
erfaringer, der er skabt i tidligere forløb.  

Beskrivelse 
af forslaget

Væksthusenes fælles CRM-system (udviklet af Erhvervsstyrelsen) skal udbredes 
og anvendes af alle de lokale erhvervsserviceoperatører i Region Sjælland og 
Region Hovedstaden, så data og virksomhedsoplysninger kan deles. Det betyder, 
at systemet skal indføres i de kommuner, der ikke allerede har adgang, samt at 
systemet skal udbredes og anvendes systematisk til registrering af 
virksomhedskontakten i den lokale erhvervsservice blandt de øvrige kommuner. 
Desuden skal der udvikles et mere brugervenligt modul på blog.escrm.dk til at dele 
oplysninger mellem aktørerne. 
Det vil være de enkelte  kommuner og erhvervsserviceoperatører, der bliver 
ansvarlige for at implementere og anvende systemet. 

Gevinster Gevinsterne ved forslaget er, at der vil komme en mere professionel og 
systematisk registrering af virksomhedskontakten internt i de kommuner, der ikke 
allerede har et CRM-system. 
Derudover vil der blive skabt en ensartet registreringspraksis mellem den lokale og 
specialiserede erhvervsservice, hvilket kan danne grundlag en bedre koordineret 
og samarbejdende erhvervsservice i hele regionen. 19



Forslag 7: Koordinering af virksomhedskontakt i 
kommuner og væksthuse

Aktiviteter og 
omkostninger

Målgruppen for forslaget er samtlige danske kommuner og de to væksthuse i Region 
Hovedstaden og Region Sjælland. Selvom de fleste kommuner principielt set har adgang 
til systemet – enten direkte eller indirekte gennem en ekstern aktør – så vurderes det, at 
det er relativt få kommuner, der bruger det fælles CRM-systemet til at registrere 
virksomhedskontakten i den lokale erhvervsservice. 
Der er derfor i tabellen herunder foretaget en beregninger af, hvad det vil koste at 
indføre og begynde at anvende det fælles CRM-system per kommuner. Omkostningerne 
knytter sig til et indledende undervisningsforløb i anvendelsen af systemet og et antal 
årlige brugerlicenser (jf. tabellen herunder).  Derudover er det antaget, at der ikke er 
nogle af disse kommuner, der vil have behov for at integrere det fælles CRM-system med 
andre eksisterende lokale systemer (hvilket typisk indebærer en engangsudgift på 20-
35.000 kr. per integration). 
Der er i tabellen desuden afsat en udgiftspost til at lave et mere brugervenligt modul på 
den fælles hjemmeside blog.escrm.dk til fælles deling og tværgående udtræk af 
brugerlister.

Kilder: Brugeroversigter og interview med Væksthus Syddanmark (der står for driften af det fælles CRM-system) og 
blog.escrm.dk.

Aktivitet Omkostning Antagelser og beregningsgrundlag

Etableringsomkostninger til 
undervisning/kursus   

6.000 kr. per 
kommune

Baseret på at der tilkøbes en pakkeløsning inkl. 
administratorkursus, support og rapportering. 

Årlige driftsudgifter 10.000 kr. per 
kommune Baseret på  fem brugerlicenser per kommune. 

Udvikling af modul til deling af 
oplysninger 10.000 kr. i alt
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Baggrund Det er vigtigt, at der både på kommunalt og regionalt niveau kan gennemføres solide 
analyser af erhvervsudvikling, erhvervspræstationer, erhvervsstruktur, 
arbejdsmarkedsforhold, konjunkturudvikling,  mv. 

I dag foreligger der ikke på tværs af kommunerne fælles metoder og tilgange til dette, 
ligesom de enkelte kommuner er henvist til enkeltvist 1) at købe data hos især 
Danmarks Statistik og 2) at opbygge eller købe kompetencer i forhold til at omsætte 
data til solide indikatorer, benchmarking, analyserapporter, mv. Alene udgifter til 
datakøb hos Danmarks Statistik som grundlag for lokale analyser af 
erhvervsudviklingen kan let løbe op i 25.000-50.000 kr. for den enkelte kommune.

Kommunerne har dog i et vist omfang adgang til indikatorer, kompetencer og analyser 
af erhvervsudviklingen baseret på data, der hentes hos Danmarks Statistik m.fl.  og 
stilles til rådighed for mange kommuner, således at dataudgifterne kan reduceres. Det 
gælder Væksthus Sjællands ”VækstVilkår” og IRIS Groups analyse- og 
evalueringskoncept ”Erhvervsfremme under lup”, der er udviklet i samarbejde med 
seks kommuner (herunder Holbæk, Køge, Guldborgsund og Lolland kommuner). Der 
hentes og forædles således allerede en række erhvervsdata på kommuneniveau. 

Beskrivelse 
af forslaget

For at styrke kommunernes dataadgang har KKR Sjælland og Hovedstaden 
foreslået at etablere en fælles erhvervsdataportal. 
For at sikre, at data let kan anvendes og for at skabe en ensartet tilgang til 
analyser af erhvervs- og arbejdsmarkedsforhold i kommunerne, foreslås det 
endvidere, at en sådan portal ikke blot skal give adgang til grunddata, men også 
til forædlede data.  

Forslag 8: Fælles erhvervsdataportal

21



*Det er endvidere vigtigt at koordinere initiativet med KL’s igangværende projekt om bedre effektvurdering af lokal 
erhvervs-fremme. Målet med KL’s projekt er bl.a. at udvikle en fælles tilgang til effektvurdering af lokal erhvervsfremme, 
der med fordel kan ses i sammenhæng med en fælles tilgang til overvågning af udviklingen i lokale erhvervsvilkår og 
erhvervspræstationer.

Beskrivelse af 
forslaget –
fortsat

Det foreslås således som led i projektet at udvikle et fælles sæt af indikatorer for 
erhvervsudvikling, erhvervsstruktur, erhvervspræstationer, arbejdsmarked, bosætning, 
mv. på kommuneniveau, og at disse indikatorer stilles til rådighed via portalen (med 
mulighed for sammenligninger med andre kommuner) og løbende opdateres. Data og 
indikatorer skal afspejle kommunernes samlede behov for analyser, overvågning, mv. på 
erhvervs-, beskæftigelses- og bosætningsområdet.

Projektet kan evt. gennemføres i et partnerskab med en aktør/virksomhed, der allerede 
indsamler og forædler denne type af data på kommunalt niveau. Det kan gøre udgifter til 
datakøb og ikke mindst ressourceforbrug til indhentning og organisering af data mindre 
for kommunerne i Greater Copenhagen*.

Det indebærer, at forslaget kan gennemføres i følgende trin:

1. Nedsættelse af en fælles arbejdsgruppe (evt. i samarbejde med ekstern 
aktør/virksomhed), der fastlægger relevante indikatorer, som kommunerne skal 
have adgang til på kommuneniveau.

2. Udvikling af en dataportalsløsning og brugerinterface, der sikrer kommunerne let 
adgang til indikatorerne, og som gør det nemt selv at foretage fx benchmark-
analyser.

3. Opstilling af et årligt budget til indkøb og indhentning af kommunalt opdelte data, 
opdatering af indikatorer og vedligeholdelse af portal (kan evt. deles med ekstern 
aktør). 

Forslag 8: Fælles erhvervsdataportal
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Forslag 8: Fælles erhvervsdataportal

Gevinster Gevinsterne vil først og fremmest bestå i et større og bedre data- og beslutningsgrundlag for strategier og 
erhvervspolitiske tiltag i både de enkelte kommuner og i hele regionen. Kommunerne får herunder et 
bedre grundlag for at sammenligne vækst, udvikling, erhvervsdemografi, mv. med andre kommuner. Hertil 
kommer adgang til en række indikatorer om erhvervspræstationer (fx iværksætteri, vækstvirksomheder, 
eksport, produktivitet, mv.). På langt sigt vil dette understøtte vækst og udvikling, fordi erhvervspolitiske 
beslutninger kan træffes på et mere kvalificeret grundlag.

Omkostninger Der skal opstilles et nærmere budget for opgaven, men omkostningerne vil skønsmæssigt 
omfatte:
Etablering (første år):
• Ca. 1/4 årsværk til deltagelse i arbejdsgruppe, der definerer data/indikatorer, der skal indgå i portalen.

• Ressourceforbrug til design af indikatorer, kodning, dataindhentning, organisering af data, mv. Udgiften 
vil skønsmæssigt ligge på 400.000 kr. til en ekstern leverandør (udgiften kan evt. reduceres betydeligt 
ved at indgå et samarbejde med en leverandør, der i forvejen har udviklet systemer til dette og/eller har 
interesse i at indgå i et partnerskab med Greater Copenhagen om opgaven).

• Udvikling og etablering af dataportal samt hosting fee – ca. 150.000 kr. (fx gennem Danmarks Statistiks 
StatHost-løsning).

• Datakøb – ca. 80.000 kr. (igen kan udgiften evt. reduceres afhængigt af om der kan indgås aftale med 
aktør, der i forvejen køber de relevante data).

Drift (år 2-X)
• Hosting fee og datakøb – ca. 100.000 kr.

• Ressourceforbrug til dataindhentning, opdatering af indikatorer, vedligeholdelse af dataportal, mv. – ca. 
120.000 kr.

Det vurderes således, at etablerings- og driftsomkostninger i år 1 vil udgøre 600-700.000 kr. (plus 
ressourcer til arbejdsgruppe), mens driftsudgifterne de følgende år vil beløbe sig til godt 200.000 
kr. Både etablerings- og driftsudgifter kan dog reduceres, hvis Greater Copenhagen engagerer sig 
med samarbejdspartnere, der har interesse i at dele udgifterne.  
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Forslag 8: Fælles erhvervsdataportal

Supplerende 
overvejelser

Ud over adgang til registerdata og indikatorer på de skitserede områder kan det 
overvejes at  lade portalen omfatte data på virksomhedsniveau, der fx kan benyttes til at 
identificere virksomheder i bestemte erhverv og udarbejde mere skræddersyede 
analyser. Dette er ikke muligt via Danmarks Statistik, der ikke videregiver data på 
virksomhedsindividniveau. Men der kan fx indgås en aftale med NN Markedsdata om 
inkludering af data fra deres database i portalløsningen. Prisen for dette vil afhænge af 
individuel aftale med NN Markedsdata.

I de skitserede gevinster og omkostninger er ikke nævnt de besparelser, som en del 
kommuner vil have på datakøb. Derudover vil initiativet frigøre ressourcer i kommuner, 
der tidligere er anvendt på bestilling, håndtering og bearbejdning af registerdata samt til 
udvikling af indikatorer og tilgange til erhvervsanalyser. Flere kommuner vil også kunne 
reducere omkostninger til udbud af individuelle analyseopgaver.
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3.3 Cost/benefit-analyse af anbefalinger til lokal 
erhvervsservice
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HOVEDSTADEN 

INDLEDNING 

Den lokale erhvervsservice i kommunerne er for mange virksomheder 
den primære indgang til det samlede erhvervsfremmesystem med alle 
dets aktører og tilbud. Kommunerne har nærheden, det lokale kendskab 
og den direkte kontakt til virksomhederne samt tæt samarbejde med 
resten af erhvervsfremmesystemet. Det princip skal fastholdes i Greater 
Copenhagen i overensstemmelse med KL’s anbefalinger i udspillet ”En 
effektiv og sammenhængende erhvervsfremmeindsats”. 

Den lokale erhvervsservice er godt forankret i kommunerne. Potentialet 
ved at samarbejde på tværs kan dog udbygges og udnyttes endnu bedre: 
Det skal være lettere for iværksættere at starte virksomhed og for 
virksomheder at udvikle sig, vokse, eksportere og skabe beskæftigelse. 
Det skal være logisk for virksomhederne, hvem der kan hjælpe med hvad 
i erhvervsfremmesystemet, og tilbuddene skal i højere grad være 
tilgængelige på tværs af kommunegrænser i Greater Copenhagen.  

I det følgende præsenteres KKR Hovedstaden og KKR Sjællands bud på 
en fokusering af den lokale erhvervsservice. Katalogets 11 anbefalinger 
har til formål at skabe fælles tilbud til virksomheder og iværksættere og 
anvende fælles værktøjer. Anbefalingerne er opdelt i to dele: 

• Anbefalinger til fælles tilbud til virksomheder  

• Anbefalinger til fælles værktøjer. 

Anbefalingerne består af fem basisydelser og seks tilvalgsydelser. De 
skal ses i sammenhæng med de store kommunale forskelle og de mange 
tilbud og indsatser – på lokalt, tværkommunalt og regionalt niveau – der 
allerede eksisterer eller er under udvikling. 

De enkelte kommuners tilslutning til anbefalingerne sker i 
kommunalbestyrelserne. 

Den generelle erhvervsfremmemodel 
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KKR 
HOVEDSTADEN 

PROCES 

Anbefalinger til fokusering af den lokale erhvervsservice i Greater 
Copenhagen er udarbejdet af en tværkommunal arbejdsgruppe.  
 
Arbejdsgruppen har bestået af repræsentanter fra Gladsaxe, Ballerup, 
Frederiksberg, Kalundborg, København, Lolland-Falster, Næstved, 
Vallensbæk, KKR Hovedstaden og KKR Sjælland samt direktørerne for 
Væksthus Hovedstaden og Væksthus Sjælland. Arbejdsgruppen har 
desuden samarbejdet med Copenhagen Capacity. 
 
Anbefalingerne afspejler forskelligheden i de 46 kommuners organisering 
af den lokale erhvervsservice. Det har givet gode diskussioner og bredt 
repræsentantskab i udviklingen af ideer og forslag. Anbefalingerne er ikke 
nødvendigvis udtryk for den enkelte kommunes holdning. 
 
For at sikre så bred kommunal forankring til anbefalingerne som muligt 
inviterede arbejdsgruppen alle kommuner og lokale erhvervsforeninger i 
Greater Copenhagen, de to væksthuse og Copenhagen Capacity til at 
deltage på udviklingskonferencen Greater Day i marts 2016. Der deltog 
ca. 90 ledere og konsulenter med ansvar for den lokale erhvervsservice. 
38 ud af 46 kommuner var repræsenteret på dagen. Det var første gang, 
at aktørerne var samlet.  
 
Så mange af deltagernes input som muligt er inkluderet – inden for 
rammerne af dette anbefalingskatalog – herunder de forbehold og 
bekymringer, der kom til udtryk på dagen.  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Anbefalingerne har ad flere omgange været drøftet i 
kommunaldirektørkredsene på Sjælland samt i KKR Hovedstaden og 
KKR Sjælland. Først som temadrøftelse på mødet i juni 2016 og dernæst 
som beslutningssag på mødet i september 2016. 

KKR Hovedstaden og KKR Sjælland har haft ansvar for den afsluttende 
tilretning af anbefalingerne.  

Den enkelte kommunalbestyrelse træffer beslutning om tilslutning til 
anbefalingerne.   
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HOVEDSTADEN 

ØKONOMI OG FINANSIERING 
 
Erhvervsservice er, jf. Loven om erhvervsfremme og regional udvikling, et 
frivilligt område for kommunerne. For mange af de 46 kommuner i 
Greater Copenhagen er erhvervspolitik et prioriteret indsatsområde, men 
der er også stor variation i kommunerne og deres erhvervsstruktur: Nogle 
kommuner har et begrænset erhvervsliv og ser sig selv som 
bosætningskommuner med primær fokus på borgernære ydelser. 

Hertil kommer, at erhvervsindsatsen er forskelligt organiseret og 
finansieret. Nogle kommuner løser selv opgaven. Andre har erhvervsråd 
eller erhvervsforeninger til at løse hele eller dele af opgaverne, ofte i en 
medfinansiering med lokale virksomheder på baggrund af en 
resultatkontrakt. 

Opdelingen af anbefalingerne tager højde for de kommunale 
forskelligheder og giver mulighed for, at kommunerne tilslutter sig i 
forskellige hastigheder: 

• Basisydelser bør alle kommuner tilbyde og dermed bidrage til at 
finansiere. I visse tilfælde kan udgifterne dækkes af væksthusenes 
basisbidrag, via regionale midler eller ved en fokusering af de midler, 
man allerede bruger. 

• Tilvalgsydelser er ydelser, som politisk prioriteres i den enkelte lokale 
erhvervsservice, og som vil kræve kommunal medfinansiering at 
tilslutte sig (som man fx ser det med International House). 

I Danmark investeres der ca. 4,7 mia. kr. årligt i tiltag, der skal styrke 
virksomhedernes rammer for at skabe vækst og beskæftigelse, jf. 
McKinsey & Co. (2016). Af dette beløb står kommunerne for 624 mio. kr. 
inkl. kommunernes basisfinansiering af væksthusene  på ca. 100 mio. kr., 
mens statens udgifter udgør næsten 3 mia. kr. Region Hovedstadens 
kommuner anvender ifølge kortlægningen i gennemsnit 46 kr. pr. borger 
til erhvervsfremme, mens kommunerne i Region Sjælland anvender kr. 
116. pr. borger. 

Der foreligger ingen økonomiske overslag på omkostningerne af 
anbefalingerne. Det vurderes dog, at de anbefalinger, der foreslås som 
basisydelser, vil kunne gennemføres via optimering inden for den 
eksisterende økonomiske ramme herunder den fastlagte kommunale 
finansiering på ca. 46 mio. kroner årligt til de to væksthuse på Sjælland.  

Herudover bør man fra kommunal side arbejde for, at de regionale 
erhvervsudviklingsmidler aktiveres i den lokale erhvervsserviceindsats.  

Såfremt der ønskes et samlet overblik over alle anbefalingernes udgifter 
og effekt over tid, anbefales det at få udarbejdet en overordnet cost-
benefit analyse. Hertil kommer, at der for de enkelte indsatser – efter 
politisk tilslutning – skal udarbejdes specifikke business cases, så 
økonomi kan indgå i et endeligt beslutningsoplæg. 
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Kategori Nr.  Anbefaling Basisydelse Tilvalgsydelse  

FÆ
LL

ES
 T

IL
B

U
D

 

Iværksættere 1 Tværkommunalt tilbud til iværksættere X 
 

SMV’er 2 Tværkommunalt start up-netværk X 

SMV’er 3 Tværkommunalt SMV-program X 
 

Vækstvirksomheder  4 Tættere forpligtende samarbejde mellem væksthusene X 

Vækstvirksomheder  5 Tættere forpligtende samarbejde mellem kommuner og 
væksthuse 

X 

Internationale virksomheder  
 

6 Kommunerne for internationale virksomheder X 

FÆ
LL

ES
 V

Æ
R

K
TØ

JE
R

 

Måling og styring 7 Koordinering af virksomhedskontakt i kommuner og væksthuse 
 

X 

Måling og styring 
 

8 Fælles erhvervsdataportal X 

Kompetenceudvikling og 
koordinering 

9 Fælles kompetenceudvikling X 

Markedsføring 10 Brug af lokale styrker i international markedsføring X 

Strategi 11 Fælles strategi og indsatsplan for tværkommunal 
erhvervsservice 

X 
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ANBEFALINGERNE KORT FORTALT 
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HOVEDSTADEN 

ANBEFALINGER TIL FÆLLES TILBUD 
TIL VIRKSOMHEDER  
Dette kapitel præsenterer anbefalinger til, hvordan kommunerne 
fokuserer den lokale erhvervsservice gennem flere fælles tilbud til 
virksomhederne. Tilbuddene er inddelt i fire målgrupper: 

• Iværksættere  

 – defineret som før-startere og nyetablerede virksomheder. 

• Små og mellemstore virksomheder (SMV’er)  

 – defineret som virksomheder med mellem 10 og 249 ansatte 

• Vækstvirksomheder  

 – defineret som virksomheder med et erkendt vækstpotentiale.  

• Internationale virksomheder  

 – defineret som store etablerede virksomheder, der agerer på et 
 internationalt marked og/ eller internationalt ejede virksomheder.  
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HOVEDSTADEN 

IVÆRKSÆTTERE   
 Anbefaling 1: Tværkommunalt tilbud til iværksættere 

Udfordring  Iværksættere er vigtige for den lokale jobskabelse i Greater Copenhagen. Men der er ikke en fælles tilgang og ambition for 
målgruppen i de to regioner, ligesom kommunerne tilbyder iværksættere vidt forskellige ydelser.  
 

Formål  I Region Hovedstaden har man gode erfaringer med Hovedstadens Iværksætterprogram, der er et fælles tilbud til iværksættere, 
som er tilgængeligt i alle 29 kommuner med kurser og online-tilbud. Programmet er udviklet for regionale midler med kommunal 
medfinansiering. Indsatsen skal udbrede det fælles iværksættertilbud til hele Greater Copenhagen som en tilvalgsydelse for 
kommunerne. 

Beskrivelse 
  

Hovedstadens Iværksætterprogram (HIP) udbredes til Region Sjælland som et supplement til eksisterende tilbud for 
iværksættere, leveret af lokale operatører, og på den måde tilpasses det ønskede lokale serviceniveau. 
 
Programmet består af kurser, online vejlednings- og screeningsværktøjer og fremadrettet også personlighedstest. Tilbuddet kan 
suppleres af eksisterende lokale tilbud til iværksættere. 
 
Udvikling af nye kurser og online vejledninger i det fælles tilbud skal ske i tæt samarbejde med kommunerne, 
erhvervsoperatørerne, private udbydere og med inddragelse af iværksættere. Indsatsen etablerer endvidere fælles 
efteruddannelse og kompetenceudvikling for vejledere i den lokale erhvervsservice, der sætter fokus på at samarbejde på tværs 
og styrke den lokale iværksætterkultur (jf. anbefaling 9).  
 

