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2.1 Temadrøftelse: KL’s ønsker til temaer i forhandlingerne 
med de praktiserende læger
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KL’s oplæg til temaer, der bør indgå i 
overenskomstforhandlingerne med de praktiserende læger
Forhandlingerne mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) 
og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) om en ny overenskomst for 
almen praksis starter forventeligt november 2016. KL er derfor i gang 
med forberedelsen af, hvilke temaer der bør indgå i forhandlingerne. KL 
vil i den anledning invitere kommunerne til deltagelse i drøftelser om 
relevante temaer for forhandlingerne på KKR møder i september 2016.

Den endelige fastlæggelse af KL’s ønsker til overenskomstfornyelsen vil 
ske senere i efteråret på baggrund af tilbagemeldingerne fra drøftelserne 
i KKR, status på de lokale forhandlinger om decentralisering samt 
eventuelle anbefalinger fra Udvalg om det nære og sammenhængende 
sundhedsvæsen.

KL’s overordnede tilgang til de kommende overenskomstforhandlinger 
med PLO er, at disse skal bidrage til en fortsat udvikling af almen praksis 
i det lokale rum mellem læger, regioner og kommuner. 

Samarbejdet mellem kommunerne, regionerne og de praktiserende læger 
er af afgørende betydning for udviklingen af det nære sundhedsvæsen. I 
takt med, at der bliver flere og mere komplekse opgaver i det nære 
sundhedsvæsen, stiger behovet for, at der findes lokale løsninger mellem 
de praktiserende læger, regionerne og kommunerne. Derfor er det vigtigt, 
at udviklingen af almen praksis finder sted lokalt. 

Praksisplanen er den ramme, der sikrer sammenhæng i 
sundhedsindsatserne overfor borgerne og derfor skal en større del af 
almen praksis virke udfoldes decentralt. Fundamentet for en styrket lokal 
udvikling blev skabt ved ændringen af sundhedsloven i 2013. Herved 
blev samarbejds- og planlægningssystemet for almen praksis ændret, 
bl.a. ved oprettelse af de fem regionale praksisplanudvalg, hvor region, 
kommuner i regionen og PLO-regionalt er repræsenteret. 

Aftalen om en ny overenskomst af 1. marts 2014 og tillægsaftalen af 18. 
april 2016 mellem de offentlige parter og de praktiserende læger har 
betydet, at kommunerne, regionerne og almen praksis regionalt skal finde 
løsninger vedr. sygebesøg og indsatser for psykisk syge, samt nye 
opgaver, som region og kommuner ønsker varetaget af almen praksis. 

De lokale forhandlinger forventes færdige, før forhandlingerne om en ny 
overenskomst begynder. Derfor er det vigtigt, at det i forhandlingerne 
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aftales tiltag, der understøtter, at en større del af almen praksis virke 
udfoldes decentralt. 

KL ønsker, at nedenstående temaer skal indgå i forhandlingerne
                                                                                                                   
Fortsat decentral udvikling af almen praksis

En ny overenskomst for almen praksis skal understøtte, at det lokale 
samarbejde mellem læger, regioner og kommuner udvikles og udbygges.

KL finder det vigtigt, at der skabes mere sammenhæng og koordination i 
sundhedsindsatsen i feltet mellem de praktiserende læger, regioner og 
kommuner. Parterne bør i fællesskab drøfte, hvordan den ønskede lokale 
udvikling af almen praksis kan fremmes, eksempelvis gennem en 
modernisering af udviklingskontrakten i overenskomsten, så det igennem 
parternes målsætninger for opgaveløsningen gøres mere tydeligt, at 
udviklingen af almen praksis skal foregå lokalt.

Telemedicinske løsninger

Overenskomsten skal understøtte øget anvendelse og udbredelse af 
telemedicin. 

Med telemedicinske løsninger højnes kvaliteten i plejen og behandlingen, 
og borgerne får mulighed for at blive i trygge rammer i eget hjem, hvilket 
kræver tæt samarbejde mellem kommuner, praktiserende læger og 
sygehuse. Dette gælder blandt andet i forhold til borgere med kroniske 
lidelser. KL ønsker at drøfte, hvordan overenskomsten kan understøtte 
telemedicinske løsninger og have fokus på, om lægernes borgerkontakt 
kan effektiviseres ved brug af telemedicinske løsninger. 

Økonomi og styring

Overenskomsten skal understøtte styring af økonomien for almen 
praksis.

For KL er det er vigtig, at en ny overenskomst for almen praksis aftales 
inden for en samfundsøkonomisk ansvarlig ramme, ligesom aftalen bør 
understøtte styring af økonomien i forhold til almen praksis. Såfremt der 
aftales en vækst i økonomien for almen praksis er det afgørende, at 
væksten sker lokalt gennem praksisplanudvalgene og ikke i den centrale 
overenskomst.