Udførende  Væksthus Hovedstaden er projektejer på Hovedstadens Iværksætterprogram og er pt. i dialog med Væksthus Sjælland om 
udbredelse af tilbuddet. 

Forventet potentiale 
for målgruppen 

Iværksætterne møder en lokal erhvervsservice af høj kvalitet i hele metropolregionen og kan hurtigt finde relevante tilbud på 
tværs af kommunegrænser. Indsatsen medvirker til, at den screening af iværksætterens forretningsidé, der sker i den lokale 
erhvervsservice, er tilstrækkelig kvalificeret til at kunne bidrage afgørende til virksomhedens succesfulde etablering og 
overlevelse.  

Beslutningsproces 
  

- KKR Sjælland og KKR Hovedstaden anbefaler en udbredelse af Hovedstadens Iværksætterprogram 
- Væksthus Sjælland og Væksthus Hovedstaden udbreder HIP i samarbejde med den lokale erhvervsservice. 

Finansiering   HIP er etableret med regionale midler og medfinansieres i dag af de 29 kommuner i region Hovedstaden. Udbredelsen medfører, 
at den enkelte kommune ved tilslutning til programmet bidrager med medfinansiering og får del i tilbuddet.  
 

8 



 

      
    

   
    

    
  

    
  

    
 

 

KKR 
HOVEDSTADEN 

 
 Anbefaling 2: Tværkommunalt start up-netværk 

Udfordring  Der er gode tiltag i begge regioner, fx Vækstfabrikker på Sjælland, Iværksætterhuset i Hovedstaden og mange lokale tilbud med 
forskelligt fokus i kommunerne, på uddannelses- og forskningsinstitutioner og i regi af private rådgivere og frivillige initiativer. Men 
der mangler en klar sammenhæng i erhvervsservicetilbud til iværksættere før start, i den tidlige etableringsfase og i overgangen til 
væksthusenes tilbud.  
 

Formål  Indsatsen har til formål at sætte et internationalt ambitionsniveau for iværksætteri i Greater Copenhagen, der kan øge 
metropolregionens tiltrækningskraft. Det sker ved at koble eksisterende lokale og regionale ydelser i et fælles netværk for 
iværksættere i hele Greater Copenhagen. Netværket tilbydes på tværs af operatører. 
 

Beskrivelse 
  

Indsatsen opretter ikke en ny operatør, men skaber et fælles brugerdrevet knudepunkt med en fælles ambition om at løfte 
iværksætterkulturen i Region Hovedstaden og Region Sjælland. 
 
Indsatsen etablerer et netværk ved at kortlægge eksisterende tilbud og forbinde dem, så iværksættere i hele regionen får adgang til 
tilbud på tværs af kommune- og operatørgrænser. Fx bør Iværksætterhusets ydelser i form af 1:1 vejledning, start up-kurser og 
cafeer udbredes og tænkes sammen med Vækstfabrikkerne som fysisk ramme med kontorfaciliteter og arrangementer og udbredes 
til hele Greater Copenhagen. Lokale tilbud til fx specifikke målgrupper eller lokale spidskompetencer bør deles på tværs med henblik 
på et samlet løft. Det bør kobles til de regionale satsningsområder i samarbejde med virksomheder og private rådgivere for at styrke 
særlige områder i den samlede Greater Copenhagen-strategi og tillige have fokus på internationale iværksættere med Copenhagen 
Capacity som operatør.   
 
Det fælles miljø skal sikre lokalt engagement og tilstedeværelse – og få det optimale ud af lokale styrkepositioner – samtidig med at 
iværksættere får let adgang til ydelser og netværk i en bredere geografi. Målet er desuden at sikre en let overgang til det 
specialiserede og private erhvervsfremmesystem og dermed øge andelen, der udvikler sig til en vækst- eller acceleratorvirksomhed. 
 

Udførende  Det tværkommunale start up-netværk forankres i væksthusene, der koordinerer indsatsen.  

Forventet potentiale 
for målgruppen 

Iværksætterne bliver del af et miljø med internationalt ambitionsniveau og let adgang til ydelser i alle led på tværs af operatører. 

Beslutningsproces 
  

KKR Hovedstaden og KKR Sjælland udarbejder et beslutningsgrundlag for etablering af et fælles start up-netværk.  

Finansiering   Tilslutning til et fælles start up-miljø vil ske i moduler af tilvalgsydelser for at tilgodese de kommunale forskelle. 
 

IVÆRKSÆTTERE   
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SMV’ERE 

Anbefaling 3: Tværkommunalt SMV-program 
Udfordring  De etablerede små og mellemstore virksomheder udgør en stor del af erhvervsstrukturen i Greater Copenhagen og er vigtige for 

den lokale beskæftigelse. Analyser viser dog, at der i metropolregionen er meget få tilbud til denne målgruppe, og at 
virksomhederne ikke i tilstrækkeligt omfang finder vej til tilbud, der kan udvikle dem (fx IRIS Group 2014). 
 

Formål  Programmet leverer fælles initiativer til SMV’er via et tæt samarbejde mellem den lokale erhvervsservice og relevante offentlige og 
private erhvervsfremmeaktører. Indsatsen skal bl.a. sikre relevante tilbud til målgruppen om markedsføring, internationalisering, 
digitalisering, finansiering, innovation, generationsskifte, rekruttering af medarbejdere eller andre aktuelle temaer og bringe den 
viden og de ressourcer, der er til stede i Greater Copenhagen i spil i en bred geografi. 
 

Beskrivelse 
  

Indsatsen består af følgende: 
 
• Udvikling af fælles tilbud med inspiration fra Hovedstadens Iværksætter Program for SMV’er 
• En model for styrket lokal tilstedeværelse af nationale erhvervsfremmeaktørers tilbud indenfor eksport, innovation, finansiering, 

generationsskifte og markedsmodning udformet som et led i opbygning af væksthusenes knudepunktsfunktion 
• En model for at dele og markedsføre lokale tilbud på tværs af kommunegrænser for at øge mængden af tilbud til 

virksomhederne. 
 

Udførende  Under ledelse af væksthusene udvikler en arbejdsgruppe med deltagelse af lokale og nationale erhvervsfremmeaktører, private 
rådgivere, virksomheder samt regionerne i Greater Copenhagen det konkrete indhold i SMV-programmet. 

Forventet potentiale 
for målgruppen 

SMV’erne bidrager til en større andel af væksten. 

Beslutningsproces  KKR Hovedstaden, KKR Sjælland, Væksthus Hovedstaden og Væksthus Sjælland udarbejder et beslutningsgrundlag for 
etablering af et fælles SMV-program. 

Finansiering   Tilslutningen til et tværkommunalt SMV-program bør ske i moduler af tilvalgsydelser for at tilgodese de kommunale forskelle. 
Finansieringen findes gennem kommunal deltagerbetaling og evt. regional medfinansiering og aktivering af ressourcer i nationale 
erhvervsfremmeorganisationer, fx Teknologisk Institut, Vækstfonden og Invest In Denmark.  
. 
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VÆKSTVIRKSOMHEDER 

Anbefaling 4: Tættere forpligtende samarbejde mellem væksthusene 
Udfordring  De to væksthuse i Greater Copenhagen har allerede delvist ensartede basisydelser og forpligtende samarbejder på tværs. Men 

virksomheder kan kun i begrænset omfang anvende de tilbudte ydelser på tværs af regionsgrænsen.  

Formål  Indsatsen etablerer et tættere samarbejde mellem Væksthus Hovedstaden og Væksthus Sjælland med henblik på flere og bedre 
ydelser på tværs til vækstvirksomhederne. 

Beskrivelse 
  

Med en fælles regional aftale for 2016 samarbejder de to væksthuse om tre strategiske indsatsområder: et sammenhængende 
erhvervsservicetilbud, adgang til kapital og analyse. Dette samarbejde skal styrkes yderligere.  
 
For at stimulere væksten i vækstvirksomheder skal de to væksthuses basisydelse og programmer være så ens som muligt. De to 
væksthuse skal i videst muligt omfang dele ressourcer, stabsfunktioner, kompetencer, konsulenter, it-systemer og lokaler samt 
markedsføre hinandens tilbud og udvikle tilbud sammen. 
 
Desuden skal de to væksthuses regionalt finansierede programmer tilbydes virksomheder på tværs af de to regioner. Virksomheder 
skal kunne få samme ydelse tilbudt uanset geografisk placering. 
 
Det forudsætter, at alle projekter finansieret af de tre vækstfora kan benyttes af virksomhederne på tværs af regionsgrænser i hele 
Greater Copenhagen, og dermed at væksthusene kan tilbyde hinandens projekter til deres respektive kunder. Denne model er 
introduceret i de tre vestdanske regioner, og det anbefales, at man indhenter erfaringer derfra og laver en lignende associeringsaftale 
for Greater Copenhagen, som er tilpasset de erhvervsmæssige forhold i regionen. 

Udførende  Væksthus Hovedstaden og Væksthus Sjælland i samarbejde med KKR Hovedstaden, KKR Sjælland, Vækstforum Hovedstaden, 
Vækstforum Sjælland og Vækstforum Bornholm. 
 

Forventet potentiale 
for målgruppen 

Flere virksomheder oplever væksthusenes tilbud som relevante og anvender dem med gode resultater til følge målt på øget 
omsætning, beskæftigelse og eksport, hvilket vil fremgå af væksthusenes årlige resultatmålinger. 

Beslutningsproces 
  

• KKR Hovedstaden og KKR Sjælland sikrer forpligtende samarbejde mellem de to væksthuse via den fælles regionale aftale 
• Vækstforum Bornholm, Vækstforum Hovedstaden og Vækstforum Sjælland udarbejder model for tværregionalisering af regionalt 

finansierede projekter. 

Finansiering   Indsatsen ligger inden for rammerne af de kommunale basismidler til væksthusene samt tildeling af projekt- og programmidler fra 
Vækstforum Hovedstaden, Vækstforum Sjælland og Vækstforum Bornholm. 
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VÆKSTVIRKSOMHEDER 

Anbefaling 5: Tættere forpligtende samarbejde mellem kommuner og væksthuse 
Udfordring Væksthusene er centrale i forhold til at nå de fælles visioner om vækst i Greater Copenhagen. Der er behov for et tættere og mere 

forpligtende lokalt samarbejde mellem den lokale og specialiserede erhvervsservice, hvor kommunerne tager tydeligt ejerskab til 
de to væksthuse og sætter en fælles retning. 
 

Formål  Indsatsen sikrer et optimalt samarbejde med væksthusene og tager ansvar for, at der er et godt samspil mellem parterne – uanset 
den lokale organisering af erhvervsindsatsen - og ikke er lokalt overlap og suboptimering i forhold til vejledning og tilbud rettet mod 
vækstvirksomheder. 
 

Beskrivelse 
  

Indsatsen opbygger et tættere lokalt samarbejde mellem den lokale og specialiserede erhvervsservice ved at etablere fælles 
principper og arbejdsgange for: 
 
• Hvordan kommunerne identificerer, screener og henviser vækstpotentielle virksomheder, som væksthusene efterfølgende 

modtager, og kommunerne bagefter samler op på, hvis nødvendigt (after care) 
• Hvordan væksthusene er tilstede lokalt med udgangspunkt i lokale styrkepositioner   
• Hvordan væksthusene og kommunerne løbende er i dialog om samarbejdet og resultatet af virksomhedsbesøg og skaber 

relevante tilbud sammen.   
 
Det anbefales yderligere, at alle kommuner og/eller deres lokale erhvervsoperatør får en key account i væksthusene. Væksthus 
Hovedstaden har introduceret denne metode i 2016. Et tættere, forpligtende samarbejde med kommunerne understøttes ligeledes 
af kompetenceudvikling (jf. anbefaling 7) og anvendelse af ensartede værktøjer (jf. anbefaling 6). 
 

Udførende  Væksthus Hovedstaden, Væksthus Sjælland, KKR Hovedstaden, KKR Sjælland og de lokale erhvervsoperatører. 

Forventet potentiale 
for målgruppen 

Flere vækstvirksomheder anvender væksthusene og realiserer et vækstpotentiale jf. Erhvervsstyrelsens årlige resultatmålinger. 
 

Beslutningsproces  KKR Hovedstaden, KKR Sjælland og de lokale erhvervsoperatører udarbejder i samarbejde med væksthusene modeller for styrket 
kommunalt ejerskab af væksthusene og optimalt samarbejde lokalt. 

Finansiering   Anbefalingen ligger inden for rammerne af kommunernes basisfinansiering af væksthusene. 
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INTERNATIONALE VIRKSOMHEDER   

Anbefaling 6: Kommunerne for internationale virksomheder 
Udfordring  Etablerede og internationalt orienterede virksomheder er i afgørende grad med til at forme og påvirke omverdenens opfattelse af  

Greater Copenhagen som en attraktiv region og talentdestination – men virksomhederne har endnu ikke taget ejerskab til Greater 
Copenhagen som fælles platform og har et for lille kendskab til de eksisterende tilbud til rekruttering, markedsføring og tiltrækning 
af investorer. 
 

Formål  Indsatsen styrker samarbejdet mellem kommunerne og Copenhagen Capacity om internationalt orienterede virksomheders 
rekruttering til og ejerskab af de fælles Greater Copenhagen-værktøjer (investorportal, one point-entry, og det fælles brand).  
 

Beskrivelse 
  

Copenhagen Capacity har intensiveret samarbejdet med kommunerne om tiltrækning af internationale virksomheder og 
investeringer og udviklet fælles værktøjer til etablerede virksomheder i forhold til fælles besøgsprogram, investorportal, brand og 
talenttiltrækning. International House er ligeledes blevet en tværkommunal succes til glæde for virksomheder med international 
arbejdskraft.  
 
Kommunerne skal i højere grad i dialog med de etablerede virksomheder med internationalt perspektiv, så de involverer sig i 
Greater Copenhagen, anvender de fælles værktøjer og bidrager til løsningen af metropolregionens store udfordringer såsom 
trængsel og mangel på kompetent arbejdskraft.  
 
Indsatsen etablerer en konkret aftale mellem den lokale erhvervsservice og Copenhagen Capacity om et styrket samarbejde om 
servicering af internationalt orienterede virksomheder – herunder en klar rolle- og opgavefordeling, hvor parterne forpligter sig til at 
trække i samme retning.  
 

Udførende  Copenhagen Capacity og den lokale erhvervsservice. 

Forventet potentiale 
for målgruppen 

Virksomhederne bidrager til at tiltrække international opmærksomhed, talent og vækst til regionen. 

Beslutningsproces Copenhagen Capacity, KKR Sjælland og KKR Hovedstaden indgår en samarbejdsaftale. 

Finansiering   Fælles værktøjer til virksomhederne er en del af basisydelsen i Greater Copenhagen finansiereret via regionernes årlige 
resultatkontrakt med Copenhagen Capacity. 
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ANBEFALINGER TIL FÆLLES VÆRKTØJER 

Dette kapitel præsenterer anbefalinger til, hvordan den lokale 
erhvervsservice yder en bedre service gennem fælles værktøjer og 
indsatser.  

Værktøjerne er inddelt i fire typer: 

• Måling og styring  

• Kompetenceudvikling og koordinering 

• Markedsføring 

• Strategi. 
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MÅLING OG STYRING 

15 

Anbefaling 7: Koordinering af virksomhedskontakt i kommuner og væksthuse 
Udfordring  De fleste kommuner og erhvervsserviceenheder foretager i dag en eller anden form for registrering af deres virksomhedskontakt. 

Men der er vidt forskellig praksis for registreringen, og informationerne er ikke delt. Det medfører, at virksomheder oplever 
ukoordinerede og gentagende henvendelser. 
 

Formål  Indsatsen skal danne grundlag for en professionalisering af erhvervsfremmesystemet via fælles registrering af virksomhedskontakt 
på tværs af den lokale og specialiserede erhvervsservice. Der kan ske gennem tilslutning til eller integration med de to væksthuses 
fælles CRM-system (udviklet af Erhvervsstyrelsen).  
 
Deling af data skal danne overblik og grundlag for bedre henvisning, videndeling, service og resultatmåling samt sikre, at 
virksomhederne ikke bliver kontaktet ukoordineret og skal levere de samme oplysninger gentagne gange. 

Beskrivelse 
  

Indsatsen udbreder væksthusenes fælles CRM-system i den lokale erhvervsservice, såfremt de enkelte kommuner ikke har 
etableret eget CRM-system. For de kommuner, der har eget CRM-system, kan der etableres integration til væksthusenes system, 
så data kan deles.  
 
Det er op til den enkelte kommune/erhvervsoperatør at implementere og anvende systemet.  

Udførende  Væksthusene og den lokale erhvervsservice. 

Forventet 
potentiale for 
målgruppen 

Systematisk og øget registrering af virksomhedskontakt – både internt i kommunerne og mellem den lokale og den specialiserede 
erhvervsservice – danner grundlag for en professionaliseret og bedre samarbejdende erhvervsservice. 

Beslutningsproces 
  

Væksthusene udbreder som systemejere deres CRM-system og tilbyder uddannelse i systemet til den lokale erhvervsservice (jf. 
anbefaling 9) samt går i dialog med de øvrige kommuner om muligheder for integration med andre CRM-systemer.  

Finansiering   Tilslutning til væksthusenes CRM-system finansieres af den enkelte lokale erhvervsservice som tilvalgsydelse. Udgift for 1-5 
brugere er kr. 2.000 pr. bruger/år. Systemintegration finansieres efter aftale.  
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Anbefaling 8: Fælles erhvervsdataportal 
Udfordring Der er på nuværende tidspunkt ikke adgang til et system, der giver et samlet dataoverblik over den enkelte kommunes 

erhvervssammensætning og branchestruktur på tværs af den samlede erhvervsdemografi og muliggør overordnede analyser af 
erhvervsudviklingen i Greater Copenhagen.  
 

Formål  Indsatsen skaber øget overblik over erhvervsudvikling og -demografi via en fælles portal og styrke samarbejdet på tværs af 
kommune-, regions- og operatørgrænser. 
 

Beskrivelse 
  

Der er behov for en erhvervsdataportal i Greater Copenhagen for at optimere erhvervsfremmetiltag og træffe beslutninger på et 
bedre grundlag. Indsatsen har til formål at udvikle og udbrede anvendelsen af – og forbedre datagrundlaget for – en fælles 
erhvervsdataportal. 
 
Indsatsen skal bygge videre på de relevante tiltag, der allerede er igangsat: Fx gennemfører Væksthus Sjællands Center for 
VækstAnalyse løbende situationsanalyser af de enkelte kommuners vilkår for vækst og erhvervsliv, ligesom en kommunal 
arbejdsgruppe prototypeudvikler en portal i et open source-system, der kobler CVR-data med GIS-data. 
 

Udførende  Væksthus Sjælland og arbejdsgruppen under HovedstadensKortSamarbejde (HRKS). 

Forventet potentiale 
for målgruppen 

Medarbejderne i den lokale og specialiserede erhvervsservice (herunder væksthusene, Copenhagen Capacity, EU kontorerne og 
klyngeaktører) vil med adgang til bedre erhvervsdata opnå styrket videngrundlag til det strategiske arbejde med erhvervsservice.  
 

Beslutningsproces 
  

KKR Hovedstaden og KKR Sjælland bestiller et beslutningsoplæg fra Væksthus Sjælland og den kommunale arbejdsgruppe. 

Finansiering   Det vurderes, at portalen kan udvikles og udbredes for få midler til kommunerne i Greater Copenhagen. Udgifter til implementering 
og kompetenceudvikling må påregnes. 
 
For de aktører, der i dag tilkøber data eksternt, vil denne udgift forventeligt bortfalde.  
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Anbefaling 9: Fælles kompetenceudvikling 
Udfordring  Der er behov for et fælles kompetenceløft af medarbejdere og ledere i erhvervsfremmesystemet i Greater Copenhagen, der samler 

aktørerne og skaber fælles retning.  
Formål  Indsatsen etablerer Greater Copenhagen Academy som et kompetenceudviklingscenter, der samler aktører i den lokale og 

specialiserede erhvervsservice i hele metropolregionen. 

Beskrivelse 
  

Greater Copenhagen Academy har fire indsatsområder:  
 
1. Tema- og netværksmøder: Giver viden og kompetencer inden for specifikke faglige områder og øger kendskabet mellem 

erhvervsfremmeaktørerne. Ud over de løbende møder afholdes årligt konferencen Greater Day, der samler 
erhvervsfremmeaktører og borgmestre i Greater Copenhagen til fælles drøftelser.  
 

2. Styrket virksomhedsservice: Det er afgørende, at offentlige medarbejdere får forståelse for virksomhedernes kontekst, så de 
har de rigtige kompetencer og tilgange til at yde en virksomhedsrettet service.  
 

3. Organisation & ledelse: Det er afgørende, at offentlige ledere formår at navigere efter politiske vinde og at operationalisere 
nye reformer. Selvom hverdagen kører og opgaverne bliver løst, er det vigtigt at forsøge at finde nye veje til at tage 
organisationen til næste niveau. Ledelsen skal skabe fokus og retning, så organisationen fremstår som en samlet enhed, der 
arbejder sammen mod et klart defineret mål. 
 

4. Netværksgrupper: Formålet er løbende at skabe grobund for bedre koordinering og samhørighed mellem 
erhvervsfremmeaktørerne samt at styrke den generelle videns- og erfaringsudveksling i Greater Copenhagen.  

 
Målgrupper : Medarbejdere inden for erhvervsfremmesystemet, der vejleder eller rådgiver virksomheder om vækst og udvikling; 
offentligt ansatte, der har virksomhedskontakt som en del af det daglige arbejde; ledere i det offentlige eller i 
erhvervsfremmesystemet. 

Udførende  Væksthus Hovedstaden og Væksthus Sjælland i samarbejde med den lokale erhvervsservice. 

Forventet potentiale 
for målgruppen 

Virksomheder oplever en kompetent erhvervsservice, der har optimale kompetencer og redskaber til at hjælpe virksomheden på 
tværs af operatører, kommunale og regionale grænser med øget vækst som fælles mål. 

Beslutnings- 
proces  

KKR Hovedstaden og KKR Sjælland vedtager at etablere Greater Copenhagen Academy forankret i væksthusene. 

Finansiering   Indsatsen skal både have basis- og tilvalgsydelser afhængig af finansieringsmodeller, herunder regional medfinansiering, 
basismidler fra de to væksthuse og Copenhagen Capacity m.fl. samt brugerbetaling fra den lokale erhvervsservice og VEU-refusion 
via kommunernes kompetencefond. 
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Anbefaling 10: Brug af lokale styrker i international markedsføring 
Udfordring De kommunale styrkepositioner skal være mere synlige for det internationale marked af virksomheder, investorer og talent, så de i 

endnu højere grad bidrager til den internationale markedsføring af metropolregionen. 

Formål  Indsatsen styrker det tværkommunale arbejde med strategisk udvikling og sammenbinding af lokale fyrtårne. Det vil ske i tæt 
samarbejde med Copenhagen Capacity, så der skabes internationalt markedsføringspotentiale og attraktionsværdi. 

Beskrivelse 
  

Copenhagen Capacity er ved at implementere en ny digital platform for international markedsføring. Indsatsen sikrer i den 
forbindelse, at lokale value propositions kortlægges, synliggøres og anvendes aktivt i den internationale markedsføring af Greater 
Copenhagen. Kortlægningen vil bl.a. sammenbinde klynger af value propositions og styrke Copenhagen Capacitys dialog og 
kontakt med metropolregionens virksomheder. 
 
De kortlagte value propositions skal også anvendes til tiltrækning af besøgsprogrammer via One Point-Entry og tiltrækning af 
investorer via Invest.cph.  
 
Det er afgørende, at der er gode arbejdsgange og snitfalder mellem Copenhagen Capacity og den lokale erhvervsservice for 
indrapportering til systemet og håndtering af de leads, systemet skaber. Kommunerne skal informeres om planlagte initiativer og 
kunne bidrage med lokal viden, der bidrager til at tiltrække endnu flere internationale investorer og arbejdspladser.  
 

Udførende  Indsatsen er en styrkelse af Copenhagen Capacitys arbejde med internationalisering af metropolregionen og ligger i forlængelse af 
det eksisterende markedsføringsarbejde og besøgstjenesten One Point-Entry. 

Forventet potentiale 
for målgruppen 

Kommuner og virksomheder i Greater Copenhagen får øget attraktionskraft (fx over for international talent og investeringer) og 
eksponering gennem synliggjorte lokale value propositions i international markedsføring. 

Beslutningsproces KKR Hovedstaden og KKR Sjælland godkender igangsættelse af indsatsen. 

Finansiering   Indsatsen finansieres via Copenhagen Capacitys resultatkontrakt med Region Hovedstaden og Region Sjælland som en 
basisydelse og forudsætter ikke yderligere finansiering fra kommunerne. 
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Anbefaling 11: Fælles strategi og indsatsplan for tværkommunal erhvervsservice 
Udfordring  Greater Copenhagens kommuner har generelt erhvervslivet som fokusområde. Der bliver investeret massivt i erhvervsfremme og 

–udvikling, og virksomhederne står højt på den politiske dagsorden. Men kommunerne kan og skal stadig gøre mere sammen, 
hvor det giver mening og leverer værdi til den lokale erhvervsservice – og dens kunder på virksomhedssiden.  

Formål  Greater Copenhagen skal være løftestang for et system, hvor den lokale og specialiserede erhvervsservice arbejder efter en 
fælles overordnet strategi og handlingsplan med en klar rollefordeling og et ønske om at trække i samme retning. Alle aktører 
skal samarbejde om at imødekomme de enkelte virksomheders behov på tværs af kommune-, regions- og operatørgrænser og 
anvende fælles værktøjer og systemer til at styre, måle og koordinere indsatser, der bidrager til at skabe vækst og beskæftigelse 
med udgangspunkt i de lokale styrkepositioner.  

Beskrivelse 
  

Målet er, at kommunerne i Greater Copenhagen – på baggrund af en analyse af den lokale vækst og beskæftigelse – udvikler en 
fælles vision for erhvervsserviceområdet, der udmøntes i en 4-årig strategi. Strategien vedtages ved hver ny valgperiode og 
understøttes af 2-årige handlingsplaner. Handlingsplanerne udvikles på Greater Day-arrangementerne, der samler aktørerne på 
tværs af operatører og niveauer, og som skaber sammenhæng mellem den overordnede vision og de lokale initiativer.  
 
Vision og strategi skal bidrage til implementeringen af de regionale vækst- og erhvervsudvklingsstrategier i Region Hovedstaden 
og Region Sjælland.  
 

Beslutningsproces 
  

KKR Sjælland og KKR Hovedstaden igangsætter indsatsen.  

Finansiering   Aftales mellem parterne.  
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3.3 Cost/benefit-analyse af anbefalinger til lokal 
erhvervsservice



Supplerende baggrundsnotat til Cost/benefitanalysen udarbejdet af Væksthus Hovedstadsregionen. 

Der har været et ønske om at skabe klarhed over, hvilke tiltag, der allerede er finansieret, og hvorledes de 

enkelte forslag er tænkt finansieret – kommunalt, regionalt eller statslige finansiering 

 

Ad forslag 1) Tværkommunalt tilbud til iværksættere. 

Her tænkes der primært på udbredelse af Iværksætterhuset, som 22 ud af 29 kommuner allerede er del af. 

Dette er finansieret af kommunale midler, og anbefalingen forudsætter en videreførelse af dette på samme 

økonomiske niveau for at opnå kritisk masse samt sikre, at der skabes en værdi hos de iværksættere, der 

bruger tilbuddet. Forslaget har primært fokus på at udbrede HIP til Region Sjælland.  

Derudover indeholder anbefalingen også en udbredelse af Hovedstadens Iværksætterprogram (HIP). Det er 

et program, der er finansieret af Region Hovedstaden og har en delfinansiering fra de deltagere 

iværksættere.  

Samlet er det en forudsætning, at begge tiltag forlænges efter 2018 for at sikre, at der er et relevant udbud 

til iværksættere i Hovedstadsområdet. Det er således en grundforudsætning, at den nuværende regionale 

og delvis kommunale finansiering fortsætter, og der dertil kommer additionel finansiering til aktiviteter på 

Sjælland. 

 

Ad forslag 2) Tværkommunalt start-up netværk 

Dette er et forslag om at binde de eksisterende indsatser/aktører bedre sammen herunder styrke 

henvisning, samarbejde og kompetenceopbygning. Der skal ydes bevilling til halvt årsværk, der skal 

organisere indsatsen samt til opbygning og vedligeholdelse af website mv. Det kan endvidere fremhæves, 

at den mest relevante finansiering er et mindre bidrag fra hver kommune til initiativet, der koster ca. en 

halv mio. kr. i etablering og det samme i løbende drift. 

 

Ad forslag 3) Tværkommunalt SMV program 

Aktiviteten har fokus på at styrke de etablerede virksomheders kompetencer, så de klarer sig bedre i den 

øgede globale konkurrence. Aktiviteten er beskrevet således, at det er en forudsætning at midlerne 

kommer fra Socialfonden dvs. ansøgning til Vækstforum og dermed delfinansiering fra de deltagende 

virksomheder.  

 

Ad forslag 7) Koordinering af virksomhedskontakt i kommuner og væksthuse 

Det er en forudsætning i forslaget, at det eksisterende CRM system udbredes til alle kommuner, og der vil i 

den forbindelse (for de kommuner, som pt. ikke er på systemet) være en ekstraomkostning til licenser og 

driftsomkostning af systemet.  

 

 



Ad forslag 8) Fælles erhvervsdataportal 

Forslaget går ud på at skabe et fælles data- og indikatorgrundlag som udgangspunkt for lokale og regionale 

analyser af erhvervsudvikling, erhvervsspecialisering, mv. Der er tale om en ny aktivitet, der ikke pt. er 

finansieret, og som kræver medfinansiering fra de deltagende kommuner.  

En del kommuner må dog forventes at kunne spare egne udgifter til datakøb mv., hvis forslaget 

gennemføres. 
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Benchmarking af kommunernes indsats på klimaområdet i hovedstadsregionen 

 

1. Baggrund og sammenfatning 

Klimapolitisk Forum1 besluttede i november 2015 at udarbejde et samlet overblik over klimaindsatsen i kom-
munerne i hovedstadsregionen. Formålet med analysen er at bidrage til at skabe et belyst grundlag for politisk 
dialog og beslutningstagning i og på tværs af kommunerne, og dermed fremme opfyldelsen af Region Hoved-
staden og kommunernes fælles vision om, at energi- og transportsystemet i hovedstadsregionen skal være fos-
silfri i 2050 og at regionen er klimaberedt i 2025. Det er desuden hensigten at synliggøre analysens resultater, 
så kommunerne kan blive inspireret af hinanden.  

På baggrund af Klimapolitisk Forums beslutning om at få udarbejdet et samlet overblik over klimaindsatsen i 
kommunerne i hovedstadsregionen, har Oxford Research indsamlet og analyseret data vedr. udvalgte faktorer 
inden for: 1) Tværgående aktiviteter og resultater, 2) Omstilling af energisystemet til fossilfri varme- og elfor-
syning, 3) Energieffektiviseringer og energibesparelser i bygninger, udstyr og anlæg og 4) Omstilling af trans-
portsystemet til fossilfrie brændsler. 

Energistyrelsens Energi- og CO2-regnskab skulle have leveret datagrundlag for præsentation af kommunernes 
samlede CO2-udledning, reduktion i CO2-udledningen over tid i hele kommunens geografi og andelen af det 
samlede energiforbrug, som stammer fra vedvarende energi. Færdiggørelsen af benchmarking-rapporten har 
således afventet dette. Efter at første version af dette regnskab blev offentliggjort i november 2016, måtte 
kommunerne imidlertid konstatere, at data ikke var valide i forhold til kommunernes beregninger og at det ikke 
var muligt for kommunerne at vurdere årsagerne, fordi der ikke var adgang til baggrundsdata. Endvidere mang-
lede data for elforbruget. På grund af de nuværende validitetsproblemer er det besluttet at udtage disse data fra 
benchmarking-analysen. 

Datagrundlaget for analysen udgøres af dataregistre (bl.a. dn.dk/klimakommuner og bilstatistik.dk), eksiste-
rende analyser og rapporter (bl.a. fra ’Energi på tværs’) og fire spørgeskemaundersøgelser med spørgsmål in-
denfor hvert af de fire områder. Der har sideløbende kørt et særskilt projekt vedrørende kommunernes arbejde 
med klimatilpasning i hovedstadsregionen i regi af den regionale Task Force for klimatilpasning. Udvalgte re-
sultater herfra er også indarbejdet i det samlede overblik. 

Data er indsamlet med henblik på at muliggøre sammenligning på tværs af kommuner, hvorfor data til hver 
indikator inden for de enkelte områder er indsamlet på samme vis på tværs af kommuner. Med undtagelse af 
spørgeskemaundersøgelsen, hvor hver enkelt kommune har svaret for sig, er der kun valgt én kilde per indikator 
for så vidt muligt at sikre at data på tværs af kommuner er opgjort ens. 

Afrapporteringen af benchmarkingen af kommunens indsats på klimaområdet omfatter 1) en hovedrapport 
med hovedkonklusioner fra analysen 2) en tabelrapport (baggrundsrapport) og 3) en case-samling med otte 
kommuners initiativer indenfor de forskellige områder, der er nytænkende, inspirerende og lærerige.  

 

1.1 LÆSEVEJLEDNING 

Nærværende hovedrapport indeholder en kort sammenfatning samt resultater inden for 1) Tværgående aktiviteter 
og resultater, 2) Omstilling af energisystemet til fossilfri varme- og elforsyning, 3) Energieffektiviseringer og energibesparelser i 
bygninger, udstyr og anlæg, 4) Omstilling af transportsystemet til fossilfrie brændsler og 5) klimatilpasning. 

                                                      

1 Klimapolitisk Forum består af fem kommuner (Fredensborg, København, Dragør, Albertslund, samt Helsingør Kommune udpeget 
af KKR Hovedstaden) samt fem regionsmedlemmer. 
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I nærværende hovedrapport er der primært fokus på tværgående resultater såsom energiforbrug og CO2-ud-
ledning, på resultater, der knytter sig til indsatsområderne i Region Hovedstadens og kommunernes fælles ener-
givision2, og resultater vedr. klimatilpasning3. Der er således indhentet data, som ikke præsenteres i hovedrap-
porten, men som til gengæld præsenteres i tabelrapporten. Der vil desuden løbende være henvisninger til tabel-
ler i tabelrapporten, da der i hovedrapporten kun præsenteres hovedresultater, og ikke data i detaljer. Det er 
endvidere værd at bemærke, at det fra start har været målet at ’forstyrre’ kommunerne mindst muligt, hvorfor 
den indsamlede data primært bygger på eksisterende og tilgængeligt data. Det sætter også sine begrænsninger, 
da der vil være interessante data, som ikke er er indhentet, som led i denne benchmarkanalyse. Det gælder fx 
forklaringer på, hvorfor kommunerne gør som de gør, og hvilke tiltag, der har stor effekt. Der præsenteres dog 
eksempler på, hvad udvalgte kommuner har gjort inden for et område, men vil man vide mere, anbefales det, 
at der tages kontakt til den respektive kommune for at høre mere om deres tiltag. 

 

1.2 HOVEDKONKLUSIONER 

Kommunerne i hovedstadsregionen har generelt stor fokus på at reducere CO2-udledningen og ener-
giforbruget – både for kommunen som virksomhed, herunder fra kommunal transport til tjenestekørsel og 
kommunale bygninger, og for kommunen som geografi, herunder husholdninger, transport og erhvervsliv. Det 
ses bl.a. ved, at kommunerne har som mål at reducere CO2-udledningen med minimum 2 pct. om året for 
kommunen som virksomhed og ved, at det rent faktisk lykkes kommunerne at reducere deres CO2-belastning. 

Kommunerne er desuden generelt aktive med at igangsætte indsatser, der skal bidrage til hhv. omstilling 
af energisystemet til fossilfri varme- og elforsyning, energieffektiviseringer og energibesparelser i bygninger, 
udstyr og anlæg, omstilling af transportsystemet til fossilfrie brændsler og klimatilpasning. Det ses bl.a. i føl-
gende tabel, der præsenterer en oversigt over udvalgte analyseresultater vedr. indsatsområder i Region Hoved-
stadens og kommunernes fælles energivision. 

Indsatsområder Resultater vedr. indsatsområder i 'Region Hovedstadens og kommunernes 
fælles energivision' 

Energibesparelser 18 ud af 29 kommuner har inden for det seneste år gennemført initiativer mhp. at 
fremme energieffektiviseringer i enfamiliehuse f.eks. gennem kampagner eller rådgiv-
ning. 
15 ud af 29 kommuner har inden for det seneste år gennemført initiativer mhp. at 
fremme energirenovering af flerfamiliebygninger f.eks. gennem rådgivning, kampag-
ner, infomateriale eller samarbejde med boligforeninger. 
15 ud af 29 kommuner har inden for det seneste år gennemført initiativer mhp. at 
fremme energibesparelser i virksomheder f.eks. gennem rådgivning og varme- og ven-
tilationstjek. 

Individuel opvarmning 18 ud af 29 kommuner har gennemført og/eller igangværende initiativer mhp. at få 
udfaset private oliefyr og indpasning af fossilfri energi målrettet borgere og/eller virk-
somheder, f.eks. fremme af varmepumper. 

Gas 7 ud af 29 kommuner har gennemført og/eller igangværende initiativer mhp. at 
fremme anvendelsen af biogas - fx til fleksibel el, i transport, til proces og individuel 
forsyning - med målet om at udfase naturgas. 

                                                      

2 Se energipåtværs.dk/_files/Dokumenter/150224energiindustriens_historiske_omstilling_quartzogco.pdf 
3 I alt 15 kommuner i hovedstadsregionen har besvaret spørgeskemaundersøgelsen vedr. klimatilpasning, der er gennemført i regi af den 
regionale Task Force for klimatilpasning og har samtidig godkendt brugen af resultaterne herfra i nærværende rapport. De resultater, 
der præsenteres vedr. klimatilpasning bygger derfor kun på de 16 kommuners besvarelser, og de resultater, kommunerne har godkendt 
kan anvendes i nærværende rapport. 
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Affald 23 ud af 29 kommuner har gennemført og/eller igangværende initiativer mhp. at 
øge genanvendelse af affald for at mindske den fossile fraktion i affald til forbrænding, 
f.eks. ved at fremme anvendelsen af usorterede organiske affald på biogasanlæg. 

Fjernvarme og indpas-
ning af vedvarende 
energi 

18 ud af 29 kommuner har gennemført og/eller igangværende initiativer mhp. at 
indpasse fossilfri energi (fx biomasse, geotermi, solvarme og varmepumper) i fjern-
varmeforsyningen, herunder understøtte tværgående samarbejder om afprøvning og 
demonstration af teknologier inden for vedvarende energi 

Udvidelse og omlæg-
ning af fjernvarme 

17 ud af 29 kommuner har gennemført og/eller igangværende initiativer mhp. at 
udbrede fjernvarme til f.eks. naturgasforsynede områder igennem et samarbejde mel-
lem forsyningsselskaber. 

Transport 23 ud af 29 kommuner har gennemført og/eller igangværende initiativer mhp. at 
tilvejebringe infrastruktur til køretøjer drevet af fossilfrie drivmidler f.eks. ladestan-
dere og biogastankning. 

16 ud af 29 kommuner stiller krav om brændselsvalg/miljøvalg i udbudsmateriale til 
kommunernes transportydelser 

Grøn vækst 26 ud af 29 kommuner angiver, at de arbejder for, at omstillingen af energisystemet 
bruges som løftestang for udvikling af nye energiløsninger, der både - direkte eller 
indirekte - giver lokale arbejdspladser og understøtter danske virksomheder.  

 

Der er dog fortsat arbejde at gøre. F.eks. er der jf. ovenstående resultater relativt få kommuner, der har fokus 
på at fremme anvendelsen af biogas med målet om at udfase naturgas samt på at fremme energibesparelser i 
virksomheder f.eks. gennem rådgivning og varme- og ventilationstjek. Andre resultater viser, at der er relativt 
få kommuner, der arbejder med at påvirke arbejdspladsers transportforbrug, og at der fortsat er kommuner i 
hovedstadsregionen, der ikke har fossilfrie køretøjer drevet på el, biogas eller brint i deres kommunale vogn-
park. Også på klimatilpasningsområdet er der arbejde at gøre, herunder igangsætte flere klimatilpasningspro-
jekter og/eller aktiviteter målrettet de kommunalt udpegede risikoområder. 
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2. Resultater af benchmarking af kommunernes ind-
sats på klimaområdet i hovedstadsregionen 

I det følgende afsnit præsenteres udvalgte resultater fra benchmarkingen inden for de fem områder: 

• Tværgående aktiviteter og resultater 

• Omstilling af energisystemet til fossilfri varme- og elforsyning 

• Energieffektiviseringer og energibesparelser i bygninger, udstyr og anlæg 

• Omstilling af transportsystemet til fossilfrie brændsler 

• Klimatilpasning 

Vil man dykke yderligere ned i resultaterne henvises til tabelrapporten. 

 

2.1 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER OG RESULTATER 

Kommunernes samlede energiforbrug 

Figuren nedenfor viser kommunernes energiforbrug fra husholdninger og transport i TJ pr. indbygger. Det 
fremgår, at Frederiksberg og København har et relativt lavt energiforbrug pr. indbygger, mens Gribskov og 
Allerød har et højt energiforbrug pr. indbygger. En del af forklaringen herpå er forskellen i energiforbrug pr. 
indbygger fra transport. En lavere befolkningstæthed, større afstande og relativt flere biler pr. indbygger i Grib-
skov og Allerød kan være en medvirkende forklaring på et relativt højt i energiforbrug pr. indbygger fra trans-
port. 

Figur 2.1: Energiforbrug i TJ pr. indbygger fra husholdninger og transport i de 29 kommuner i hovedstadsregionen, 2012. 
Kilde: Energibalancer, COWI, Energi på tværs, 2015 

Medregnes energiforbruget fra erhvervslivet stiger det kommunale gennemsnit i hovedstadsregionen fra 0,5 TJ 
pr. indbygger til 0,73 TJ pr. indbygger (for yderligere info se tabel i afsnit 1.1.1 i tabelrapporten). Særligt Halsnæs 
og dernæst Ballerup og Glostrup kommuner har et erhvervsliv med et relativt højt energiforbrug pr. indbygger. 
Mens Halsnæs har en række tunge produktionsvirksomheder med højt energiforbrug, er Glostrup og Ballerup 
begge kendetegnet ved en relativ høj dagsbefolkning (mange beskæftigede med arbejdssted i kommunen) i 
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forhold til natbefolkning (indbyggere i kommunen), hvilket er udtryk for, at der er relativt mange arbejdspladser 
i de to kommuner. 