Efteruddannelse

Overenskomsten skal understøtte, at lægers efteruddannelse også har 
fokus på de kommunale opgaver.
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Flere og mere komplicerede opgaver varetages i dag i primærsektoren i 
et samarbejde mellem almen praksis og den kommunale 
hjemmesygepleje. Flere opgaver delegeres fra almen praksis til blandt 
andet akutfunktioner og den almindelige hjemmesygepleje. 

Udviklingen stiller nye krav til viden om behandling, opfølgning og 
rehabilitering i et tværsektorielt perspektiv. Disse ændringer bør afspejles 
i lægernes efteruddannelse. 

Nye organisationsformer - der sikrer sammenhængende løsninger

Overenskomsten skal understøtte, at der sikres adgang 
til praktiserende læger i hele landet, og understøtte udviklingen mod nye 
organisationsformer, som f.eks. Sundhedshuse, der muliggør 
tværgående og mere sammenhængende lokale løsninger.

Investering i sundhedshuse kan medvirke til at sikre lægedækning i 
områder, hvor der i dag er problemer, og hvor der fremadrettet vil komme 
udfordringer i takt med, at læger pensioneres.

Fremtidens sundhedshuse giver borgere med især kronisk sygdom og 
behov for rehabilitering en klar indgang til en række sundhedstilbud. 
Sundhedshuse skal være der, hvor det lokalt giver mening. Denne 
udvikling skal understøttes af overenskomsten. 



2.2 Temadrøftelse: KKR debat om kommunernes 
turismeindsats
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NOTAT 

 

 

KKR debatoplæg om kommunernes turismeindsats 

Udvikling af anbefalinger til kommunerne 
I forlængelse af KL’s turismeudspil i januar 2016 og regeringens nye natio-

nale turismestrategi, besluttede KL’s bestyrelse, at der skal udarbejdes an-

befalinger og redskaber, som kan understøtte kommunerne i deres imple-

mentering, prioritering og arbejde med at skabe vækst på turismeområdet. 

For at kvalificere det videre arbejde inddrages de fem KKR for at få kommu-

nernes input og ønsker på turismeområdet. 

 

KKR debatoplæg  

Debatoplægget har til formål at lægge op til en drøftelse om, hvordan kom-

munerne kan spille stærkere ind med tværkommunale indsatser og navigere 

i den nye turismestruktur i dansk turisme (jf. figur 1). 

 

Figur 1. Kommunernes muligheder for indflydelse og støtte i den nye turismestruktur 

 

 
 

Problemstillinger og udfordringer i det følgende har sit udspring i resultater af 

KL’s interessentanalyse fra marts 2016, som blev sendt ud til et meget bredt 

udsnit af interessenter (jf. faktaboks 1, s. 2).  

 

KL har derudover afholdt en turismeworkshop på Djursland og fået løbende 

bidrag fra brancheorganisationer, centraladministration, turismeselskaber og 

særligt fra KL’s turismepolitiske netværk, som består af udviklingschefer m.fl. 

ansat i kommuner, business regioner og destinationer (jf. faktaboks 2, s.2).  
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Temaer til debat 

Drøftelserne i KKR skal være medvirkende til at give KL en pejling om, hvor-

vidt KL har fokus på de rigtige temaer for KL’s kommende anbefalinger til 

kommunerne. KL har valgt følgende seks overordnede temaer:  

 

1. Konkurrencedygtigt turismeerhverv 

2. Turismeindsats på tværs af administrative grænser 

3. Offentligt-privat samarbejde om kvalitetsløft af strande og bymiljøer 

4. Markedsføring og digitalisering 

5. Kulturen som en vækstdriver 

6. Erhvervs- og mødeturisme 

 

KL ønsker for hvert af temaerne at få KKR’s forslag og bidrag til:  

 Har KL udvalgt de væsentligste temaer til nye turismepolitiske anbefalin-

ger? 

 Hvordan kan KL medvirke til at styrke arbejdet med at skabe sammen-

hæng mellem den lokale turismestrategi og relevante strategier på regio-

nalt og nationalt niveau?  

 Hvordan kan KL understøtte kommunernes turismeinvesteringer? 

 

Planområdet er i nærværende debatoplæg ikke behandlet, idet de nye plan-

lovsændringer og implikationerne for kommunerne endnu ikke er helt på 

plads. Det er derfor planen, at lægge en separat sag frem til en senere drøf-

telse i KKR om det tværkommunale samarbejde på planområdet. 

 

KKR’s bidrag vil indgå i KL’s kommende arbejde med at udarbejde redska-

ber og anbefalinger til turismepolitiske prioriteringer i kommunerne.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Aarhus Kommune 
Billund Kommune 
Bornholms Regionskommune 
Destination Lillebælt 
Frederikshavn Kommune 
Guldborgsund Kommune 
Herning Kommune 

Jammerbugt Kommune 
   Københavns Kommune 
   Lolland-Falster Kommune 

Odsherred Kommune 
Ringkøbing-Skjern Kommune 
Roskilde Kommune 
Skive kommune 
Syddjurs Kommune 
Udvikling Fyn 
Varde Kommune 
  

KL’s interessentanalyse blev udsendt til i alt 63 cen-
trale interessenter, heraf: 
 
-  20 repræsentanter fra erhvervets brancheforenin-
ger og -organisationer: Horesta, DI, DI’s regionalfor-
eninger, DE, Campingrådet, Friluftsrådet mfl. 
 

-  16 turismevirksomheder: Tivoli, Legoland, Hvid-
bjerg Stand Feriepark, Novasol mfl. 
 
- 9 repræsentanter fra stat og regioner: Erhvervs-og 
vækstministeriet, Naturstyrelsen, Danske Regioner 
mfl. 
 
- 7 museer og kulturinstitutioner: Arken, M/S Museet 
for Søfart, Moesgaard Museum mfl. 
 
- 6 turismefremmeorganisationer: VisitDenmark, 
Dansk Kyst- og Naturturisme, Wonderful Copenha-
gen mfl. 

 
- 6 turismeforskere: Aalborg Universitet, CBS mfl. 
 

Svarprocent: 49 pct. 

Faktaboks 1: Interessenter i                                 
KL's interessentanalyse 2016 

Faktaboks 2: Medlemmer af KL's  
Turismepolitiske Netværk 
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1.Konkurrencedygtigt turismeerhverv 
 

Udfordringer 

– Turismeerhvervet skal tilbyde attraktive kvalitetsprodukter, som kan klare 

sig bedre i den internationale konkurrence om turisterne.  
– Turismeerhvervet mangler for en stor dels vedkommende arbejdskraft. 

– Turismeerhvervet efterlyser rådgivning i erhvervsfremmesystemet. 

Prisniveauet i Danmark var i 2011 næsten 42 pct. højere end EU-gennem-

snittet, specifikt på prisniveau for restauranter og hoteller lå Danmark 54 pct. 

højere end gennemsnittet i EU.1   

 

Turismeerhvervet efterlyser i KL’s interessentanalyse, at de mangler ar-

bejdskraft og et samarbejde herom med kommunen samt hjælp til kompe-

tenceudvikling og vækstplaner.  

 
KL’s turismepolitiske netværk påpeger, at de konkret arbejder med turisme-

udvikling som almindelig erhvervsudvikling for at styrke virksomheders ram-

mevilkår og udviklingsmuligheder. Udviklingscheferne udtrykker, at det er af-

gørende, at turismeerhvervet bliver sidestillet med andre typer erhverv i 

både erhvervsfremme- og beskæftigelsessystemet, herunder i relevante 

dele af uddannelsessystemet.   

Eksempler på indsatser 

 I Enjoy Limfjorden, der består af Struer, Lemvig, Holstebro, Morsø, Skive 

og Viborg kommuner, har de samlet 24 virksomheder i et uddannelsesfor-

løb, som efterfølgende førte til, at flere af virksomhederne i partnerkom-

munerne har oplevet en stor stigning i omsætningen. 

 

 Kommunerne kan etablere tværkommunale netværk målrettet turismevirk-

somhederne, så kendskabet til kommunernes strategi på tværs af kom-

munegrænsen fremmer virksomhedernes kendskab og tillid til det offent-

lige som samarbejdspart. Offshore Base Scandinavia, som er et netværk 

af maritime virksomheder, blev i 2013 igangsat af bl.a. Hjørring og Frede-

rikshavn kommuner. I dag er kommunerne ude af projektet, men virksom-

hederne fortsætter og driver netværket selv, som fortsat skaber nye ordrer 

og udvikling i området.  

 

 Kommunerne kan også etablere et eller flere netværk for mindre turisme-

erhverv, som har de samme typer af kunder fx cykelturister eller outdoor-

turister og give dem konkrete tilbud om rådgivning, kompetence- og forret-

ningsudvikling via den lokale erhvervsservice, væksthusene og jobcentre 

på tværs af kommunegrænser. 

 

Hvad kan kommunerne gøre for at understøtte turismeerhvervets kon-

kurrencekraft, herunder i deres behov for arbejdskraft? 

   

                                                      
1 Tallene stammer fra vækstundersøgelsen i regeringens Vækstplan for dansk turisme – Danmark i arbejde. 
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2. Turismeindsats på tværs af administrative grænser 
 

Udfordringer 

– De enkelte kommuner har svært ved at tiltrække turister og investeringer. 

– Turisternes adfærd går på tværs af administrative grænser. 

– Den nye turismestruktur og de tre nye turismeselskaber har fokus på kri-

tisk masse og tværkommunale indsatser.  

– Virksomheder, fonde og andre investorer efterspørger større enheder.  