Kommunernes CO2-reduktionsmål 

Figuren nedenfor viser kommunernes mål for reduktion i årlig CO2-udledning for kommunen som virksom-
hed4 (for yderligere info se tabel i afsnit 1.3.1 i tabelrapporten). Det fremgår, at kommunerne i hovedstadsregi-
onen generelt har et mål om at sænke deres udslip af CO2 årligt for kommunen som virksomhed, herunder 
CO2-udledning fra kommunal transport til tjenestekørsel og kommunale bygninger. 

Figur 2.2: Kommunernes mål for reduktion i årlig CO2-udledning for kommunen som virksomhed fra kommunal 
transport til tjenestekørsel og kommunale bygninger, 2016 (n = 22) 
Kilde: www.dn.dk, 26.10.2016. 

Reduktion i CO2-udledning over tid 

Ifølge kommunernes egne opgørelser til Danmarks Naturfredningsforenings Klimakommuneordning er det 
lykkes alle klimakommuner5 i hovedstadsregionen at reducere deres CO2-udledning for kommunen som virk-
somhed over en årrække6 dvs. fra kommunal transport til tjenestekørsel og kommunale bygninger (for yderli-
gere info se tabel i afsnit 1.2.1 i tabelrapporten). 

F.eks. er det lykkes Frederiksberg Kommune at reducere deres CO2 belastning med 3,4 pct. i gennemsnit pr. 
år fra 2007-2014. I Frederiksberg Kommune er der de seneste år igangsat flere initiativer med betydning for 

                                                      

4 Nogle kommuner opererer ikke med et mål for CO2-reduktion fra kommunen som virksomhed, fx København, der i stedet arbejder 
ud fra ambitiøse mål for reduktion af energiforbruget i kommunens bygninger (40 pct. i 2025 ift. 2010) samt med omstilling af kommu-
nens egen vognpark. 
5 22 kommuner i hovedstadsregionen er klimakommuner pr. september 2016 
6 Kommunerne indgår individuelle aftaler med Danmarks Naturfredningsforening, hvorfor perioderne, der er data for, er forskellig fra 
kommune til kommune og derfor ikke er direkte sammenlignelig. Fx er Albertslund Kommune startet med at måle i 2007, da de blev 
klimakommune, mens data fra Rødovre Kommune er fra 2012-2014. 

 

2 pct. pr. år

3 pct. pr. år

2,5 pct. pr. år
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Vallensbæk  
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Ishøj
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reduktionen i CO2 belastning for kommunen som virksomhed. Det gælder bl.a. en indsats med ESCO7 på 
Frederiksberg fra 2013, der medfører, at 80 ejendomme bliver energirenoveret frem mod 2019, mens miljøhen-
syn indtænkes ved nybyggerier og større renoveringer. 

Grøn vækst – øget vækst og grøn omstilling 

Det er et indsatsområde i Region Hovedstadens og kommunernes fælles energivision, at omstillingen af ener-
gisystemet bruges som løftestang for udvikling af nye energiløsninger, der bidrager til vækst. 26 ud af 29 kom-
muner8 angiver, at de har initiativer, der bidrager til, at omstillingen af energisystemet bruges som løftestang 
for udvikling af nye energiløsninger, der både - direkte eller indirekte - giver lokale arbejdspladser og understøt-
ter danske virksomheder. 

Som eksempel har Bornholm Regionskommune siden 2007 arbejdet med strategien Bright Green Island, som 
udgør en vision om, at Bornholm i 2025 skal være et CO2-neutralt samfund baseret på vedvarende og bære-
dygtig energi. En del af visionen består i at medtænke det bornholmske erhvervsliv og understøtte deres arbejde 
med bæredygtighed.  

                                                      

7 ESCO står for Energy Service COmpanies og er en samarbejdsform til at opnå energibesparelser i bygninger. Tankegangen i ESCO 
er simpel; de midler, der er bundet i en given ejendom i form af energiforbrug, kan reduceres, og reduktionen af energi betaler for 
optimering af ejendommens energiforbrugende installationer. 
8 Glostrup, Ishøj og Tårnby kommuner har ikke angivet, at de har fokus herpå 
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2.2 OMSTILLING AF ENERGISYSTEMET TIL FOSSILFRI VARME- OG ELFORSY-
NING 

Energiplan for omlægning af energisystemet 

Figuren nedenfor viser kommunernes svar på spørgsmålet om deres kommune har en energiplan/energistrategi 
for omlægning af energisystemet evt. som en del af en klimaplan (for yderligere info se tabel i afsnit 2.1.1 i 
tabelrapporten). Det fremgår, at 20 ud af 29 kommuner i dag har en energiplan/energistrategi for omlægning 
af energisystemet. Eksempelvis har Gladsaxe Kommune en strategisk energiplan - ’Energistrategi 2035 for 
Gladsaxe Kommune’ - som sætter rammerne for Gladsaxe Kommunes bidrag til at erstatte de fossile brændsler 
kul, olie og naturgas med vedvarende energi i Danmark. 

Figur 2.3: Kommunernes svar på om deres kommune har en energiplan/energistrategi for omlægning af energisystemet 
evt. som en del af en klimaplan. 
Kilde: spørgeskemaundersøgelse, 2016 

Individuel opvarmning 

Individuel opvarmning er et indsatsområde i Region Hovedstadens og kommunernes fælles energivision. 18 ud 
af 29 kommuner har gennemført og/eller igangværende initiativer mhp. at få udfaset private oliefyr og ind-
pasning af fossil energi målrettet borgere og/eller virksomheder, f.eks. fremme af varmepumper (for yderligere 
info se tabel i afsnit 2.2.1 i tabelrapporten). 

Som eksempel har Furesø Kommune siden 2011 arrangeret flere velbesøgte borger- og erhvervsrettede arran-
gementer. Det første var ’Spar penge, støt klimaet - skrot dit oliefyr!’ med 250-300 deltagere, hvor borgerne 
kunne høre om ordningen, møde en rådgiver og møde flere af de lokale VVS’ere. Siden har Furesø Kommune 
selv og i samarbejde med nabokommunerne Gladsaxe, Ballerup, Lyngby-Taarbæk kommuner og en enkelt gang 
Allerød Kommune arrangeret energimarkedspladser, hvor borgerne kan møde rådgivere og håndværkere. To 
af de fælleskommunale arrangementer, ’Sig farvel til dit oliefyr”, var i samarbejde med Bolius/Energistyrelsen 
og Energitjenesten. 

Udfasning af naturgas og fremme af anvendelses biogas 

Udfasning af naturgas i 2035 og fremme af anvendelsen af biogas er et indsatsområde i Region Hovedstadens 
og kommunernes fælles energivision, hvilket relativt få kommuner har fokus på. 7 ud af 29 kommuner har 
gennemført og/eller igangværende initiativer mhp. at fremme anvendelsen af biogas - fx til fleksibel el, i trans-
port, til proces og individuel forsyning - med målet om at udfase naturgas (for yderligere info se tabel i afsnit 
2.3.1 i tabelrapporten).  
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Ja, vores kommune har en energiplan/energistrategi for omlægning af energisystemet.

Vores kommune har planer om at udarbejde en energiplan/energistrategi for omlægning af energisystemet.

Nej, vores kommune har endnu ikke udarbejdet en energiplan/energistrategi.

Ikke relevant for vores kommune
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Som eksempel har Københavns Kommune i samarbejde med HOFOR bygas en ambition om at bygasnettet i 
København i 2025 er CO2-neutralt. HOFOR bygas modtager i dag biogas fra BIOFOS9, der producerer biogas 
fra spildevandsrensning. En del af denne biogas kan indfases direkte dvs. uden at blive opgraderet til naturgas-
standard på bygasnettet, hvilket er en effektiv måde at anvende biogassen på. 

Genanvendelse af affald 

Øget genanvendelse af affald er et indsatsområde i Region Hovedstadens og kommunernes fælles energivision. 
23 ud af 29 kommuner har gennemført og/eller igangværende initiativer mhp. at øge genanvendelse af affald 
for at mindske den fossile fraktion i affald til forbrænding, f.eks. ved at fremme anvendelsen af usorterede 
organiske affald på biogasanlæg (for yderligere info se tabel i afsnit 2.4.1 i tabelrapporten). 

Et eksempel er i Halsnæs Kommune, hvor deres forsyningsselskaber Halsnæs Affald og Halsnæs Varme har 
indgået en aftale om levering af sorteret biomasse fra indsamlet haveaffald til varmeværket, til afbrænding i 
fjernvarmeproduktionen. Halsnæs Affald indsamler desuden organisk dagrenovation fra alle husstande i kom-
munen (dog ikke i sommerhusområder) til produktion af biogas og kompost på et biogasanlæg. 

Udvidelse og omlægning til fjernvarme 

Udvidelse og omlægning til fjernvarme er et indsatsområde i Region Hovedstadens og kommunernes fælles 
energivision. 17 ud af 29 kommuner har gennemført og/eller igangværende initiativer mhp. at udbrede fjern-
varme til f.eks. naturgasforsynede områder igennem et samarbejde mellem forsyningsselskaber (for yderligere 
info se tabel i afsnit 2.6.1 i tabelrapporten).  

Som eksempel har Gentofte Kommune siden 2010 udbygget fjernvarmenettet og har hvert år siden konverteret 
ca. 80 TJ olie og gas til fjernvarme. 

Fjernvarme og indpasning af vedvarende energi 

Fjernvarme og indpasning af vedvarende energi er et indsatsområde i Region Hovedstadens og kommunernes 
fælles energivision. 18 ud af 29 kommuner har gennemført og/eller igangværende initiativer mhp. at indpasse 
fossilfri energi (fx biomasse, geotermi, solvarme og varmepumper) i fjernvarmeforsyningen, herunder under-
støtte tværgående samarbejder om afprøvning og demonstration af teknologier inden for vedvarende energi. 
Der er desuden fem kommuner, der har planer for at igangsætte initiativer på områder, som ikke har gennemført 
initiativer i dag (for yderligere info se tabel i afsnit 2.5.1 i tabelrapporten).  

Som eksempel har Furesø Kommune understøttet Farum Fjernvarmes indsats for at etablere et geotermisk 
anlæg, mens Helsingør Kommune har forsøg med varmepumper og har desuden et biogasanlæg (med en råd-
netank) ved rensningsanlægget og har planer om næsten total omlægning fra naturgas til biomasse. 

  

                                                      

9 BIOFOS er Danmarks største spildevandsvirksomhed, der renser spildevandet for 1,2 mio. indbyggere i hovedstadsområdet på vores 
tre renseanlæg Lynetten, Avedøre og Damhusåen. De udnytter ressourcerne i spildevandet til klimavenlig energi i form af el, biogas og 
fjernvarme til forsyningsnettet. 
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2.3 ENERGIEFFEKTIVISERINGER OG ENERGIBESPARELSER I BYGNINGER, 
UDSTYR OG ANLÆG 

Energibesparelser hos slutbrugere 

Fremme af el- og varmebesparelser for alle slutbrugere er et indsatsområde i Region Hovedstadens og kom-
munernes fælles energivision. Figuren nedenfor viser, hvilke slutbrugere kommunerne i hovedstadsregionen 
har haft fokus på, hvis de har igangsat initiativer inden for det seneste år, mhp. at fremme el- og varmebespa-
relser i hhv. enfamiliehuse, flerfamiliebygninger og virksomheder. Af figuren fremgår det, at fem kommuner 
ikke har igangsat initiativer målrettet slutbrugere inden for det seneste år. 

Figur 2.4: Kommunernes svar på hvilke slutbrugere de har fokus på, hvis de har igangsat initiativer inden for det seneste 
år, mhp. mhp. at fremme el- og varmebesparelser. 
Kilde: spørgeskemaundersøgelse, 2016 

18 ud af 29 kommuner har inden for det seneste år gennemført initiativer mhp. at fremme energieffektivise-
ringer i enfamiliehuse f.eks. gennem kampagner, infomateriale eller rådgivning. (for yderligere info se tabel i 
afsnit 3.3.1 i tabelrapporten). 

Et eksempel på et initiativ, der er målrettet fremme af el- og varmebesparelser hos slutbrugere er ’Vækst via 
Energirenovering’ (2014-2016), hvor Gate21, Region Hovedstaden og seks kommuner10 i hovedstadsregionen 
er involveret. Formålet med projektet er at fremme vækst i energirenoveringer af private boliger ved at motivere 
boligejere til at efterspørge og gennemføre energirenovering og rådgivning herom, løfte erhvervslivets kompe-
tencer og viden om energirenoveringer samt bidrage med værktøjer til kommunale indsatser over for borgerne. 

15 ud af 29 kommuner har inden for det seneste år gennemført initiativer mhp. at fremme energirenovering 
af flerfamiliebygninger f.eks. gennem rådgivning, kampagner, infomateriale eller samarbejde med boligforenin-
ger (for yderligere info se tabel i afsnit 3.4.1 i tabelrapporten). 

                                                      

10 Region Hovedstaden (projektejer), Gate 21 (projektleder), Høje-Taastrup og Fredensborg Kommune (frontløberkommuner), Egedal, 
Furesø, Albertslund og Ballerup kommuner (følgekommuner). Projektet er åbent for alle regionens kommuner. 
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Eksempelvis samarbejder Frederiksberg Kommune med ejer- og andelsboligforeninger om energitjek og hjælp 
til projekteringsfase. Det indbefatter en første del, som er en håndsrækning, der har fået ejer- og andelsbolig-
foreningerne til at gennemføre de ’lette’ energirenoveringer, mens anden del hjælper dem i gang med de mere 
omkostningstunge energirenoveringer, der ofte kræver et godt overblik og mange beslutninger. 

15 ud af 29 kommuner har inden for det seneste år gennemført initiativer mhp. at fremme energibesparelser 
i virksomheder f.eks. gennem rådgivning og varme- og ventilationstjek (for yderligere info se tabel i afsnit 3.5.1 
i tabelrapporten). 

Som eksempel deltager Fredensborg Kommune i flere projekter, der skal vise virksomhederne, hvilke mulig-
heder de har for at tænke og handle mere grønt samt energi- og ressourcebevidst. Derudover tilbyder kommu-
nen udvalgte virksomheder et energisyn, hvor de gennemgår den enkelte virksomhed for at afdække potentialer 
for at effektivisere deres energiforbrug. Fremover vil motiverede virksomheder også blive tilbudt et forløb, 
hvor de implementerer regulær energiledelse i deres virksomhed. 

Energibesparende tiltag i kommunale bygninger og midler budgetteret til CO2-reduktion 

Energibesparende tiltag i kommunale bygninger er et område, som majoriteten af kommunerne har fokus på. 
27 ud af 29 kommuner har angivet, at de har gennemført og/eller igangværende energibesparende tiltag i 
kommunale bygninger, mens 23 ud af 29 kommuner har midler budgetteret til CO2-reduktion fra kommunale 
bygninger (for yderligere info se tabel i afsnit 3.1.1 i tabelrapporten). 

Eksempelvis er CO2-udledningen fra de kommunale bygninger i Gladsaxe Kommune faldet 54 pct. siden 2007. 
Særlig virkningsfulde tiltag har bl.a. været omlægning fra olie og gas til fjernvarme, energirenoveringer, solceller 
på rådhuset, solvarme og varmepumper, energieffektive teknologier og ændret belysning.  
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2.4 OMSTILLING AF TRANSPORTSYSTEMET TIL FOSSILFRIE BRÆNDSLER 

De kommunale vognparker 

Figuren nedenfor viser andel køretøjer drevet af fossilfri drivemidler i de kommunale vognparker i juni 201611. 
De 29 kommunerne står samlet set som brugere af en vognpark på 3.802 køretøjer, hvoraf 446 er eldrevne, 16 
er brintdrevne12 og ét er naturgasdreven (for yderligere info se tabel i afsnit 4.2.2 i tabelrapporten). Det fremgår, 
at Albertslund og Gladsaxe kommuner har den største andel køretøjer drevet af fossilfri drivemidler i de kom-
munale vognparker. En forklaring på, at Albertslund Kommune i dag har en stor andel elbiler i deres vognpark 
er, at Albertslund Kommune i 2013 besluttede, at alle udtjente biler i den kommunale vognpark skal erstattes 
af elbiler. Den beslutning er blevet fulgt, således at Albertslund Kommune i 2016 har 28 elbiler i deres vognpark. 
Hvad angår Gladsaxe Kommune har indkøbet af 27 elbiler i 2015 medvirket til, at kommunen i dag har 41 
elbiler i deres vognpark. Københavns Kommune har det højeste antal køretøjer drevet af fossilfri drivemidler 
med i alt mere end 200 elbiler og 16 brintbiler. 

Figur 2.5: Andel køretøjer drevet af fossilfri drivemidler (el, naturgas og brint) i de kommunale vognparker i de 29 kom-
muner i hovedstadsregionen. 
Kilde: De Danske Bilimportører, bilstatistik.dk, juni 2016. 
Note: 1) Optalt på ’bruger’ og ikke ’ejer’. 2) Fossilfrie køretøjer dækker el, naturgas og brint. 3) Inkluderer kategorierne: 
Lastbiler, Busser, Personbiler, Varebiler og Campere. 

Infrastrukturudvikling inden for transportområdet til køretøjer drevet af fossilfrie drivemidler 

Infrastrukturudvikling inden for transportområdet til køretøjer drevet af fossilfrie drivemidler er et indsatsom-
råde i 'Region Hovedstadens og kommunernes fælles energivision'. 23 ud af 29 kommuner har gennemført 
og/eller igangværende initiativer mhp. at tilvejebringe infrastruktur til køretøjer drevet af fossilfrie drivmidler 
f.eks. ladestandere og biogastankning (for yderligere info se tabel i afsnit 4.1.1 i tabelrapporten). 

I juli 2016 var der samlet 195 offentligt tilgængelige ladestandere i hovedstadsregionen med 739 lade-
stik/ladeudtag, hvoraf størstedelen af placeret i København (116 ladestandere med 481 ladestik/ladeudtag) 
og Frederiksberg (21 ladestandere med 72 ladestik/ladeudtag). 

                                                      

11 1) Optalt på ’bruger’ og ikke ’ejer’. 2) Fossilfrie køretøjer dækker el, naturgas og brint. 3) Inkluderer kategorierne: Lastbiler, Busser, 
Personbiler, Varebiler og Campere). 
12 Det er Københavns Kommune, der står som bruger af det ene naturgasdrevne køretøj og de 16 brintdrevne køretøjer. 
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Figuren nedenfor viser antallet af offentligt tilgængelige ladestationer pr. indbygger og ladestik pr. indbygger til 
opladning af elbiler i kommunerne (for yderligere info se tabel i afsnit 4.1.2 i tabelrapporten). Det fremgår, at 
der er relativt set flest ladestandere og ladestik pr. indbygger i Københavns og Frederiksberg kommuner13. Både 
København og Frederiksberg kommuner har opsat mål for udbygning af infrastrukturen til elbiler og har gen-
nemført indsatser for at tilvejebringe infrastruktur til køretøjer drevet af fossilfrie drivemidler. 

Figur 2.6: Antallet af offentligt tilgængelige ladestik pr. indbygger og ladestationer pr. indbygger i kommunerne. til oplad-
ning af elbiler i de 29 kommuner i hovedstadsregionen. 
Kilde: ladekortet.danskelbilalliance.dk, juli 2016. 

Der er ikke et samlet overblik over antal ladestandere og ladestik/ladeudtag ved kommunale ejendomme til 
brug for de eldrevne køretøjer, som kommuner står som brugere af. Ifølge det regionale elbilsekretariat er 
antageligvis minimum et ladestik/ladeudtag per el-drevent køretøj, som kommunerne står som bruger af. Dvs. 
minimum 446 ladestik/ladeudtag til brug for kommunale eldrevne køretøjer i hovedstadsregionen. 

Samlet estimeres det således, at der er minimum 1.185 ladestik/ladeudtag til opladning af elbiler i hoved-
stadsregionen, der enten anvendes af kommunerne selv eller som er til offentlig brug. 

Krav om brændselsvalg i udbudsmaterialet til kommunernes transportydelser 

Krav om brændselsvalg i udbudsmaterialet til kommunernes transportydelser er et indsatsområde i Region Ho-
vedstadens og kommunernes fælles energivision. Figuren på næste side viser, hvor mange kommuner, der stiller 
krav om brændselsvalg/miljøvalg i udbudsmateriale til kommunernes transportydelser (for yderligere info se 
tabel i afsnit 4.3.1 i tabelrapporten). Det fremgår, at 16 ud af 29 kommuner i dag stiller krav om brændselsvalg 
i udbudsmaterialet til kommunernes transportydelser. Eksempelvis stiller Albertslund Kommune og Gladsaxe 
Kommune miljøkrav i deres udbud vedrørende indsamling af affald. Der er desuden flere af hovedstadsregio-
nens kommuner, der er med i Miljøstyrelsens 'Partnerskab for Offentlig Grønne Indkøb'. I partnerskabet er 
der mål på transportområdet, som blandt andet stiller krav til nyindkøb af person- og varebiler.  

                                                      

13 På ladekortet.danskelbilalliance.dk er der et samlet overblik over offentligt tilgængelig ladeinfrastruktur i hovedstadsregionen på tværs 
af operatører samt hoteller, supermarkeder og lignende, som tilbyder opladning til elbiler. 
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Det fremgår desuden, at syv kommuner angiver ’ved ikke’ til spørgsmålet. Dette resultat kan give anledning til, 
at de enkelte kommuner gør sig klart, om de i dag stiller krav stiller krav om brændselsvalg i udbudsmaterialet 
til kommunernes transportydelser, og hvis ikke, at de overvejer en indsats på området. 

Figur 2.7: Kommunernes svar på om de stiller krav om brændselsvalg/miljøvalg i udbudsmateriale til kommunernes 
transportydelser. 
Kilde: spørgeskemaundersøgelse, 2016 

  

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Antal

Ja, vores kommune stiller krav om miljøvalg i udbudsmateriale til kommunernes transportydelser.

Vores kommune har planer om at stille krav om brændselsvalg/miljøvalg i udbudsmateriale til
kommunernes transportydelser.
Nej, vores kommune stiller ikke krav om brændselsvalg/miljøvalg i udbudsmateriale til kommunernes
transportydelser.
Ikke relevant for vores kommune.

Ved ikke.
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2.5 KLIMATILPASNING 

Antal udpegede risikoområder og igangsatte klimatilpasningsprojekter i risikoområderne 

Til brug for klimatilpasningsplanen skal kommunerne foretage en risikokortlægning. Det gøres typisk ved at 
kortlægge oversvømmelsestruede arealer i den enkelte kommune, og i forlængelse heraf vurdere sandsynlighe-
den for, at de enkelte arealer oversvømmes og en kortlægning af konsekvenserne ved oversvømmelser, der 
sammen udtrykker risikoen14. Kommunernes beliggenhed og geografi - fx nærhed til vand og lavtliggende om-
råder - har selvsagt stor betydning for antallet af oversvømmelsestruede arealer i de enkelte kommuner, stør-
relsen på arealerne og risikoen for oversvømmelse.  

Der er i alt udpeget 477 risikoområder i de 16 kommunale klimatilpasningsplaner (for yderligere info se 
tabel i afsnit 5.1.1 i tabelrapporten)15. Det spænder fra ét udpeget risikoområde i Dragør Kommune til 23 
risikoområder i Hillerød Kommune til hele 300 risikoområder i Københavns Kommune. Københavns kom-
mune har vedtaget en skybrudsplan for hele byen med et samlet budget på omkring 11 mia. kr. og en portefølje 
af 300 projekter, som skal rulles ud over byen de kommende 20 år. I Hillerød Kommune har der i de senere år 
været flere oversvømmelser på grund af kraftig regn, hvorfor Hillerød Kommune i mange år har haft fokus på 
klimatilpasning. Det kommer til udtryk i deres klimastrategi fra 2009, hvor der er et mål om, at kommunen skal 
rustes til at klare de kraftigere regnskyl, som i fremtiden forventes at blive endnu kraftigere, og deres senere 
arbejde med klimatilpasning16. 

Figuren nedenfor viser andelen af de udpegede risikoområder i de enkelte kommuner, hvor der er igangsat 
klimatilpasningsprojekter og/eller aktiviteter såsom planlægning og procesaktiviteter, kvalificering af data-
grundlag og hydrologisk/hydraulisk modellering. Det fremgår, at Dragør, Frederiksberg og Fredensborg kom-
muner har igangsat projekter og/eller aktiviteter i alle de risikoområder, der er udpeget i de enkelte kommuner. 
Der er dog ’kun’ udpeget hhv. ét, tre og fire risikoområder i de tre kommuner (for yderligere info se tabel i 
afsnit 5.1.1 i tabelrapporten).  

Figur 2.8: Andelen af udpegede risikoområder i de enkelte kommuner, hvor der er igangsat projekter og/eller aktiviteter. 
Kilde: spørgeskemaundersøgelsen vedr. klimatilpasning, der gennemført i regi af den regionale Task Force for klimatil-
pasning, foråret 2016 

                                                      

14 www.klikovand.dk/videnogvaerktoejer/vaerktoejer/modelvalg/ 
15 Der kan være forskellige fortolkninger fra kommune til kommune af, hvad der er et risikoområde, hvorfor der er store forskelle på 
antallet af risikoområder, som kommunerne angiver. 
16 hillerod-kommuneplan2013.odeum.com/dk/kommunen_i_hovedtraek/klimatilpasning/klimatilpasning.htm 
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Planer om at igangsætte projekter/aktiviteter 

De 16 kommuner har til sammen planer om at igangsætte 544 klimatilpasningsprojekter og/eller aktivi-
teter17 – og typisk svarer kommunerne, at det bliver inden for det kommende halve eller hele år (for yderligere 
info se tabel i afsnit 5.1.2 i tabelrapporten).  

De klimatilpasningsaktiviteter, som kommunerne hyppigst har gennemført indtil nu, er planlægning og proces-
aktiviteter, kvalificering af datagrundlag og hydrologisk/hydraulisk modellering. Det afspejler, at mange kom-
muner endnu er i den indledende fase i forhold til at håndtere risici fra regnvand i de udpegede risikoområder. 
Senere undersøgelser af kommunernes klimatilpasningsaktiviteter vil vise om typen af igangsatte klimatilpas-
ningsaktiviteter vil ændre karakter. 

Som eksempel har Københavns Kommune udarbejdet en skybrudsplan for hele kommunen og beskrevet 300 
overfladeprojekter til afhjælpning af risikoen for skader i risikoområderne under kraftig regn. 

Status på samarbejder med nabokommuner om klimatilpasninger 

13 af de 16 kommuner angiver, at de samarbejder med en eller flere af deres nabokommune om klimatilpas-
ning. Tre svarer, at de ikke samarbejder med en eller flere af deres nabokommune om klimatilpasning, mens én 
svarer ved ikke (for yderligere info se tabel i afsnit 5.1.3 i tabelrapporten).  

Usserød Å-projektet mellem Fredensborg, Rudersdal og Hørsholm er et godt eksempel på tværkommunal kli-
matilpasning. Projektet blev lanceret i 2011 omkring Usserød Å mellem kommunerne Fredensborg, Rudersdal 
og Hørsholm og deres forsyningsselskaber. Baggrunden for samarbejdet var åens oversvømmelse efter et usæd-
vanligt kraftigt regnskyl i august 2010, der endte med at koste 250 mio. kr. I løbet af foråret 2011 var der både 
en politisk vision og en strategiplan klar for, hvorledes indsats og samarbejde skulle realiseres18. 

  

                                                      

17 Der kan være forskellige fortolkninger fra kommune til kommune af hvad der er projekter og/eller aktiviteter, hvorfor der er store 
forskelle på antallet af projekter og/eller aktiviteter, som kommunerne angiver de har planer om at igangsætte. 
18 www.klimatilpasning.dk/cases/items/klimatilpasning-paa-tvaers-af-kommunegraenser.aspx 
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3. Metode og datagrundlag 

Data til benchmarking af kommunernes indsats på klimaområdet i hovedstadsregionen er indsamlet i perioden 
maj-oktober 2016 inden for: 

1) Aktiviteter og resultater på tværs 
2) Omstilling af energisystemet til fossilfri varme- og elforsyning 
3) Energieffektiviseringer og energibesparelser i bygninger, udstyr og anlæg 
4) Omstilling af transportsystemet til fossilfrie brændsler 

Der har sideløbende kørt et særskilt projekt vedrørende kommunernes arbejde med klimatilpasning i hoved-
stadsregionen. Udvalgte resultater herfra er også indarbejdet i det samlede overblik. 

Forud for selve dataindsamlingen skulle der udvælges relevante og brugbare indikatorer19 indenfor de fire oven-
nævnte temaer, som kommunerne benchmarkes på. Arbejdet med at udvælge indikatorerne foretog Oxford 
Research i tæt samarbejde med Region Hovedstaden, Fredensborg Kommune, Helsingør Kommune og Hvid-
ovre Kommune. Indikatorerne beror bl.a. på indsatsområderne i ’Region Hovedstadens og kommunernes fæl-
les energivision’. Indikatorerne er udvalgt ud fra en række kriterier såsom: 

• De skal være relevante for kommuner og region. 

• De skal være målbare. 

• De skal være inden for den kommunale og regionale påvirkningssfære. 

• De skal både dække effekt på den grønne omstilling og reduktion af CO2-udledning fra kommunen 

som virksomhed og kommunen som geografi. 

• Datagrundlaget til indikatorernes skal være så valid og opdateret som muligt, men samtidig overvejende 

eksisterende data og analyser. 

Der er desuden valgt både ’bløde’ indikatorer, såsom om der er overblik over et givent område eller planer for, 
igangværende og/eller gennemførte initiativer inden for et område og ’hårde’ indikatorer såsom CO2-udledning 
for kommunen som virksomhed og som geografi og CO2-udledning fra kommunal transport.  

Benchmarking af kommunernes indsats på klimaområdet i hovedstadsregionen bygger derfor på dels på aner-
kendte dataregistre, dels på eksisterende analyser og rapporter fra ’Energi på tværs’ og dels på en spørgeskema-
undersøgelse. 

 

3.1 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE 

En central del af datagrundlaget er en spørgeskemaundersøgelse med de 29 kommuner i hovedstadsregionen. 
Spørgeskemaerne har både haft til formål at indhente kvantitativt data f.eks. vedr. om kommuner har indsatser 
inden for et område eller ej, herunder af relevans for indsatsområderne i den ’Fælles Energivision i hovedstads-
regionen’ og kvalitative data, hvor kommunerne har haft mulighed for at beskrive de konkrete indsatser.  

Der blev udsendt fire spørgeskemaer – ét for hvert af de fire områder – til hver kommune. Spørgeskemaerne 
blev dels udsendt i en Word-udgave og dels med et link til den elektroniske version. Kommunerne blev af tre 
omgange påmindet skriftligt om at besvare spørgeskemaerne efterfulgt at telefonopfølgning til alle kommuner, 

                                                      

19 Når en udvikling skal måles, for eksempel en reduktion i energiforbrug eller CO2-udledning over tid, skal der defineres nogle indika-
torer eller kriterier, der viser, om der har fundet en udviklingsproces sted eller resultaterne indenfor det konkrete område 
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der ikke havde besvaret spørgeskemaerne. Alle 29 kommuner svarede på de fire spørgeskemaer. I forbindelse 
med nulpunktsmålingen af klimastrategien for hovedstadsregionen i 2014 svarede 26 ud af 29 kommuner på 
spørgeskemaerne. 

 

3.2 ØVRIG DATAGRUNDLAG 

Der er blevet indhentet data fra følgende kilder: 

1) Aktiviteter og resultater på tværs 

• Energibalancer for de enkelte kommuner fra ’Energi på tværs’, 2015 

• dn.dk/klimakommuner 
 

2) Omstilling af energisystemet til fossilfri varme- og elforsyning 

• Energibalancer for de enkelte kommuner fra ’Energi på tværs’, 2015 
 

3) Omstilling af transportsystemet til fossilfrie brændsler 

• De Danske Bilimportører/Bilstatistik.dk 

• Ladekortet.danskelbilalliance.dk 

• Supercykeltstier.dk 

Der har sideløbende kørt et særskilt projekt vedrørende kommunernes arbejde med klimatilpasning i hoved-
stadsregionen. Udvalgte resultater herfra er også indarbejdet i det samlede overblik. 
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Benchmarking af kommunernes indsats på klimaområdet (Generisk mødesag) 

 

Baggrund  

Klimapolitisk Forum
1
 anbefalede i november 2015, at der blev igangsat en benchmarking af 

kommunernes klimaindsats. Opgavens omfang samt valg af indikatorer er efterfølgende drøftet 

løbende i Administrativt Klimaforum
2
 i 2016. Klimapolitisk Forum blev præsenteret for et ud-

kast af målingen i september og i november 2016. Offentliggørelse af målingen blev udskudt, 

idet datamaterialet baseret på Energistyrelsens nye Energi- og CO2-regnskab ikke svarede til de 

kommunale data. 

  

Endeligt udkast af den regionale klimabenchmark præsenteres for Klimapolitisk Forum den 26. 

april 2017, hvorefter den forventes at kunne offentliggøres umiddelbart derefter.  

 

Formål 

Formålet med denne klimamåling er at skabe et oplyst grundlag for politisk dialog og beslutnings-

tagning i og på tværs af kommunerne med henblik på at fremme opfyldelsen af den regionale vækst- 

og udviklingsstrategis mål om, at hovedstadsregionen er klimaberedt i 2025 og at energi- og trans-

portsystemet er fossilfrit i 2050.  

 

Analysens resultater er i stor udstrækning baseret på eksisterende data og en spørgeskemaunder-

søgelse. Den kommende udgave vil dog ikke indeholde Energistyrelses data, da det er uvist, 

hvornår korrekte data foreligger. 

 

Metode og datagrundlag 

Oxford Research har i samarbejde med Administrativt Klimaforum, kommuner og region siden 

foråret 2016 indsamlet og analyseret data for de kommunale aktiviteter og resultater indenfor 

følgende fire indsatsområder: 

 

1) Tværgående aktiviteter og resultater  

2) Omstilling af energisystemet til fossilfri varme- og elforsyning 

3) Energieffektiviseringer og energibesparelser i bygninger, udstyr og anlæg 

4) Omstilling af transportsystemet til fossilfrie brændsler 

                                                      
1
 Klimapolitisk Forum er repræsenteret ved fem regionspolitikere og fem kommunalpolitikere fra Fredensborg, København, Helsingør, Dragør og 

Albertslund Kommuner. Region Hovedstaden og Fredensborg Kommune deler formandskabet. 
2
 Administrativt Klimaforum består af teknik og miljødirektører fra Fredensborg, Dragør, Allerød, Helsingør, Frederikssund, Hvidovre, Gladsaxe, 

Furesø, København, og Bornholms kommuner samt KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden. 
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Sideløbende har der kørt et særskilt projekt vedrørende kommunernes arbejde med klimatilpas-

ning. Udvalgte resultater herfra er indarbejdet i det samlede overblik for kommunernes klima-

indsats.  

 

Første skridt var at udvælge relevante indikatorer indenfor de fire indsatsområder. Data stammer fra 

bl.a. Danmarks Statistik, Danske bilimportører samt analyserne udarbejdet af projektet Energi på 

Tværs. Dernæst er en central del af datagrundlaget et spørgeskema udsendt til de 29 kommuner. 

Formålet var at indhente både kvantitative og kvalitative data, der kunne beskrive konkrete indsatser 

i kommunerne. Der er valgt både ’bløde’ og hårde indikatorer, som overblik og planer over et givent 

område, kommunernes samlede energiforbrug, og CO2-udledning fra kommunal transport.  

 

Datagrundlaget er valgt ud fra, at det er så validt og opdateret som muligt, og overvejende på bag-

grund af eksisterende data og analyser.  

 

Andet skridt var at gennemføre selve dataindsamlingen. Indsamlingen er foretaget i perioden maj-

oktober 2016. Alle 29 kommuner har deltaget. Lanceringen af Energistyrelsens CO2-beregner var en 

del forsinket, hvilket påvirkede afslutningen af målingen.  

 

Tredje skridt var afrapporteringen til Klimapolitisk Forum i november 2016 baseret på fire rapporter:  

1) Hovedrapport med hovedkonklusioner fra benchmarkingen  

2) Tabelrapport/baggrundsrapport med en tabel for hver indikator  

3) Bruttoliste med kommunale initiativer  

4) Case-samling med udvalgte eksempler på inspirerende initiativer i otte kommuner. 

 

Her viste data baseret på Energistyrelsens Energi- og CO2-regnskab sig desværre ikke at være valide 

i forhold til kommunernes beregninger. Det var ikke muligt for kommunerne at vurdere årsagerne, 

fordi der ikke er adgang til baggrundsdata i Energi- og CO2-regnskabet. Regnskabet manglede desu-

den bl.a. oplysninger om elforbrug. 

 

På et møde med mellem regionsrådsformanden og energi-, forsynings- og klimaministeren den 27. 

januar 2017 efterlyste regionsrådsformanden planer for udvikling af Energi- og CO2-regnskabet. På 

mødet fremførte formanden, at kommunerne i regionen har sammenlignet deres hidtidige opgørelser 

over CO2 med Energistyrelsens Energi- og CO2-regnskab, og konstateret, at det ikke var retvisende. 

Ministeriet har i notat af 24. februar 2017 oplyst, at værktøjet vil blive videreudviklet i 2017, således 

at der dels kommer adgang til baggrundsdata dels kommer data for elforbruget på ejendomsniveau. 

 

På grund af de nuværende validitetsproblemer besluttede Klimapolitisk Forum [forventeligt] den 26. 

april at udtage CO2-data fra benchmark-analysen. Den bliver således offentliggjort uden CO2-data.  

 

Hovedkonklusioner 

Kommunerne i hovedstadsregionen har generelt stor fokus på at reducere CO2-udledningen og ener-

giforbruget – både for kommunen som virksomhed, herunder fra kommunal transport til tjenestekør-

sel og kommunale bygninger, og for kommunen som geografi, herunder husholdninger, transport og 

erhvervsliv. Det ses bl.a. ved, at de fleste kommuner har som mål at reducere CO2-udledningen med 

minimum 2 pct. om året for kommunen som virksomhed, og at det lykkes kommunerne at reducere 

deres CO2-belastning. 
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Derudover er kommunerne generelt aktive med at igangsætte indsatser, der skal bidrage til hen-

holdsvis omstilling af energisystemet til fossilfri varme- og elforsyning, energieffektiviseringer og 

energibesparelser i bygninger, udstyr og anlæg, omstilling af transportsystemet til fossilfrie brænds-

ler og klimatilpasning.  

 

Det ses bl.a. i følgende tabel, der præsenterer en oversigt over udvalgte analyseresultater i forhold til 

indsatsområderne i Region Hovedstadens og kommunernes fælles energivision fra maj 2016. 

 

Indsatsområder   
 

Resultater i forhold til 'Region Hovedstadens og kommunernes fælles  

energivision' 

Energibesparelser  

 

18 ud af 29 kommuner har inden for det seneste år gennemført initiativer for at 

fremme energieffektiviseringer i enfamiliehuse f.eks. gennem kampagner eller råd-

givning.  

15 ud af 29 kommuner har inden for det seneste år gennemført initiativer for at 

fremme energirenovering af flerfamiliebygninger, f.eks. gennem rådgivning, kam-

pagner, informationsmateriale eller samarbejde med boligforeninger.  

15 ud af 29 kommuner har inden for det seneste år gennemført initiativer for at 

fremme energibesparelser i virksomheder f.eks. gennem rådgivning og varme- og 

ventilationstjek.  

Individuel op-

varmning  

18 ud af 29 kommuner har gennemført og/eller igangværende initiativer for at få 

udfaset private oliefyr og indpasning af fossilfri energi målrettet borgere og/eller 

virksomheder, f.eks. fremme af varmepumper.  

Gas 7 ud af 29 kommuner har gennemført og/eller igangværende initiativer for at 

fremme anvendelsen af biogas - fx til fleksibel el, i transport, til proces og individu-

el forsyning - med målet om at udfase naturgas.  

Affald 23 ud af 29 kommuner har gennemført og/eller igangværende initiativer for at øge 

gen-anvendelse af affald for at mindske den fossile fraktion i affald til forbrænding, 

f.eks. ved at fremme anvendelsen af usorterede organiske affald på biogasanlæg.  

Fjernvarme og 

indpasning af 

vedvarende  

energi  

18 ud af 29 kommuner har gennemført og/eller igangværende initiativer for at ind-

passe fossilfri energi (fx biomasse, geotermi, solvarme og varmepumper) i fjern-

varmeforsyningen, herunder understøtte tværgående samarbejder om afprøvning og 

demonstration af teknologier inden for vedvarende energi  

Udvidelse og om-

lægning af fjern-

varme  

17 ud af 29 kommuner har gennemført og/eller igangværende initiativer for at ud-

brede fjernvarme til f.eks. naturgasforsynede områder igennem et samarbejde mel-

lem forsyningsselskaber.  

Transport  23 ud af 29 kommuner har gennemført og/eller igangværende initiativer for at til-

vejebringe infrastruktur til køretøjer drevet af fossilfrie drivmidler f.eks. ladestande-

re og biogastankning.  

16 ud af 29 kommuner stiller krav om brændselsvalg/miljøvalg i udbudsmateriale 

til kommunernes transportydelser  

Grøn vækst  26 ud af 29 kommuner angiver, at de arbejder for, at omstillingen af energisyste-

met bruges som løftestang for udvikling af nye energiløsninger, der både - direkte 

eller indirekte - giver lokale arbejdspladser og understøtter danske virksomheder.  

 

Der er dog fortsat behov for fokus på at igangsætte klimaindsatser. For eksempel er der jævnfør 

ovenstående resultater relativt få kommuner, der har fokus på at fremme anvendelsen af biogas med 
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målet om at udfase naturgas samt på at fremme energibesparelser i virksomheder igennem rådgiv-

ning og varme- og ventilationstjek. Andre resultater viser, at der er relativt få kommuner, der arbej-

der med at påvirke arbejdspladsernes transportforbrug, og at der fortsat er kommuner i hovedstadsre-

gionen, der ikke har fossilfrie køretøjer drevet på el, biogas eller brint i deres kommunale vognpark.  

 

Også på klimatilpasningsområdet er der arbejde at gøre, herunder igangsætte flere klimatilpasnings-

projekter og/eller aktiviteter målrettet de kommunalt udpegede risikoområder. 

 

Kommunikation og formidling 

Benchmarkingen formidles på regionens Miljø- og Trafikudvalgs møde den 2. maj 2017 og på 

KKR Hovedstadens møde den 14. juni 2017.  

 

Dette notat om benchmarkingen samt de fire rapporter om kommunernes klimaindsats kan der-

udover anvendes som inspiration til brug for eventuelle mødesager i kommunalbestyrelser 

og/eller relevante udvalg.  
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1) Baggrund og formål

Baggrund for og formål med evalueringen

Implement Consulting Group (ICG) har på vegne af KL foretaget en evaluering
af kommunekontaktrådene (KKR). Formålet med evalueringen er at få et
grundlag for drøftelser mellem KL og KKR af næste valgperiode i de fem KKR,
herunder samspillet mellem KKR og kommunalbestyrelser og KKR og KL.
Evalueringen er gennemført i perioden fra maj til juli 2017.