 

Hovedparten af interessenterne i KL’s interessentanalyse mener, at kommu-

nerne bør samarbejde på tværs i større enheder om at udvikle stærke turis-

medestinationer. 62 procent af interessenterne mener, at kommunerne alle-

rede samarbejder om turismefremme og der nævnes over 50 forskellige 

tværkommunale samarbejder i besvarelserne. Erhvervsorganisationerne og 

turismevirksomhederne ønsker, at kommunerne skaber større volumen, der 

kan understøtte virksomhedernes udviklingsmuligheder. 

 

KL’s turismepolitiske netværk peger på, at kommunerne og deres turismeor-

ganisationer i stigende grad arbejder tværkommunalt, fordi der er et behov 

for at skabe mere kritisk masse ift. eksempelvis markedsføringen af et om-

råde, som går på tværs af kommuner og tager afsæt i turisternes ønsker.  

 

Eksempler på indsatser 

 Business regionerne puljer og målretter deres markedsføringsmidler. I 

Business Region Aarhus (BRAA) har kommunerne målrettet en del af de-

res markedsføringsindsats mod det norske marked.2 

  

 Klar arbejdsdeling mellem partnerkommuner i Business regioner og Desti-

nationer giver resultater. Eksempelvis er Djursland og Visit Aarhus opera-

tører på BRAA’s markedsføringsopgave, hvor de i fællesskab udfører 

markedsføringsindsatsen med bidrag fra de øvrige visitorganisationer og 

turismeerhvervet. Det har ført til en stor stigning af norske turister i 2016. 

 

 Greater Copenhagen, har besluttet at igangsætte et fælles turismeprojekt, 

der skal sikre, at flere internationale turister både kommer til Greater Co-

penhagen, at de bliver længere og også besøger større dele af geogra-

fien. De regionale aktører, Wonderfull Copenhagen og Tourism in Skåne, 

skal komme med forslag til konkrete turismeindsatser. 

  

 Kongernes Nordsjælland, som er ejet af Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, 

Helsingør og Hillerød Kommuner koordinerer, markedsfører og udvikler 

turismen og mødemuligheder i hele det nordsjællandske område med sta-

dig stigende besøgstal 

 

Hvordan sikres en god sammenhæng i de kommunale turismeindsatser 

og arbejdsdeling mellem business regioner og lokale turismeaktører?  

 

  

                                                      
  

2 En vækst på knap 30 procent, svarende til 2 mia. kr., har skabt over 3.000 arbejdspladser/årsværk i Business Region Aarhus 

siden 2008. Hver kommune i BRAA bidrager med 1 kr. per borger årligt i perioden 2016-2018.  
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3. Offentligt-privat samarbejde om kvalitetsløft af strande og bymiljøer 

 

Udfordringer 

– Turisterne i Danmark efterspørger et bedre dansk basisprodukt og et 

større udbud af seværdigheder og oplevelser. 

– Der er mangel på investeringer i kvalitetsløft og turismens basisprodukter. 

– Turisterhvervet mangler kapital til at forbedre egne produkter.  

 

Interessenterne i KL’s interessentanalyse er enige om, at manglende finan-

siering og produktudvikling er dansk turismes største udfordring, herunder at 

der er et markant behov for kvalitetsløft af strande og bymiljøer. KL har der-

for i sit turismeudspil fra januar 2016 peget på behovet for mere offentlige-

privat samarbejde om kvalitetsløft, fx også at private aktører får mulighed for 

at etablere Business Improvement Districts (BID) med henblik på at fremme 

blandt andet bymiljøet i kystturisme byerne.3 Det kræver en lovændring.  

 

Investeringerne i det danske turismeprodukt tilvejebringes primært af det of-

fentlige, hvad enten det drejer sig om offentlige toiletter på strandene, shel-

terpladser i skovene eller museer og andre kulturinstitutioner. Dertil kommer, 

at en række private fonde også spiller en rolle i at investere i kvalitetsløft.  

 

Der eksisterer forskellige former for mere eller mindre uforpligtende samar-

bejder i forbindelse med eksempelvis destinationsudvikling. Der er dog ikke-

overblik over de gode erfaringer. Der er behov for at se på nye samarbejds-

modeller, hvor private aktører, kommuner, andre offentlige aktører og fonde 

mv. samarbejder om at tilvejebringe finansiering, der kan skabe gode ram-

mer for turisterne.  

 

Eksempler på indsatser 

 Forpligtende samarbejde mellem offentlige og private parter på destinati-

onsniveau fx at kommunen forpligter sig til at rense stranden, private aktø-

rer til at gennemføre aktiviteter på stranden og turistbureauet eller visitor-

ganisationen til at informere om både faciliteter og aktiviteter. 

 

 Randers Kommune har finansieret en svømmehal, mens private aktører 

er gået ind og bygget tilbud om wellness og fitness i forlængelse heraf.  

 

 Varde Kommune har, som en del af den nye frikommuneordning, ansøgt 

om at udvikle Danmarks første BID. Målet er at sikre nye faciliteter, der le-

ver op til turisternes ønsker og skabe en mere attraktiv bymidte. Kommu-

nerne afventer fortsat på tilsagn på ansøgningen om BID.  