Det er således ikke formålet at sammenligne de fem KKR eller evaluere deres
indsats og resultater i den forgangne periode, men snarere at få indblik i,
hvornår samarbejdet fungerer særligt godt og hvor det kan udvikles yderligere.

Evalueringen tager udgangspunkt i samtaler med en række kommunal-
politikere, der tæller formandskaberne i de enkelte KKR, borgmestre (som er
fødte medlemmer af KKR), øvrige KKR-medlemmer, KKR-udpegede
repræsentanter i regionale fora, samt endeligt kommunalbestyrelses-
medlemmer, der ikke er direkte involveret i KKR – hverken som medlem eller
udpeget.

Alle interviews har taget udgangspunkt i en spørgeramme opbygget efter de
samme tre evalueringstemaer. Disse er gengivet overfor. Der er i alt interviewet
over 60 personer. Det har vist sig vanskeligt at få kommunalbestyrelses-
medlemmer, der ikke er direkte involveret i KKR, til at deltage i interviews. Idet
kommunalbestyrelsesmedlemmerne er kommet med meget enslydende
udsagn, er det vores vurdering, at det ikke har været nødvendigt med
yderligere opfølgende interviews, for at få et retvisende billede. I tillæg til
interviewene har interviewpersonerne besvaret et kort spørgeskema, som giver
evalueringen yderligere retning. Se i øvrigt bilag 1 for metode og interview-
oversigt.

ICG vurderer, at denne afrapportering udtrykker en samlet opfattelse af KKR –
på tværs af regioner og interviewgrupper. På trods af visse regionale forskelle
samt de forskellige indgange til KKR, som interviewpersonerne naturligt har
haft i egenskab af deres forskellige roller, står der således et relativt klart
billede tilbage af, hvordan KKR samlet set opfattes.

de

Afrapporteringen er opbygget efter de samme tre evalueringstemaer, som har
været anvendt gennem interviewene. Indledningsvist opridses en række
hovedobservationer, og herefter gennemgås observationer vedrørende hvert af
tre evalueringstemaer separat. Evalueringen afrundes med en række bilag,
herunder grafer, der illustrerer kommunalpolitikernes besvarelser af spørge-
skemaet.

Evalueringstema I: KKR som politisk koordinations- og mødeforum

Under det første evalueringstema er det belyst, hvordan KKR som forum formår
at varetage kommunernes fælles interesser, herunder samspillet med
regionerne samt øvrige samarbejdspartnere. Derudover er det undersøgt,
hvordan samspillet mellem KKR og de KKR-udpegede repræsentanter i diverse
fora opleves.

Under temaet er det tillige belyst, hvordan KKR’s rolle i at understøtte
rammerne for kommunernes opgavevaretagelse opleves varetaget gennem fx
samarbejde om tværkommunale opgaver, koordinering af tværkommunale og
regionale problemstillinger, samt fælles indsatser i forhold til regionalpolitiske
spørgsmål, herunder arbejdet i forskellige regionsdækkende organer (eksem-
pelvis vedrørende vækst, turisme, erhverv mv.)

Evalueringstema II: Relationen mellem KKR og kommunalbestyrelserne

Under det andet evalueringstema er det belyst, hvad der kendetegner
relationen mellem KKR og den enkelte kommunalbestyrelse. I den forbindelse
er det undersøgt, hvordan KKR indgår i dialog med kommunalbestyrelserne,
hvordan inddragelsen opleves at foregå, samt hvordan de enkelte fagudvalg
måtte opleve relationen på afgrænsede, faglige områder.

Evalueringstema III: Relationen mellem KKR og KL

Under det tredje evalueringstema er det belyst, hvordan og hvorvidt KKR
bidrager til at styrke samarbejdet mellem KL og kommunerne, herunder
sammenhængen mellem KL’s dagsordener regionalt og lokalt. Det er tillige
undersøgt, hvordan og hvorvidt KKR på samme måde bidrager til at formidle
viden og synspunkter fra den enkelte kommunalbestyrelse via KKR til KL.
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2) Hovedobservationer

Hovedobservationer på tværs af evalueringstemaerne

Evalueringen giver et nuanceret billede af, hvordan KKR opfattes på tværs af
de fem KKR og kommunalpolitikeres forskellige roller.

På tværs af roller er der stor enighed om, at KKR er et relevant og nødvendigt
mellemkommunalt forum, hvor fælles retningslinjer formes, og hvor der ydes
regional interessevaretagelse, herunder kvalificeret med- og modspil til
regionen og øvrige samarbejdspartnere.

Oplevede forskelle i kommunernes rammevilkår kan i konkrete tilfælde give
anledning til overvejelser om, hvorvidt mere lokale kommunale samarbejder på
visse områder kunne synes mere naturlige end en regional konstruktion – et
ofte nævnt eksempel er business regions og turismeindsatser.

Opfattelsen af KKR varierer efter, hvor tæt på kernen i KKR man befinder sig.
Hvor formandskab og medlemmer af KKR eksempelvis har en større viden om
forummet, de behandlede emner og mulighederne for indflydelse, kan de
udpegede og almindelige kommunalbestyrelsesmedlemmer være mere
søgende herpå. Det udtrykker sig blandt andet i, at relationen mellem KKR og
KL opleves som afgrænset til at blive varetaget af formandskabet, og at KKR
generelt opleves fjernt for de enkelte kommunalbestyrelser.

Hovedobservationer vedrørende KKR som politisk koordinations- og
mødeforum

KKR bruges både som et politisk-, koordinerende- og vidensdelingsforum. I
hvilken grad de forskellige dimensioner fylder er forskelligt fra KKR til KKR.
Generelt opfattes KKR i høj grad som et koordinerende forum. På tværs af
forskellige KKR fremhæves det eksempelvis, at KKR fungerer godt til at
koordinere på særligt sundhedsområdet og det specialiserede socialområde.
Omvendt er KKR udfordret på områder, hvor kommunernes egeninteresse er
stærk. Det gælder særligt på infrastrukturområdet og på erhvervs- og
turismeområdet. Selvom det specialiserede socialområde er nævnt som et
eksempel, hvor KKR er lykkedes, erfares det dog samtidig i flere KKR, at man
har svært ved at nå til enighed om

taksternes størrelse og reguleringen heraf.

KKR løser således en række praktiske forhold og udfordringer, som ellers ville
være vanskelige at koordinere og samarbejde om på tværs af kommuner. Dette
medfører ofte drøftelser, som i sin natur er mere koordinerende og tekniske end
egentlig politiske. Hvor dette kan være befordrende for en pragmatisk løsning af
fælles problemstillinger, kan det også bidrage til en varierende interesse i selve
møderne. Denne variation understøttes også af, at det opleves vanskeligt at
påvirke beslutningerne på KKR-møderne, og at det politiske arbejde i sagerne
ligger forud for møderne og derfor forudsætter en vis politisk kapital for at kunne
påvirke sagerne rettidigt.

Den øgede formalisering – eller måske rettere institutionalisering – af arbejdet i
KKR, kan siges på den ene side at have medført en øget accept af KKR’s rolle
og dermed yderligere samarbejde og villighed til at indgå kompromiser, og på
den anden side en øget kompleksitet i sagerne, som for nogle medfører en
større distance til drøftelserne og beslutningerne.

En væsentlig udfordring for KKR’s virke synes at være balancen mellem de
emner og områder, som det succesfuldt lader sig gøre at samarbejde om,
overfor emner og områder, hvor interesseforskelle mellem kommunerne
vanskeliggør fælles løsninger. Men også i disse sager lykkes KKR med at finde
et fælles udgangspunkt, selvom det bliver i bredere formuleringer end først
tiltænkt.

Hovedobservationer vedrørende relationen mellem KKR og 
kommunalbestyrelserne

Overordnet opleves arbejdet i KKR fjernt for kommunalbestyrelserne. Der er i
kommunalbestyrelserne ikke stor viden om (arbejdet i) KKR, de behandlede
emner, sammenhængen til kommunalbestyrelsens eget arbejde eller deres
mulighed for at øve indflydelse. Oftest bliver de sager fra KKR, som bliver
behandlet i kommunalbestyrelserne, behandlet som efterretningssager uden reel
politisk drøftelse.
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2) Hovedobservationer, fortsat

Mange af de temaer, som behandles i KKR opleves som abstrakte og
komplicerede og – selvom de er rammesættende og retningsgivende for
kommunens virke – uden direkte indflydelse på kommunalbestyrelsens arbejde.
Der erfares en generel tendens til, at kommunalbestyrelserne i højere grad
interesserer sig for mere lokale/borgernære sager fremfor de tværkommunale
sager, som er udgangspunkt for arbejdet i KKR.

Hovedobservationer vedrørende relationen mellem KKR og KL

KKR er en del af KL’s politiske organisation. Hovedsageligt opleves relationen
mellem KKR og KL dog hovedsageligt som varetaget af formandskaberne.
Relationen står mindre klar for de øvrige medlemmer af KKR, som derimod
føler sig betrygget i, at formandskabet har den fornødne kontakt og varetager
det pågældende KKR’s interesser på en god måde i denne relation.

I forhold til politiske udspil eller temadrøftelser, hvor KL arbejder på at ind-
drage KKR i politikdannelsen udtrykkes ofte, at der er for kort svarfrist eller
høringsperiode, hvis der skulle ske en reel involvering af de politiske bagland.
Enkelte udtrykker dog også, at KL er blevet bedre til at involvere og inddrage
KKR i politikdannelsen end tidligere og at dette er positivt.

Hvorvidt relationen mellem KKR og KL med fordel kunne styrkes – fx konkret
mellem regionale fagudvalg og KL’s ditto – fremstår ikke entydigt. Det erfares
ad flere omgange, at der er en efterspørgsel efter øget inddragelse i og
samarbejde med KL, mens der andre steder betones vigtigheden af at
fastholde KKR som et koordinerende og regionalt forum og i stedet varetage
relationen til KL via andre fora.
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TEMA I

KKR som politisk 
koordinations- og mødeforum
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Det er bred enighed om, at politisk indflydelse på sagerne ikke opnås på selve
KKR-møderne, men forud for og imellem møderne. Det er således også på
formøder (fx i partigruppen), at der opleves de største politiske drøftelser og
muligheder for at øve politisk indflydelse.

Ofte opleves det, at sagerne er handlet af og blot skal eksekveres på KKR-
møderne. Det kræver således en vis politisk fornemmelse at øve indflydelse og
flere udtrykker, at man som politiker skal kende sin besøgstid. Det er også i
denne sammenhæng, at der erfares den største ubalance mellem borg-
mestrene og de øvrige medlemmer, hvor borgmestre i egenskab af deres
fuldtidshverv, deres adgang til embedsværket samt øvrige politiske relationer
har markant bedre mulighed for at øve indflydelse på sagernes udformning. Det
kan derfor være svært for de øvrige KKR-medlemmer at matche borgmestrene
og opnå den samme viden om sagerne.

Der opleves dermed en ubalance i, hvor godt man som medlem er klædt på til
de forskellige drøftelser, herunder en ubalance i mulighederne for at sætte sig
(principielt og substantielt) ind i alle sagerne, alt efter om man er borgmester-
medlem eller øvrigt medlem. Dette skal dog ikke forstås som, at øvrige
medlemmer ikke har samme mulighed for at gøre sig gældende på selve KKR-
møderne – tværtimod er oplevelsen, at der er en klar ligestilling, hvad det
angår.

3) TEMA I:
KKR som politisk koordinations- og mødeforum

KKR som koordineringsforum og adgang til indflydelse

KKR betragtes af alle interviewpersoner i evalueringen som et nødvendigt
forum til at koordinere og håndtere emner eller områder, der går på tværs af
kommunerne i det enkelte KKR. Som det fremgår af figuren nedenfor opleves
der generelt en høj enighed om, at KKR fungerer som et godt koordinerings-
forum mellem kommunerne. Formandskaberne er mest positive.

Koordineringen og den politiske søgen efter konsensus i KKR er et af de
karaktertræk, der definerer samarbejdet. Det betyder, at de enkelte
formandskaber, lokale direktør- og cheffora og KKR-sekretariater har en vigtig
rolle i forhold til at inddrage kommunerne, formidle og forberede sagerne
således, at alle kommunerne i det enkelte KKR kan tilslutte sig sagerne på
dagsordenen.

”Det er ikke noget problem at matche borgmestrene på 
selve møderne – alle bliver hørt. Men selvfølgelig går man 
som menigt medlem mere op i nogle emner end andre –
dem som man også går op i derhjemme.” 

Citat fra KKR-medlem (ikke-borgmester)
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3) TEMA I:
KKR som politisk koordinations- og mødeforum

I forhold til at nå til enighed om de emner, som er på dagsordenen, erfares det,
at man generelt er lykkedes på tværs af alle KKR. Her synes særligt det
forarbejde, som formandskabet udfører forud for møderne, afgørende, ligesom
det synes centralt at identificere de emner eller det fælles grundlag, som det er
realistisk at opnå konsensus om.

Konsensus-arbejdsformen bevirker også, at de sager, der er på selve
dagsordenen i KKR ofte er givet på forhånd og den politiske dimension på selve
KKR-mødet således er mindre. Det kan fx være vedrørende rammeaftaler på
det specialiserede socialområde, dimensionering på uddannelsesområdet,
infrastruktur, kollektiv trafik eller lignende temaer.

Tydeliggørelsen af den politiske dimension i sagerne håndteres forskelligt
mellem de fem KKR. Nogle steder arbejdes med et princip om, at alle sager
skal behandles på KKR-møder to gange: først en indledende politisk dialog,
hvor politiske forskelle og ligheder i synspunkterne tydeliggøres, som dernæst
inddrages i forarbejdet af den endelige sagsfremstilling, som der kan opnås
konsensus om i anden runde. Andre steder har man et større fokus på
koordineringsdelen, hvor den politiske dimension således bliver mindre. Denne
forskellige prioritering af, hvad KKR anvendes til i dag, er en af de mest
markante forskelle observeret i evalueringen.

KKR og arbejdsform

Der er observeret en forskel i adgangen til viden om og støtte til KKR-
medlemmerne i det substantielle arbejde i KKR – afhængigt af, om man er del
af formandskabet, borgmester eller menigt medlem af KKR.

For at arbejde aktivt med at skabe et velfungerende KKR, er der flere
forskellige tiltag. Flere steder har det været befordrende med en proces i
starten af valgperioden, hvor formandskaberne i samarbejde med det øvrige
KKR har formuleret en ‘programerklæring’, som satte fokus på de områder,
som KKR gerne ville lykkes med i perioden.

Omvendt erfares det som en klar barriere for samarbejdet, hvis enkelt-
kommuner på visse områder udtrykker stærke særinteresser – fx vedrørende
infrastruktur eller takster på det specialiserede socialområde.

”Programerklæringer” eller udvælgelsen af få ”fokusområder” har vist sig at
være effektive i samarbejdet i KKR og har skabt en retning og tydelighed i,
hvad KKR-samarbejdet reelt skal handle om eller lede til i perioden. Dette kan
gøre det nemmere at forfølge de politisk målsætninger for det enkelte KKR.

Udadtil kan opgavefordelingen mellem KKR og øvrige regionale fora på visse
områder synes uklar. Det kan være i relation til regionen eller lokale fora som fx
business regions. Erfaringen er dog, at disse snitflader efterhånden udjævnes,
ligesom det opleves, at KKR i stigende grad anvendes af eksterne relationer
(som fx organisationer, uddannelsesinstitutioner, mv.) som en fælles indgang til
kommunerne i regionen. Dette varierer dog noget mellem de fem KKR.

4.A KKR fremstår som en troværdig og kvalificeret 
repræsentant og talerør for kommunerne over for 
regionen/øvrige samarbejdspartner
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3) TEMA I:
KKR som politisk koordinations- og mødeforum

Eksempler på områder, hvor KKR særligt er lykkedes

• Socialtilsynet: Selvom etableringen af socialtilsynet var en svær 
udfordring, så lykkedes det alligevel at nå til enighed igennem KKR. 

• Sundhedsaftalerne: I ét KKR udarbejdede man en ny proces, hvor 
kommunalbestyrelserne blev inddraget meget og tidligt, herunder helt 
ned til de enkelte fagudvalg i kommunerne. Resultatet var, at 
kommunalbestyrelserne bakkede op om sundhedsaftalen og følte 
ejerskab til den.

• Rammeaftalerne på det specialiserede socialområde: Det lykkedes i 
flere KKR at involvere kommunalbestyrelserne i udarbejdelsen af den 
sociale rammeaftale i endnu højere grad ved at afholde temamøder om 
netop rammeaftalen. 

• Beredskab: Sammenlægningen af beredskaberne lykkedes, fordi KKR 
tog ejerskab til dagsordenen. Formandskabet oplevedes at have den 
faciliterende rolle, og KKR udgjorde fra start et forum, hvor man kunne 
forventningsafstemme med hinanden. 

Det, der er kendetegnende for øvrige sager, som de enkelte KKR er lykkedes
med, fx på uddannelsesområdet, trafik- eller infrastrukturområdet, er at en
mindre gruppe – herunder formandskabet – har sat temaet på dagsordenen og
fået skabt konsensus om vigtigheden af dette tema.

De temaer, hvor KKR oplever de største udfordringer med at skabe konsensus
er, når særinteresser i den enkelte kommune er større eller stærkere end den
linje, der forsøges lagt i KKR. Dette kan både omfatte takster på det
specialiserede socialområde, samt konkrete prioriteringer af infrastruktur. Oftest
løses de konkrete udfordringer eller forskellighederne med, at sagens indstilling
gøres bredere eller mindre forpligtigende.

Der er dog en generel oplevelse af, KKR opfattes som en troværdig og
kvalificeret repræsentant for kommunerne (jf. figuren ovenfor). Oplevelsen er,
at flere og flere af samarbejdspartnerne oftere henvender sig til KKR som en
fælles indgang til kommunerne i regionen.

Samarbejde på tværs af fagområder

For så vidt angår de forskellige fagområder, er det mere varierende, hvorvidt
det er lykkedes de enkelte KKR at samarbejde om opgaverne og skabe fælles
løsninger. Inden for de mere bundne opgaver (som fx socialt tilsyn og
beredskab) er man generelt lykkedes, om end processen til tider har været
lang. Men arbejdet i KKR synes på disse områder bestemt at have medvirket til
at finde frugtbare løsninger, som det ellers næppe var lykkedes kommunerne
selv at identificere og realisere uden et forum som KKR.

På det sociale område og sundhedsområdet er erfaringen, at samarbejdet tillige
er modent. Det synes vanskeligere på områder som infrastruktur og vækst,
hvor der observeres større forskelle mellem de forskellige KKR. Her kommer
enkelte kommuners særinteresser dels tydeligere til udtryk, ligesom
snitfladerne til øvrige regionale fora, såsom business regions, er mere uklare,
hvilket kan mindske KKR’s gennemslagskraft på området. Det er særligt
gældende inden for erhvervs- og vækstområdet, samt turisme, hvor der
opleves konkurrence fra regionen i at ”eje” dagsordenen. Generelt er det dog
opfattelsen, at KKR har – og bør have – en rolle at spille også på disse
områder.

”Vi opnår konsensus om langt de fleste emner uden problemer. De
få steder, for eksempel i forhold til prioritering af infrastruktur, hvor
konsensus kan være vanskeligere, finder vi alligevel fælles fodslag i
nogle bredere formuleringer eller indstillinger, som alle kan se sig i
eller acceptere.”

Citat fra borgmester 
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Sekretariatsbetjeningen af de udpegede repræsentanter er også forskellig. I de
mere centrale udvalg er der en betydelig sekretariatsbetjening af medlemmerne
hvor der i de mindre centrale udvalg, reelt ingen understøttelse er fra KKR.

I de kombinerede tilfælde, hvor man dels er udpeget til et mindre centralt
udvalg, dels ikke er medlem af KKR, opleves rollen som repræsentant særligt
vanskelig, og det kan være uklart, hvem man som sådan repræsenterer i
udvalgsarbejdet (KKR, egen kommune, eget parti, ‘sig selv’).

Mange af de interviewede i evalueringen giver udtryk for, at de mange samt
meget forskelligartede typer af repræsentationer muligvis, er med til at
forstærke et diffust billede af, hvad KKR reelt skal levere på. Der gives udtryk
for, at en række af de mindre tværgående repræsentationer, uden reelt politisk
indhold, muligvis ville være bedre tjent med udpegede embedsmænd.

3) TEMA I:
KKR som politisk koordinations- og mødeforum

Samarbejde mellem kommunerne i KKR om fagområder omhandler ikke alene
den politiske eller koordinerende dimension. KKR anvendes også oftere som
mødeforum i forhold til videndeling og erfaringsudveksling mellem
kommunerne. Der afholdes et stigende antal temamøder, konferencer eller
lignede på såvel politisk som administrativt niveau mellem kommunerne i KKR.
Dette understøtter en større videndeling og samarbejde mellem kommunerne
end tidligere. På denne måde bliver KKR et naturligt omdrejningspunkt for det
mellemkommunale samarbejde på alle niveauer.

Rollen som KKR-udpeget repræsentant

Det enkelte KKR udpeger kommunale repræsentanter til en række regionale
fora. Det kan eksempelvis være til Sundhedskoordinationsudvalget, Praksis-
planudvalget, Vækstforum, men også mindre regionale udvalg og nævn som fx
samarbejdsudvalg for diverse faggrupper (tandlæger, fysioterapeuter mv.). Der
er observeret to forskelle på tværs af de fem KKR, som har indflydelse på,
hvordan rollen som repræsentant opleves.

Den første forskel handler om tilknytningen til KKR. Visse repræsentanter er
ikke samtidig medlem af KKR, hvilket kan medføre, at rollen opleves som noget
fritsvævende. Ofte opleves ingen nærmere dialog med KKR, ligesom mandatet
kan opleves uklart.

I de KKR, hvor hovedparten af udpegelserne til de forskellige fora sker fra de
faste medlemmer af KKR, er der en stærkere relation, og der gives udtryk for et
tydeligere mandat end i de KKR, hvor der rekrutteres bredt (og udenfor KKR).

Den anden forskel knytter sig til tyngden af det pågældende udvalg, som man
er udpeget til. Ofte er interessen for, og dialogen med, KKR større, des mere
centralt udvalget opleves (fx Sundhedskoordinationsudvalget). I disse tilfælde
gives ofte en orientering til KKR om arbejdet i udvalget, hvilket kan bidrage til at
afstemme forventninger til de(n) udpegede. Modsat kan interessen opleves
ringere i de tilfælde, hvor repræsentanterne er udpeget til mindre centrale
udvalg (fx samarbejds- eller klagesagsudvalg inden for et bestemt fagområde).

”Mandatet kan måske godt svæve lidt. Forventnings-
afstemningen i forhold til KKR og formandskabet 
mangler lidt. De drøftelser kunne man godt bruge. 
Gerne med hele KKR. I dag har man ingen drøftelser 
med KKR.”

Citat fra udpeget (ikke KKR-medlem, mindre udvalg)
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TEMA II

Relationen mellem KKR og 
kommunalbestyrelserne
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Kendskabet til KKR i kommunalbestyrelserne

Kommunalbestyrelserne oplever KKR som et fjernt forum, og kendskabet til
KKR og KKR’s arbejde er generelt lavt. Denne oplevelse gælder på tværs af de
forskellige grupper – såvel borgmestre som kommunalbestyrelsesmedlemmer,
der enten er – eller ikke er – medlem af KKR.

Det afspejler sig også ved interviewpersonernes vurdering af, hvorvidt arbejdet
i KKR anses som vigtigt for kommunalbestyrelsen. Her er gennemsnittet af
vurderingerne lavt, jf. figuren nedenfor.

Der er ingen fast praksis for, hvordan KKR-medlemmer (herunder borgmestre)
orienterer deres kommunalbestyrelse om arbejdet i KKR, eller hvorvidt
dagsordener, referater, mv. distribueres til kommunalbestyrelsens medlemmer.
Dette opleves at være personafhængigt, og op til hovedsageligt borgmesteren
at udbrede kendskabet til KKR i egen kommunalbestyrelse. Det sker således
på en række forskellige måder og i forskelligt omfang – oftest begrænset og
sporadisk.

4) TEMA II:
Relationen mellem KKR og kommunalbestyrelserne

Omvendt opleves der heller ikke nogen større efterspørgsel fra
kommunalbestyrelsen på viden om arbejdet i KKR, ligesom der sjældent søges
indflydelse i de sager eller emner, som KKR måtte behandle. Det kan blandt
andet skyldes, at både dagsordener og materiale til KKR-sager opfattes som
meget omfangsrigt og svært tilgængeligt – særligt for
kommunalbestyrelsesmedlemmer med begrænset tid. Hertil kommer, at emner
ofte har en mere overordnet og tværkommunal karakter, hvilket ikke opfattes
ligeså nærværende som de øvrige sager i kommunalbestyrelsesarbejdet, som
ellers optager medlemmernes tid.

Der opleves dog eksempler på, at kendskabet til KKR er højere i de fagudvalg,
som beskæftiger sig med de emner, som ligeledes behandles i KKR. Det
gælder særligt på det specialiserede socialområde og på sundhedsområdet. I
samme forbindelse er det også lykkedes at højne interessen via temamøder,
men fælles for begge disse forhold synes at være, at emnerne skal kunne
kobles mere direkte til arbejdet i fagudvalget/kommunalbestyrelsen, og det skal
være tydeligt om, og i givet fald hvordan, eventuel indflydelse kan gøres
gældende.

I lighed med ovenstående er der også set eksempler på, at formandskabet har
forsøgt at udbrede kendskabet til KKR ved at besøge hver enkelt
kommunalbestyrelse i regionen.

”Jeg fortæller ikke kommunalbestyrelsen om, hvad 
der sker på KKR-møderne. Det er ikke fordi, at 
arbejdet i KKR ikke er relevant. Men det er svært for 
de almindelige kommunalbestyrelsesmedlemmer at 
fatte interesse for.”

Citat fra borgmester 
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4) TEMA II:
Relationen mellem KKR og kommunalbestyrelserne

Besøgsrunden har haft en positiv værdi, men det erfares, at det har været
vanskeligt at forankre interessen på længere sigt, hvorfor der stilles
spørgsmålstegn ved, om det er umagen værd. Det havde for eksempel taget et
formandskab halvandet år at nå rundt til alle kommunalbestyrelserne i regionen,
med et væsentligt ressourcetræk til følge.

Det nævnes, på tværs af interviewgrupper, at der med fordel kunne gøres en
yderligere indsats i starten af en valgperiode, for at introducere KKR. I den
enkelte kommunalbestyrelse kunne man også introducere kommunens KKR-
medlemmer, således at de almindelige (og særligt nye)
kommunalbestyrelsesmedlemmer stifter bekendtskab med arbejdet i KKR.
Indsatsen skal balanceres med, hvad nye kommunalbestyrelsesmedlemmer i
øvrigt skal introduceres til, i starten af en valgperiode.

Kommunalbestyrelsernes mulighed for at øve indflydelse i KKR

Det er opfattelsen, at kommunalbestyrelserne ikke har stor mulighed for at øve
indflydelse på arbejdet i KKR. Sager fra KKR til kommunalbestyrelsen opfattes
bredt som efterretnings- eller orienteringssager, med begrænset mulighed for at
justere i materialet. Det forekommer uklart for kommunalbestyrelsernes
almindelige medlemmer, om – og i givet fald hvordan – det er muligt at øve
indflydelse, inden sagen når KKR. Denne oplevelse deles også af de
kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er medlemmer af KKR. Det er således
hovedsageligt borgmestrene, der øjner og udnytter mulighederne for at øve
indflydelse på arbejdet i KKR.

Der opleves dog sjældent større uenigheder i kommunalbestyrelserne i forhold
til de sager, som kommer til behandling fra KKR. Sagerne opleves at være
resultat af det ofte langstrakte forløb, der er gået forud for, at sagen behandles i
kommunalbestyrelsen, herunder den konsensusprægede behandling i KKR.
Den utydelige mulighed for at øve indflydelse på sagerne, samt det ofte
konfliktfri indhold, synes begge at være medvirkende til at mindske interessen
for arbejdet i og sagerne fra KKR.

Eksempler på erfaringer med at involvere kommunalbestyrelserne

Der er forskellige erfaringer med at øge involveringen af kommunalbestyrelserne. I
en række kommuner har man eksempelvis inviteret kommunalbestyrelsen eller
kommunens fagudvalg til temamøder om emner, som sideløbende har været drøftet
i KKR – fx en kommende sundhedsaftale, den sociale rammeaftale eller
sammenlægningen af beredskaberne.

Erfaringerne hermed har været blandende. I visse kommuner og på visse
enkeltstående områder er det lykkedes at vække interessen og mobilisere
kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg. I andre tilfælde har interessen for,
og deltagelsen i, temamøderne været lav og da man i ét KKR inviterede fagudvalg
på tværs af regionens kommuner til dialogmøde om den kommende sundhedsaftale
mødte alene 11 personer op.

Det lader dog til, at der hvor det er lykkedes at skabe en interesse, har det været
kendetegnende, at emnerne har været afgrænsede, konkrete og nærværende for
kommunalbestyrelsen. I den forbindelse synes det lettere at mobilisere interessen i
kommunernes fagudvalg end bredt på tværs af kommunalbestyrelsen.

”KKR lever ikke i kommunalbestyrelserne. Det er kun 
i forbindelse med de store ting, som fx den sociale 
rammeaftale, at kommunalbestyrelserne involveres, 
og der er alt tygget og klappet af i forvejen. Og så er 
det svært at skabe energi omkring det.”

Citat fra borgmester 
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4) TEMA II:
Relationen mellem KKR og kommunalbestyrelserne

Legitimiteten af KKR

På trods af den lave interesse for, og viden om, KKR observeres fortsat en
generel opbakning til KKR som koordinationsforum. Der udtrykkes generel tillid
til de udvalgte KKR-politikere samt deres embedsmænd. Der er bred enighed
om, at KKR har en værdi, som dog kan være uklar i det daglige og det nære.

Der erfares en variation i denne opfattelse, hvor medlemmer af KKR
(formandskab, borgmestre og øvrige medlemmer) i højere grad end almindelige
kommunalbestyrelsesmedlemmer udtrykker tilfredshed med den aktuelle
struktur (herunder inddragelse og mulighederne for indflydelse), mens
almindelige kommunalbestyrelsesmedlemmer erfares at være en anelse mere
tilbageholdne med opbakningen. Blandt sidstnævnte anerkendes KKR-
medlemmernes indsats dog fortsat.

Denne observation understøttes af nedenstående figur, hvorom det ligeledes
kan siges, at jo tættere på kernen i KKR, man befinder sig, des større
opbakning til arbejdet i KKR udtrykker man.

Der er en erkendelse af, at et konsensusforum som KKR – med bred
repræsentation på tværs af partier – ikke på samme tid kan være et forum, hvor
beslutninger træffes i konsensus og et effektivt beslutnings- og
eksekveringsorgan. På den måde opleves det, at KKR formår at udfylde sin
rolle, om end selve konstruktionen kan give anledning til en manglende
interesse i den enkelte kommunalbestyrelse.

På nuværende tidspunkt erfares det ikke, at der er væsentlige udfordringer med
legitimiteten, men det bemærkes som et opmærksomhedspunkt, at arbejdet i
KKR ikke bør dekobles kommunalbestyrelserne fuldstændigt. Det forhold, at
der fortsat er øvrige medlemmer end borgmestre repræsenteret i KKR, samt at
den enkelte kommunalbestyrelse formelt kan undlade at vedtage indstillinger
fra KKR, synes at bidrage til denne fortsatte legitimitet.

”Det er bestemt vigtigt, at kommunernes stemme bliver 
hørt, og gerne med en vis pondus gennem KKR. Men 
det er også fint, hvis KKR repræsenterer kommunerne 
uden, at man derfor behøver at informere om det eller 
belemre kommunerne med det i tide og utide.”

Citat fra KKR-udpeget

”Man accepterer, at systemet er som det er 
– nogle ting besluttes i noget, der hedder 
KKR, og det er så bare sådan det er.”

Citat fra kommunalbestyrelsesmedlem2.A Der er bred opbakning til arbejdet i KKR
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TEMA III

Relationen mellem KKR og KL
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5) TEMA III: 
Relationen mellem KKR og KL

Relationen mellem KKR og KL

Relationen mellem KKR og KL er ikke tydelig i kommunalbestyrelserne, og for
så vidt heller ikke blandt medlemmerne af KKR – både borgmestre som øvrige
medlemmer. Det opfattes således ikke bredt, at KKR er en del af KL’s politiske
organisering og der er ikke klarhed om hvordan KKR indgår i samspillet med KL
om politiske dagsordner. Det er hovedsageligt formandskaberne, der oplever
denne sammenhæng.

Der er i forlængelse heraf også en relativ høj andel af interviewpersoner, der
svarer ”Ved ikke” på spørgsmålet om, hvorvidt der er et godt samspil mellem
KKR og KL, jf. figuren nedenfor. Når man spørger mere direkte ind til dette, er
svaret, at det primært er formandskabet, der har dialogen med KL og derfor
alene kender svaret på dette.

Formandskabet opleves altså i høj grad som værende de, der varetager
relationen til KL, og det er man som medlem betrygget i. De borgmestre, der er
repræsenteret i KL’s bestyrelse eller fagudvalg bidrager, ligeledes til relationen
mellem KKR og KL.

I forhold til politiske udspil eller temadrøftelser, hvor KL arbejder på at ind-
drage KKR i politikdannelsen udtrykkes ofte, at der er for kort svarfrist eller
høringsperiode hvis der skulle ske en reel involvering af de politiske bagland.
Enkelte udtrykker dog også, at KL er blevet bedre til at involvere og inddrage
KKR i politikdannelsen end tidligere og at dette er positivt. KKR opfattes
hovedsageligt som et regionalt forum, hvor emner af interesse for kommunerne
i regionen kan drøftes. Kontakten til og fra KL opfattes således som varetaget
via andre fora og kontaktpunkter end KKR, fx KL’s nyhedsbreve eller personlige
kontakter.

Der er endvidere ikke entydighed om, hvorvidt denne relation til KL ønskes
forstærket. Visse steder ytres der ønske om en større inddragelse i KL’s sager,
fx større udspil, hvor KKR med fordel kunne anvendes mere aktivt til at
inddrage kommunerne – særligt når forummet i forvejen eksisterer. Andre
steder ytres der tilfredshed med, at formandskabet sikrer relationen til KL, og at
arbejdet i KKR primært fokuserer på det tværkommunale samarbejde mellem
kommunerne indenfor regionen.

KKR formandskaberne adskiller sig fra de øvrige grupper ved at opleve en
tættere relation til KL. Særligt opleves møderne mellem KL’s og KKR’s
formænd og næstformand som vigtige og centrale for at sikre sammenhæng
mellem KL’s og KKR’s dagsordner..

19

6

9

17

4
1

0

5

10

15

20

25

30

Ved 
ikke

3 42 5 
Meget 

høj grad

1
Meget 

lav grad

7.A Der er et godt samspil mellem KKR og KL 

Gns.= 2,6 

23

5

9
11

6

2

0

5

10

15

20

25

30

4 5
Meget 

høj grad

Ved 
ikke

1 
Meget 

lav grad

2 3

8.A KL inddrager KKR i relevante spørgsmål

Gns.= 1,9 

”Den relation (til KL, red.) opdager man slet 
ikke. Man går ud fra, at det sker gennem 
formandskabet, og det er man så tryg ved –
at de repræsenterer os godt.”

Citat fra borgmester
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BILAG 1

Metode og interviewoversigt
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Metode og interviewoversigt
Fokusgruppeinterviews

Den indsamlede viden, som ligger til grund for evalueringen, er hovedsageligt
indsamlet gennem fokusgruppeinterviews, samt supplerende telefoninterviews.
Disse interviews er alle foretaget som semistrukturerede interviews – det vil
sige en naturlig samtale styret efter en bagvedliggende spørgeramme.

Spørgerammen er udarbejdet i tæt samarbejde med KL. Spørgerammen er
tilpasset efter de forskellige fokusgrupper, men dog for alle fokusgrupper
opbygget efter samme tre temaer, som tidligere beskrevet.

Fokusgrupperne er dannet med udgangspunkt i de forskellige roller, som er
enten tæt eller mindre tæt på arbejdet i KKR – det vil sige formandskaberne,
borgmestre (som er fødte medlemmer af KKR), øvrige medlemmer af KKR,
udpegede KKR-repræsentanter samt almindelige
kommunalbestyrelsesmedlemmer. På den måde er der søgt at sikre en bred
repræsentation af synspunkter alt efter, hvor de interviewede er placeret i
forhold til KKR.

Mængden og bredden af interviews vurderes at give et solidt indblik i
oplevelsen af KKR på tværs af regioner og roller. Der var oprindeligt planlagt
flere interviews end gennemført. Det har vist sig vanskeligt, at få
kommunalbestyrelsesmedlemmer, der ikke er direkte involveret i KKR, til at
deltage i interviews. Dette vurderes dog ikke at have nogen konsekvens for
evalueringens konklusioner, bl.a. da der ikke er oplevet væsentlig varians i
udsagn på tværs af de kommunalbestyrelsesmedlemmer, som har deltaget.

Formandskab Borgmestre Øvrige KKR-
medlemmer

Udpegede Kommunalbestyrelses-
medlemmer

I alt 

KKR Nordjylland 2 4 3 4 1 14

KKR Midtjylland 2 3 1 3 4 13

KKR Syddanmark 2 5 2 4 2 15

KKR Sjælland 2 4 3 1 0 10

KKR Hovedstaden 2 4 2 2 2 12

I alt 10 20 11 14 9 64

I den forbindelse bemærkes det, at der undervejs i afholdelsen af interviews er
observeret en ensartethed i oplevelsen af KKR, hvilket tillige indikerer, at
antallet af interviews har været tilstrækkeligt til at udtrykke de forskellige
perspektiver.

Spørgeskemaundersøgelse

Den via interviews indsamlede viden er suppleret med en kort
spørgeskemaundersøgelse, hvor interviewpersonerne først har vurderet en
række faste udsagn om KKR på en skala fra 1 til 5, hvor 5 udtrykker en meget
høj grad af enighed i det pågældende udsagn. Disse udsagn er vurderet af
såvel interview-personerne i fokusgruppe- samt telefoninterviews, dog således
at enkelte interviewpersoner, som fx forlod interviewet før tid, ikke har svaret.

Derudover er interviewpersonerne på fokusgruppeinterviewene blevet forholdt
en liste med 15 nøgleord, hvoraf de har skullet markere maksimalt 5 af disse,
som de i) bedst synes kendetegner KKR i dag samt ii) mener bør kendetegne
KKR fremadrettet. Output fra såvel udsagn samt nøgleord fremgår af bilag 2.
Det bemærkes, at ikke alle interviewpersoner har markeret lige mange
nøgleord, og at nøgleordene ej heller er udfyldt ved telefoninterview.

Interviewoversigt

Antallet af interviewpersoner fremgår af tabellen nedenfor. Denne dækker både
over fokusgruppe- samt telefoninterviews.

Interviewoversigt
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BILAG 2

Grafer
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Introduktion til grafer

Nøgleord – i dag og fremover

Som beskrevet i bilag 1 har de interviewpersoner, som har deltaget i fysiske
fokusgruppeinterviews, udfyldt en liste med nøgleord. Listen er gengivet
nedenfor. På de følgende sider ses en grafisk fremstilling af, hvilke ord, der
oftest er markeret for dels at kendetegne KKR bedst i dag; dels bør kendetegne
KKR fremadrettet, ligesom der er foretaget en sammenstilling heraf, sorteret
efter de udsagn, som interviewpersonerne har angivet bør kendetegne KKR
fremadrettet.

Vurdering af udsagn

Som beskrevet i bilag 1 har samtlige interviewpersoner vurderet en række
udsagn. Udsagnene er gengivet nedenfor. På de følgende sider ses en grafisk
fremstilling af interviewpersonernes vurdering. På den første side vises en
simpel numerisk fremstilling, samt et gennemsnit. På den følgende side vises,
hvordan de forskellige fokusgruppers besvarelser fordeler sig.

Hvilke af de følgende 15 nøgleord synes du bedst kendetegner KKR i dag – og hvilke 
bør kendetegne KKR fremadrettet? 

Kendetegner bedst 
KKR i dag 

(markér max 5)

Bør kendetegne KKR 
fremadrettet 

(markér max 5)
Samarbejde

Inddragende 

Politisk 

Proaktiv

Konsensus 

Tilgængelig 

Handlekraft

Innovativ 

Kompetent 

Inspirerende 

Transparent

Effektiv

Værdiskabende 

Beslutsom

Relevant 

Hvordan vurderer du nedenstående udsagn om KKR? 

(Sæt ét kryds pr. udsagn: 1 = i meget lav grad; 5 = i meget 

høj grad)

1 2 3 4 5 Ved 
ikke

KKR er et godt koordineringsforum mellem kommunerne i 
regionen

Der er bred opbakning til arbejdet i KKR

KKR arbejdet er vigtigt for kommunalbestyrelserne i min 
kommune

KKR fremstår som en troværdig og kvalificeret repræsentant 
og talerør for kommunerne over for regionen/øvrige 
samarbejdspartner

KKR udvikler værdifulde fælles løsninger og politikker

KKR understøtter implementeringen af fælles løsninger og 
politikker på tværs af kommuner

Der er et godt samspil mellem KKR og KL 

KL inddrager KKR i relevante spørgsmål

Viden om KKR's arbejde er vigtigt for det politiske arbejde i 
min kommunalbestyrelse
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Grafer
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5.2 Justering af KKR Hovedstadens administrative struktur
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2300 København S 
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Side 1 af 11 

NOTAT 

 

KKR Hovedstadens administrative struktur - evalue-
ring og fremadrettet tilpasning 

I forbindelse med afslutning af den nuværende valgperiode er der gennem-

ført en evaluering af KKR Hovedstadens administrative struktur. Evaluerin-

gen har ført forslag om tilpasning af en række elementer i den administrative 

struktur således at den bedst muligt understøtte KKR Hovedstadens politi-

ske arbejde.  

 

Notatet indeholder dels forslag til de fremadrettede justeringer, dels bag-

grunden herfor i form af den bagudrettede evaluering.    



Dato: 3. august 2017 

 

Sags ID: SAG-2017-03414 
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Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

 

www.kl.dk 

Side 2 af 11 

NOTAT 

 

Forslag til KKR administrativ struktur perioden 2018-22 

Der er gennemført en evaluering af KKR Hovedstadens administrative struk-

tur med det formål at " Vurdere den administrative strukturs evne til at under-

støtte KKR Hovedstadens politiske arbejde, og komme med bud på eventu-

elle ændringer, som kan styrke KKR Hovedstadens politiske arbejde. 