 

Hvad kan kommunerne gøre for at fremme offentlig/privat samarbejde 

om investeringer på turismeområdet – og hvilke muligheder er der for 

bedre samarbejder mellem offentlige og private aktører?   

 

 

  

                                                      
3 BID’s er et forpligtigende samarbejde mellem private aktører og på de private aktørers initiativ, men etablering af BID’s i Dan-

mark rummer også perspektiver for kommunerne og andre offentlige aktører og fonde ift. at sikre ejerskab til og samarbejde 
omkring samtlige investeringer i et område. Fire kommuner har ansøgt om at kunne tillade BID’s i deres byer via frikommune-
ordningen.  
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4.    Markedsføring og digitalisering 
 

Udfordringer 

– Kendskabet til danske destinationer og Danmark som turistdestination er 

stadig begrænset. 

– Den lokale markedsføringsindsats har mindre international effekt.4 

– Der er potentiale lokalt for digital markedsføring. 

– Turisterne er digitale og efterspørger ikke det fysiske værtskab og lokale 

turistbureau i samme grad som tidligere.5 

 

I KL’s interessentanalyse mener hovedparten af alle interessenter, at kom-

munerne ikke skal prioritere lokal markedsføring og drift af lokale turistbu-

reauer, men i stedet for udnytte de nye muligheder, der i dag findes inden for 

digital turistinformation til at udbrede kendskabet til danske produkttilbud.   

 

Turismen i Danmark er opbygget via kommunale og tværkommunale Desti-

nation Marketing Organisations (DMO’er), fx VisitSjælland. Organisationerne 

er drevet for kommunale penge, og oftest uden medfinansiering fra turister-

hvervene. DMO’ernes budgetter går bl.a. til den fysiske betjening af turister 

og borgere, udvikling og markedsføring.6 

 

Eksempler på indsatser 

 I 2013 sammenlagde Kalundborg og Slagelse kommuner turismeindsat-

sen ved oprettelsen af VisitVestsjælland A/S. Selskabets formål var (1) at 

forøge turismeforbruget og (2) skabe flere jobs. Selskabet overtog 4 fuld-

tids turistbureauer, og 12 medarbejdere, hvorfra 9 primært arbejdede med 

at servicere gæsterne til bureauerne. Bureauernes ekspeditionstal indike-

rede, at over halvdelen af de besøgende til bureauerne bestod af lokale 

borgere, og under 0.5 pct. af destinationens samlede antal turister, lagde 

vejen forbi et turistbureau. Omvendt repræsenterede bureauerne over 80 

pct. af selskabets årlige omkostninger. VisitVestsjælland lukkede alle tu-

ristbureauer. Det frigjorde over 4 millioner årligt kr. til væksttiltag, som 

markedsføring og destinationsudvikling. Ligeledes blev antallet af medar-

bejdere reduceret og rollerne ændret. En stor del af selskabets indsats i 

dag er markedsføring, udvikling og et vækstprogram, som hjælper desti-

nationens turismevirksomheder med forretningsudvikling. 

 

 En række kommuner i Syddanmark går sammen om Fomars-modellen, som er 

målrettet markedsføringskampagner på min. 500.000 kr. pr. marked, hvor mindst 

tre ansvarlige partnere fra det private og offentlige skal stå bag hver kampagne. 

 

 Statslige aktører har med den nye turismestruktur et øget fokus på at un-

derstøtte tværkommunale indsatser fx i regi af VisitDenmark, de tre nye 

turismeselskaber, men også Invest in Denmark, Eksportrådet m.fl. 

 

Hvordan får kommunerne mest muligt ud af deres investeringer og an-

vendte midler til markedsføring? 

                                                      
  

4 VisitDenmark – Turismens økonomiske betydning, 2014, 2015, 2016  
5 75 pct. af de europæiske turister booker deres rejse online. Det er iflg. VisitDenmarks analyseafdeling væsentlig flere end for 

blot for 10 år siden, hvor samme tal lå på 10 %. Til sammenligning bruger kommunerne stadig hvert år store dele af deres sam-
lede turismebudget på driftstilskud til turistbureauer.   

6 Ifølge KL’s Turismeundersøgelse fra 2009 brugte kommunerne 68 pct.af udgifterne på driftstilskud. KL opdaterer tallene i 

efteråret 2016. Kommunernes driftstilskud til turistbureauer må alt andet lige forventes at være mindre i dag. 
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5. Kulturen som en vækstdriver 
 

Udfordringer 

– Udvalget af kultur- og fritidsaktiviteter i Danmark scorer lavt i forhold til vo-

res nærmeste konkurrenter i Norden og Nordeuropa.7 

– Arbejdet med at styrke formidlingen over for turister indebærer ofte et di-

lemma for de danske kulturinstitutioner, der både skal levere et produkt af 

høj kvalitet til borgerne, varetage lovbestemte opgaver, løfte kommunale 

fokusområder og samtidig være i front, når det gælder formidling til et in-

ternationalt publikum.  

– Mange kommuner yder tilskud til kulturelle arrangementer, teaterforestil-

linger under åben himmel mv., men samarbejder i mindre grad målrettet 

med kulturinstitutionerne om vækstpotentialet i kulturturisterne.  

 

KL’s interessentanalyse viser, at særligt kulturinstitutionerne mener, at kom-

munerne bør se på flere muligheder for samarbejde med kulturinstitutioner i 

relation til turismeområdet. De fremhæver bl.a., at især turismevirksomhe-

derne har gavn af kultur- og musikbegivenheder, fordi de skaber omsætning 

på hoteller og restauranter og i de lokale butikker.  

 

Kulturturismen er i stor vækst internationalt, og ser man på besøgstallene på 

de danske museer, indikerer de, at kulturturismen er et forretningsområde, 

der rummer et væsentligt vækstpotentiale. I perioden 2010 til 2014 steg an-

tallet af besøgende med 20 pct. og de udenlandske gæster udgjorde i 2014 

26 pct. af de besøgende på de danske museer. Et forsigtigt estimat i en un-

dersøgelse af musikomsætningen i Danmark viser desuden, at musikturisme 

bidrog med 249 mio. kr. i omsætning i 2015.  

 

Eksempler på indsatser 

 I efteråret 2015 lancerede Kulturministeriet seks projekter under navnet 

CulturePlus, der skal bidrage til at markedsføre og synliggøre de danske 

kulturoplevelser over for turister i hele landet. Initiativet stammer fra den 

tidligere regerings vækstplan for dansk turisme fra 2014 og er møntet på 

at styrke samarbejdet mellem kulturinstitutioner og turismeaktører. 

 

 Festivaler, kulturbegivenheder og events er en industri i vækst og i mange 

tilfælde er kommunerne en væsentlig aktør, som initiativtager, samar-

bejdspartner og ofte også som sponsor. Ud over at bidrage med omsæt-

ning og trække turister til, så bidrager større kulturbegivenheder og events 

også med at sætte kommunerne på land- og verdenskortet. Eksempler er 

bl.a. Aarhus Kulturhovedstad 2017, Roskilde Festival, Made in Denmark, 

Odense Blomsterfestival og Copenhagen Pride og Fashion Week. 

 

 I et værksperspektiv kan kommuner og lokale kulturinstitutioner arbejde 

systematisk på at tiltrække gæster til lokale og stedbundne attraktioner. 

 

Hvilke mulige veje kan kommunerne gå i bestræbelserne på at bruge 

kulturen som vækstdriver og få nok ud af deres investeringer i kultur-

området i forhold til turisme?   

                                                      
7 Travelsat Competetive Index, 2014/2015 
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6. Erhvervs- og mødeturisme 
 

Udfordringer 

– Der mangler initiativer, der understøtter den enkelte kommunes arbejde 

med at videreudvikle erhvervs- og mødeturismen, herunder 

(sports)events. 

– Den enkelte kommune står typisk for en stor andel af arbejdet med at til-

trække arrangementer til, herunder finansieringen. 

– Der er stadig et uudnyttet potentiale i at få konferencedeltagerne til at 

blive fremtidige turister i landet. I dag får konferencedeltagere eksempel-

vis ikke målrettet information om øvrige fritidstilbud, mens de er til møder i 

Danmark. 

 

Erhvervs- og mødeturisme i Danmark har en stor økonomisk betydning for 

kommunerne blandt andet fordi, at møde- og konferencedeltagernes bidrag 

til turismeomsætningen gennem et døgnforbrug er højere end de andre tu-

rismeformers. VM i landevejscykling i København og omegn i 2011 skabte 

eksempelvis en turismeomsætning på 232 mio. kr., heraf 176 mio. kr. fra 

udenlandske turister. De afledte effekter af begivenheden svarede til 262 

fuldtidsstillinger og et offentligt provenu på 72 mio. kr.   

 

En potentialeanalyse udviklet af Herning Kommune og Region Midtjylland vi-

ser, at der er et særligt potentiale for at udvikle erhvervsturismen, hvis kom-

munerne går sammen og tager afsæt i lokale erhvervsmæssige styrkepositi-

oner, fx iværksætteri, livsstil samt IT og elektronik. Det samme gælder po-

tentialet med landets universiteter og virksomheder med fokus på forskning, 

som spiller en central rolle som værter for internationale videnskonferencer.  

  

Eksempler på indsatser 

 Siden 2011 har Herning og Aarhus Kommuner gennemført en større er-

hvervsturismesatsning, Business Relations+, med økonomisk støtte fra 

Region Midtjylland. Satsningen har betydet en prioritering af mange lokale 

ressourcer og skabt gode resultater. Gennem indsamling og systematise-

ring af viden og erfaringer fra satsninger som Business Relations+ kan 

kommunerne gå sammen om koncept- og produktudvikling af både busi-

ness og leisure arrangementer. 