 Evalueringen er gennemført i form af workshop og interview med forvalt-

ningsdirektører og formændene for de fire embedsmandsudvalg.  

På baggrund af evalueringen af den administrative struktur i KKR i perioden 

2014 – 2017 peges der på følgende områder hvor der fortsat skal være fo-

kus på udvikling:  

- Mere forpligtende samarbejde på tværs af de 29 kommer 

- Tættere samspil mellem KKR og de 29 kommuner 

- Øget fokus på implementering og udvikling på kerneområderne 

social, sundhed og uddannelse  

- Fortsat fokus på at løfte særlige områder fx vækst, uddannelse og 

beskæftigelse.  

Evalueringen har vist at KKR Hovedstadens administrative struktur er stabil 

og leveringsdygtig i forhold til den løbende og langsigtede interesse- og op-

gavevaretagelse. Strukturen har ligeledes sikret den fornødne fleksibilitet til 

at kunne inkorporere og løse nye opgaveområder mv.  

På den baggrund indstilles det overordnet, at fastholde den nuværende 

struktur. Samtidig foreslås en række mindre tilpasninger i strukturen ift. den 

kommende valgperiode, for at imødekomme ovenstående målsætninger:  

1. Nedlæggelse af forretningsudvalget for K29 

2. Mulighed for ad hoc udvalg 

3. Tilpasning af embedsmandsudvalgene, herunder mulighed for ad 

hoc deltagelse af kommunaldirektører 

4. Samlokalisering af de fælleskommunale sekretariater med henblik 

på at udnytte synergieffekter. 

Tilpasningerne beskrives detaljeret nedenfor.  

1. K29 fastholdes, FU nedlægges 

K29 fastholdes som det centrale omdrejningspunkt i forhold til at forberede 

og drøfte dagsordner og sager til KKR. 

Forretningsudvalget (FU) for K29 nedlægges, dels har udvalget kun været 

aktiveret ganske få gange, dels er det ønsket at drøftelserne fortsat tages 

primært i K29.  

 

2. Mulighed for ad hoc udvalg 

Det tydeliggøres at K29 kan nedsætte ad hoc udvalg; der kan understøtte 

opstart af udviklingsområder. Eksempelvis hvor der måtte opstå sager af af-

grænset karakter med særlig politisk interesse eller behov for særligt tvær-

gående opgavevaretagelse i en kortere periode.  
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www.kl.dk 

Side 3 af 11 

NOTAT 

 

3. Embedsmandsudvalgene  

De fire embedsmandsudvalg fortsætter med de nuværende sags/dæknings-

områder: 

- Klima og infrastruktur 5 medlemmer 

- Socialområdet og specialundervisningen – 8 medlemmer 

- Sundhed – 8 medlemmer 

- Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse – 8 medlemmer.  

Udvalgene har ansvaret for at bistå K29 med at forberede politiske drøftelser 

i KKR og øvrige politiske udvalg. Udvalgene udarbejder sammen med rele-

vante parter forslag til de lovbestemte opgaver (fx sundheds- og rammeafta-

ler) samt deres videre implementering og drift. Udvalgene skal endvidere va-

retage kommunernes regionale interesser på administrativt niveau ift. regio-

nen og øvrige samarbejdspartnere.  

Sammensætning 

Embedsmandsudvalgenes sammensætning skal fortsat tilgodese at alle 

kommuner er repræsenteret i mindst et udvalg således at udvalgene tilsam-

men har 29 pladser. Kommunerne indmelder i forbindelse med ny-nedsæt-

telsen af udvalgene deres prioriteter ift. deltagelse i de enkelte udvalg.  

Til de udvalg som har ansvar for forberedelse af politiske udvalg udpeget af 

KKR, udpeges der først medlemmer på baggrund af spejlingsprincippet og 

siden til øvrige pladser. Spejlingsprincippet sikre at de kommuner som er po-

litisk repræsenteret også har administrativ repræsentation i embedsmands-

udvalgene. I denne valgperiode har det drejet sig om udvalgene for sundhed 

samt klima og infrastruktur.  

Alle udvalg sammensættes med henblik på at sikre en repræsentation der 

tager højde for geografi, størrelse og politisk orientering i de enkelte kommu-

ner. Udvalgene har mulighed for at supplere op efter nedsættelsen for at 

kunne sikre ovenstående.  

Udvalgene besættes i udgangspunktet primært af fagdirektørerne på de re-

levante områder. Der udpeges kommunaldirektører til ad hoc at deltage i 

embedsmandsudvalgene. Formålet hermed er at understøtte forbindelsen i 

K29.  

Alle kommuner har mulighed for at få sager af regional karakter taget op i 

embedsmandsudvalgene. Endvidere skal det klart af de enkelte kommisso-

rier fremgå, hvorledes embedsmandsudvalget arbejder med at inddrage og 

holde kommunerne orienteret om det arbejde der foregår i udvalget. Udval-

gene skal beskrive, hvorledes der sikres samarbejde med centrale samar-

bejdspartnere fx Regionen, Socialtilsynet, fagdirektørnetværkene m.fl.  

Der udarbejdes et standardkommissorium for udvalgene på baggrund af 

ovenstående rammer. Udvalgene udarbejder selv et samlet kommissorium i 

starten af den nye valgperiode, som godkendes endeligt i K29. 
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4. De fælleskommunale sekretariater  

Der er på flere områder oprettet fælleskommunale sekretariater. Sekretaria-

terne er knyttet til de relevante embedsmandsudvalg og har til formål at 

skabe en solid faglig understøttelse af KKR Hovedstadens arbejde, under-

støtte implementering af politikker og aftaler samt varetage evt. driftsområ-

der.  

Sekretariaterne fastholdes i nuværende form og med få ændringer ift. opga-

ver:  

- Socialområdet 

- Sundhed (sammenlagt med vederlagsfri fysioterapi fra 1. august) 

- Greater Copenhagen, skal også varetage opgaver vedr. infrastruktur 

- Uddannelse. 

Sekretariaterne har i sidste valgperiode været placeret i tre forskellige kom-

muner for at sikre adgang til faglighed i en kommune samt for at understøtte 

kommunalt ejerskab. Det er vurderingen, at der vil være betydelige fordele 

ved en samlokalisering af sekretariaterne, der hvor der er synergi mellem 

opgaverne. 

Således foreslås det, at samlokalisere sekretariaterne på sundheds- og soci-

alområdet. Sekretariaterne kan eksempelvis placeres i en af de kommuner 

som har formandskabet i et af de relevante embedsmandsudvalg. Ligeledes 

foreslås det at samlokalisere GC-sekretariatet med uddannelseskoordinato-

ren. Sekretariatet kunne eksempelvis placeres i formandskommunen.  

Figur: Administrativ organisering i KKR Hovedstaden 2014-2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fælleskommunalt se-

kretariat for det sociale 

område 

- Fælleskommunal ud-

dannelseskoordinator 

- Greater Copenhagen 

sekretariat + infrastruk-

tur  

Fælleskommunalt 

sundhedssekretariat 

Inkl. vederlagsfrifysio-

terapi 

 

Udvalg for Vækst, Ud-

dannelse og Beskæfti-

gelse 

 

Sundhedsudvalg 

 

Udvalg for Klima- og 

Infrastruktur 

 

Udvalg for Socialområ-

det og Specialunder-

visning 

Kommunaldirektører 

(K29) 

KKR Formandskabet  

KKR Hovedstaden 



Dato: 3. august 2017 

 

Sags ID: SAG-2017-03414 

Dok. ID: 2392453 

 

E-mail: AFP@kl.dk 

Direkte:   

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

 

www.kl.dk 

Side 5 af 11 

NOTAT 

 

Evaluering af KKR Hovedstadens administrative struktur 
2014-17 
 

1. Indledning  

Siden sin etablering har KKR fået en større og mere omfattende rolle i for-

hold til kommunernes regionale interessevaretagelse. KKR arbejder både 

med at samle kommunerne i regionen om fælles mål og opgaver og med va-

retagelse af kommunernes interesser i forhold til regionen. KKR har fokus på 

følgende kerneområder: 

 Sundhed 

 Det specialiserede socialområde og specialundervisning 

 Vækst, erhverv og regional udvikling 

 Beskæftigelse 

 Uddannelse 

 Flygtninge og integration 

 Kollektiv trafik og infrastruktur 

 Klima og miljø 

 

Det styrkede samarbejde bidrager til at skabe et godt rum for den enkelte 

kommunes arbejde indenfor de otte kerneområder. 

 

Milepæle i KKR-perioden 2014-2017 

Greater Copenhagen er etableret som en stærk organisation og brand med 

afsæt i samarbejde og koordinering i KKR. Det har betydet, at erhvervsom-

rådet har udviklet sig fra at omhandle erhvervsservice og administration af 

væksthuset, til en fælles fokuseret vækstdagsorden i regi af Greater Copen-

hagen, som nu også deles af staten. 

På sundhedsområdet er krav og forventninger til KKR stigende bl.a. som 

følge af udviklingen i det nære sundhedsvæsen. Opgaveflytning/glidning er 

således emner, som også kommer til at fylde på dagsordenen fremadrettet. 

Det specialiserede socialområde er et stort kommunalt driftsområde, hvor 

den årlige rammeaftale, som bl.a. indeholder aftale om takstudvikling, er 

med til at sætte rammerne for udgiftsudviklingen på området. KKR har i peri-

oden spillet en central rolle i placering af det nye Socialtilsyn og børnehus.  

KKR har som led i sit arbejde med klima og infrastruktur udrullet arbejdet 

med infrastrukturinvesteringer i samarbejde med Region Hovedstaden. Der-

udover er udrullet den fælles klimastrategi for hovedstadsregionen med fo-

kus på grøn vækst og udvikling. Ligesom KKR har styrket sit kommunale 

ejerskab i Movia. 

 

KKR Hovedstadens rolle er således løbende under udvikling og med sti-

gende forventninger, er der behov for at se på, hvordan den administrative 
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organisering af KKR Hovedstaden bedst muligt understøtter arbejdet og ru-

ster KKR til nuværende og kommende udfordringer. Evalueringen af den ad-

ministrative struktur skal også ses i lyset af, at KKR ultimo 2017 går ind i en 

ny valgperiode. 

Evalueringen af den administrative struktur samler op på, i hvor høj grad 

principperne fra den tidligere justering fra 2013 er blevet indfriet. 

 

Principper fra tidligere justering 

Den administrative justering fra 2013 tog afsæt i fire grundlæggende udfor-

dringer, som KKR ønskede at arbejde med i perioden 2014-2017. 

1. Behov for mere forpligtende samarbejde på tværs af de 29 kom-

muner bl.a. for at understøtte vækst, udvikling af de kommunale vel-

færdsområder/kerneopgaver og indhøstning af effektiviseringsgevin-

ster.  

2. Behov for tættere samspil mellem KKR og de 29 kommuner 

(kommunalbestyrelser) som en forudsætning for mere forpligtende 

samarbejde.  

3. Behov for øget fokus på implementering og udvikling på eksiste-

rende områder som social, sundhed og uddannelse.  

4. Behov for at løfte nye/særlige områder som fx vækst (og uddan-

nelse) og sikre stærk kommunal interessevaretagelse i forhold til 

områderne.  

Det er derfor et helt centralt spørgsmål i evalueringen af KKR’s administra-

tive struktur, om man er lykkedes med de fire ovenstående udfordringer. 

Samtidig har det i perioden 2014-2017 vist sig, at udfordringerne løbende 

ændrer sig, og KKR har benyttet sig af muligheden for at definere sig politisk 

og justere den administrative struktur.  

 

Afgrænsning ift. KL-evaluering for politikere 

Evalueringen af KKR Hovedstadens administrative organisering afgrænses 

og koordineres med den evaluering, som KL gennemfører med fokus på 

sammenhængen mellem KKR og KL. 

KL er så småt begyndt på forberedelsen af den næste valgperiode, og KL’s 

bestyrelse har haft en første drøftelse af KL’s politiske organisering og ud-

valgsstruktur for 2018-2022. Der lægges ikke op til grundlæggende ændrin-

ger i den politiske struktur i KL eller for KKR, men bestyrelsen ønsker med 

evalueringen at se nærmere på arbejdsform og relationer mellem de politi-

ske organer, herunder også samspillet med KKR og kommunalbestyrel-

serne.  

KL’s evaluering tager afsæt i nedenstående ramme: 

 KKR som politisk koordinations- og mødeforum 
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 KKR og kommunalbestyrelserne 

 KKR og KL 

Evalueringen forventes gennemført juni 2017 med afrapportering til KL ul-

timo juni måned. 

 

2. Organisering i perioden 2014-2017 

Nuværende organisering med organigram  

Den administrative struktur i KKR Hovedstaden har i perioden 2014-2017 

været ledet af de 29 kommunaldirektør, som mødes i kommunaldirektørkred-

sen (K29).  

De fire embedsmandsudvalg har varetaget den daglige drift og forberedelse 

af politikker indenfor KKR’s kerneopgaver. Tre af udvalgene har haft et eller 

flere sekretariater tilknyttet afhængig af opgaver.  

For at kunne permanentliggøre stillingen i Greater Copenhagen-sekretariatet 

har KKR Hovedstaden på sit møde den 24. april 2017 besluttet at sammen-

lægge sekretariaterne for sundhed og vederlagsfri fysioterapi (fra samlet 3 til 

2 årsværk i sundhed og fysioterapi).  
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Figur: Administrativ organisering i KKR Hovedstaden 2014-2017 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politisk og administrativt fokus  

KKR Hovedstaden har (indtil februar 2017) i perioden 2014-2017 behandlet 

165 sager på 16 møder. Der er blevet behandlet flest sager indenfor regional 

udvikling, erhverv og beskæftigelse (50). Dernæst følger sundhed, politiske 

udpegninger, det specialiserede social- og undervisningsområde samt ud-

dannelse. 

Opgørelsen over politiske sager i perioden viser overordnet et fokus på 

vækst, beskæftigelse og uddannelse, samt på sundhed og det specialise-

rede social- og specialundervisningsområde. I øvrigt områder, hvor der er et 

tæt samarbejde med Region Hovedstaden. Det relativt høje antal udpeg-

ningsager handler om politiske udskiftninger i en kompleks regional politisk 

og administrativ organisering. 
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KKR Formandskabet har forberedt de politiske drøftelser i KKR Hovedsta-

den og løbende mødtes for at vende aktuelle sager og administrative 

spørgsmål, fx møder med formandskabet for RAR Hovedstaden og spørgs-

mål om den administrative organisering.  

K29 fik med den tidligere administrative justering en mere fremtrædende 

rolle i den brede drøftelse af politiske og administrative sager, idet færre sa-

ger blev færdiggjort i forretningsudvalget for K29.  

De fire embedsmandsudvalg har bistået K29 med at forberede de politiske 

drøftelser i perioden og varetaget den løbende drift og dialog med regionen 

og andre samarbejdsparter. Udover det politikforberedende arbejde har den 

administrative organisering løftet mange væsentlige tværkommunale drifts-

opgaver, således at politikerne i KKR har kunnet fokusere på politikudvikling 

og mere overordnede drøftelser. Det er eksempelvis koordinering af kommu-

nernes samarbejde med Region Hovedstaden og driftsopgaver, som kom-

munerne beslutter bedst løftes og koordineres samlet på tværs af kommu-

ner. Det være sig fx drift af vederlagsfri fysioterapi, dimensionering af uddan-

nelser mm. 

De fælleskommunale sekretariater har i perioden varetaget forskellige op-

gaver, som primært handler om sekretariatsbetjening af embedsmandsud-

valgene, samarbejdsfora med regionen, samt analysearbejde og udrulning 

af strategiers konkrete indsatser.  

 

3. Resultater og erfaringer  

K29 har sammen med de fire embedsmandsudvalg været omdrejningspunkt 

for den administrative organisering bag KKR Hovedstaden, og således dæk-

ket de væsentligste kerneområder.  

De fire embedsmandsudvalg har afrapporteret de væsentligste resultater fra 

perioden og peger bl.a. på følgende resultater og erfaringer:  

 

Udvalget for vækst og beskæftigelse 

 Etablering af Greater Copenhagen som brand og som organisation 

 Anbefalinger til fokusering af lokal erhvervsservice  

 Strategisk tilgang til uddannelsesområdet med fælles strategier for 

uddannelse og efter-videreuddannelse  

 ReVUS 2015-2019 er udarbejdet i en tættere dialog mellem region 

og kommuner med fokus på kendskab/ejerskab i kommunerne 

 Fælles pejlemærker og anbefalinger til tværkommunalt samarbejde 

på beskæftigelsesområdet 

 

Udvalget for sundhed 

 Implementering af to overordnede strategier er i gang (Sundhedsaf-

talen og Praksisplan for almen praksis) 
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 Inddragende proces for vedtagelse af tre KKR mål for sundhed som 

strategisk pejlemærke  

 Nyskabende aftaler om plejecenterlæger og oprydning i FMK (Fæl-

les medicinkort)  

 Første afrapportering på KMF-resultater 

 Nye forsøg på samarbejde med Region Hovedstaden om genoptræ-

ning 

 

Udvalget for socialområdet og specialundervisning 

 Styrket fokus på, hvor fælles handling og opmærksomhed skubber 

på udvikling, kvalitet og omkostningseffektivitet i de enkelte kommu-

ner 

 Flerårige strategier der har reduceret priserne i de takstbelagte til-

bud siden 2011 

 "Nødbremsemodellen" - Særlig samarbejdsmodel som sikkerheds-

net for kommunernes forsyningsansvar 

 Målrettet og strategisk tilgang til små målgrupper gavner kommunale 

interesser 

 3 strategiske KKR mål for det specialiserede socialområde skal 

styrke det tværgående samarbejde 

 

Udvalget for klima og infrastruktur 

 Tættere kommunalt-regionalt samarbejde i fælles samlet udvalg 

 Implementering af to ambitiøse tværkommunale projekter er i gang 

(Energi på Tværs og KLIKOVAND) 

 Vedtaget Trafikcharter i Greater Copenhagen  

 Arbejde for infrastrukturinvesteringer til Hovedstaden er i gang  

 Nye grønne og smarte projekter i Hovedstaden fra EU og ReVUS 

 

4. Konklusioner  

Der er overordnet stor opbakning til arbejdet i KKR Hovedstaden, når man 

spørger embedsfolk i kommunerne om deres overordnede vurdering.  

Direkte adspurgt siger en fagdirektør, at ”KKR er en succes, når man løfter 

det strategiske blik mere og fx taler mere om Metropolregionen.” Samtidig er 

der i administrationerne opmærksomhed på, at der ikke skal produceres 

store mængder papir med mange bilag til KKR-møderne. Politikerne skal 

bruges på den rette måde til de relevante drøftelser. 

En anden fagdirektør advarer imod at skabe afstand mellem KKR og kom-

munalbestyrelserne: "Nogle lokalpolitikere i kommunalbestyrelserne kan her-

ved opleve, at de får sager trukket ned over hovedet." Samtidig fremhæver 

direktøren, at "…de 29 kommuner er meget forskellige, men KKR er stedet, 

hvor vi kan balancere og skabe fælles fodslag.” 
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Der er ligeledes stor opbakning til arbejdet i K29. Medlemmerne oplever, 

at der løbende arbejdes med at fremme strategiske drøftelser af politisk ka-

rakter frem for administrative sager, hvor beslutningerne er fastlagt på for-

hånd. Der er formuleret et ønske om rum for flere strategiske drøftelser både 

i K29 og i mere tværfagligt regi. 

Der er stor opbakning til den solide opgavevaretagelse i de fire Embeds-

mandsudvalg. Særligt vurderer de fire embedsmandsudvalgsformænd, at 

det er nødvendigt med målrettede kommissorier og løbende forventningsaf-

stemning med K29 og KKR-formandskabet om den overordnede retning for 

arbejdet. Det vurderes vigtigt, særligt for sundhedsområdet samt for social-

og specialundervisningsområdet at holde de mange enkeltkommunale drifts-

opgaver ude af udvalgene samt sikre, at sagerne videre til K29/KKR er stra-

tegiske.  

Iblandt embedsmandsudvalgsformændene og fagdirektørerne peges på 4 

emner, som har fyldt meget politisk og administrativt ved afslutningen af in-

deværende periode og forventeligt kommer til at fylde meget i den kom-

mende periode: Greater Copenhagen, erhvervsfremme, ungdomsuddannel-

ser samt infrastruktur og trafik. 

"Fællessekretariaterne er strengt nødvendige for at kunne sætte en 

dagsorden", lyder det samstemmende fra alle fire embedsmandsudvalgs-

formænd. Samtidig peger de på, at den sekretariatsmæssige bistand er nød-

vendig for at kunne møde regionen på et kvalificeret grundlag. Herudover 

ønsker enkelte fagdirektører sig, at fællessekretariaternes opgaveporteføljer 

gennemgås med henblik på i højere grad at understøtte embedsmandsud-

valgene, K29 og KKR's arbejde. Der foreslås fx fokus på politikudvikling, 

samt hvornår opgaver overgår til drift. Dette kan fx gennemføres i forbin-

delse med konstitueringen af et nyt KKR Hovedstaden.  

Det vurderes samlet, at den administrative struktur understøtter, at KKR lyk-

kes med at håndtere de fire udfordringer, som var udgangspunktet for den 

justering, som blev gennemført i 2013. Men det er samtidig fire udfordringer, 

som forsat kan bruges som sigtelinjer i det videre arbejde med administrativt 

at understøtte KKR's politiske arbejde.  
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