 

 Københavns Kommune deltager i to alliancer ledet af Wonderful Copen-

hagen med fokus på tiltrækning af kongresser inden for Life Science og 

det grønne område. I alliancerne deltager bl.a. repræsentanter fra de fag-

lige miljøer, forskning, klynger og byen. IWA World Water Congress 2020 

er et eksempel på en kongres, der blev vundet til København i 2015, hvor 

hele den grønne alliance i fællesskab spillede ind og vandt buddet. Kom-

munerne kan etablere en tværkommunal task force med henblik på fx at 

sikre en tværgående prioritering af centrale konferencer og møder.  

                      

 I Greater Copenhagen arbejdes der målrettet med tiltrækning af kongres-

ser inden for vidensområdet med faglige studieture til kongresdeltagerne. 

 

Hvad kan kommunerne gøre for at fremme erhvervs- og mødeturismen 

i området og samtidig få mest muligt ud af den enkelte kommunes lo-

kale prioritering og investering?  

 



2.3 Beslutningssag: Fokusering af den lokale erhvervsservice
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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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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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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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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.  



 

      
    

   
    

    
  

    
  

    
 

 

KKR 
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.  
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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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HOVEDSTADEN 

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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HOVEDSTADEN 

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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HOVEDSTADEN 

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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HOVEDSTADEN 

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. 

13 



 

      
    

   
    

    
  

    
 

14 

 

KKR 
HOVEDSTADEN 

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 
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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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MÅLING OG STYRING 

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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HOVEDSTADEN 

KOMPETENCEUDVIKLING OG KOORDINERING 

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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FÆLLES MARKEDSFØRING 

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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KKR 
HOVEDSTADEN 

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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2.4 Beslutningssag: Fælles trafikcharter for Greater 
Copenhagen



 

 

Udkast 28 juni 20161 

Trafikcharter 

Greater Copenhagen 
 

Dette charter tegner en fælles vision for, hvordan en velfungerende, robust og bæredygtig 

infrastruktur skal bidrage til at styrke mobilitet og skabe øget økonomisk vækst og velfærd. 

Charteret er oplæg til en dialog med de statslige myndigheder på begge sider af Øresund. 

 

 

 

GREATER CoPENHAGEN & SKÅNE COMMITTEE  

                                                           
1 Tilrettet efter styre(arbejds-) gruppemøde 28. juni 2016 
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Et fælles trafikcharter 
 

Greater Copenhagen har meget at byde på. Der bor 3,9 mio. mennesker i regionen, og vi har høj 

livskvalitet og højtuddannede borgere. Vores erhvervsliv og vidensinstitutioner har mange styrker, 

som skal bringes i spil. Vi vil nedbryde grænserne mellem kommuner, regioner og lande og skabe et 

samarbejde, hvor vi trækker i samme retning, så der skabes vækst og flere job. 

Visionen er, at Greater Copenhagen i 2020 skal være et internationalt knudepunkt for investeringer 

og viden på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa. Når vi står sammen og har en 

mere sammenhængende region med kortere rejsetid, udvider vi den kritiske masse, der giver 

regionen international bæredygtig gennemslags- og konkurrencekraft.  

Men den internationale konkurrence er benhård! Derfor er en målrettet indsats nødvendig for at 

forbedre rammevilkårene og vækstbetingelser. Velfungerende og robust transportinfrastruktur gør 

det lettere for borgere og virksomheder at komme til, fra og rundt i Greater Copenhagen. Mange 

virksomheder har brug for kvalificerede medarbejdere og internationalt højtuddannet arbejdskraft – 

det skal derfor være nemt og attraktivt for virksomheder at etablere sig, og for medarbejderne at 

finde job og et godt sted at bo.  

Svensk og dansk infrastrukturplanlægning 
 
I Sverige arbejder lokale og regionale myndigheder sammen med den svenske stat om at realisere en 

samlet planlægning og udbygning af infrastrukturen. 

Infrastrukturplanlægningen i Danmark sker gennem konkrete anlægsprojekter og landspolitiske 

aftaler. Den langsigtede planlægning og koordinering 

mellem det lokale og statslige niveau er derfor en 

udfordring.  

Der er i dag ikke en fælles planlægning af 

infrastrukturen på tværs af begge lande. Skal Greater 

Copenhagen sikre god mobilitet og kortere rejsetider 

er der også behov for at tænke tværnationalt, hvis 

infrastrukturen ikke skal blive en barriere for den 

økonomiske vækst – også nationalt.   

GREATER COPENHAGEN er et 

samarbejde mellem Region Sjælland, 

Region Hovedstaden, Region Skåne og 

kommuner i regionerne, der under det 

fælles brand arbejder for at øge væksten 

og beskæftigelsen i metropolen.   
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International tilgængelighed og regionalt samspil 
Københavns Lufthavn er Skandinaviens største lufthavn med 146 internationale destinationer. Der er 

dog et stigende pres fra andre europæiske lufthavne som fx Amsterdam og Berlin. Lufthavnens 

fortsatte udvikling afhænger af en udbygget hub-funktion og forbedret tilgængelighed lokalt, 

regionalt og internationalt. Mere end 60 % af alle lufthavnens passagerer bruger kollektiv trafik til og 

fra lufthavnen fra begge sider af Øresund.    

Med sin geografiske placering er Greater Copenhagen en gateway for person- og varetransport 

mellem Skandinavien og Europa. Transittrafikken skaber en række positive effekter i form af øget 

udbud og frekvens i fly- og færgeforbindelser og muligheder for havne, terminaler og 

logistikvirksomheder. Den omfattende og stigende transittrafik presser dog også miljøet og 

kapaciteten på veje og baner herunder jernbanen over Øresund.  

Femern Bælt-forbindelsen er under forberedelse og etablering, de sidste beslutninger tages i den 

kommende tid. Færgerne fra Skåne over Østersøen vil fortsat spille en betydelig rolle i fremtidens 

både person- og godstransport. 

Tilgængeligheden til de nærmeste storbyregioner, som Hamburg, Århus, Göteborg, Stockholm og 

Oslo, skal forbedres for at øge samspillet til fælles bedste. Dette vil medvirke til, at potentialerne i 

både Greater Copenhagen og den øvrige del af Sverige og Danmark udnyttes bedst muligt.  

Intern mobilitet 

Tilgængeligheden internt i Greater Copenhagen er en væsentlig konkurrencefordel. København 

udgør sammen med Malmø metropolens centrum. Men består også af et netværk af byer. I dag er 

der stor interaktion på tværs af metropolen og dens forskellige byer og områder. Udvikling og vækst 

er afhængigt af et stærkere samspil i dette netværk og forudsætter et velfungerende og robust 

infrastruktursystem for person- og varetrafik i Greater Copenhagen.  

Flere steder i Greater Copenhagen er det nødvendigt med en udbygning af motorvejsnettet for at 

mindske trængsel eller øge tilgængeligheden: 

 Motorvejsforbindelserne Malmø-Helsingborg og Malmø-Lund 

 Motorvejsforbindelserne København-Frederikssund og København- Hillerød 

 Motorvejsforbindelserne København-Kalundborg og den Sjællandske Tværforbindelse 

mellem Sydmotorvejen, Næstved, Slagelse og Kalundborg. 

Der er samtidigt kapacitetsproblemer i jernbanesystemet i forhold til øgede behov for person- og 

godstransport. 

Grøn mobilitet 

Befolkningsudviklingen og ønsket om god tilgængelighed mellem by og opland betyder, at behovet 

for transport forventes at stige. Det er nødvendigt, at udviklingen af en fortsat høj mobilitet sker på 

en bæredygtig måde, gennem fx overflytning til mere miljøvenlige transportformer. Det kræver 

indsatser i form af attraktive tilbud for kollektiv transport, alternative drivmidler og ved bedre 

udnyttelse af jernbanen til godstransport. 
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Greater Copenhagen har stærke kompetencer inden for grønne mobilitetsløsninger. Disse skal 

udnyttes til at skabe nye innovative løsninger til gavn for både erhvervslivet og borgere i Greater 

Copenhagen.  

Indsatser  
 

Greater Copenhagen foreslår en række indsatser, som stiller krav om lokale, regionale og nationale 

prioriteringer og investeringer i både Danmark og Sverige. 

Københavns lufthavn 
 

Københavns Lufthavn er et fælles trafikalt knudepunkt for Danmark og Sydsverige. Adgangen til 

lufthavnen skaber attraktionskraft. Lufthavnen har i sin vækstplan en målsætning at fordoble 

passagertallet fra 20 mio. til 40 mio. passagerer i 2030. Man er i gang, og der er lige nu omkring 25 

mio. passagerer om året. Væksten skal realiseres dels gennem udbygning af lufthavnens faciliteter, 

dels ved et større geografisk opland.  

Mål 

 Vækstplanen for Københavns Lufthavn skal realiseres. 

 Tilgængeligheden til lufthavnen skal øges og i særlig grad med den kollektive trafik fra hele 

Greater Copenhagen, Jylland og Fyn, Sverige og Nordtyskland. 

 

Femern Bælt-forbindelsen 
 

Femern Bælt-forbindelsen er det væsentligste nye infrastrukturprojekt for Greater Copenhagen i den 

nærmeste fremtid for både person og godstransport. Femern Bælt spiller også en stor rolle for 

Sveriges og Danmarks handel med de kontinentale markeder. 

Med forbindelsen bliver Greater Copenhagen koblet op på det europæiske højhastighedsnet i 

Hamborg. Jernbaneanlæggene på Sjælland og en ny Storstrømsbro er vigtige forudsætninger både 

for Femern Bælt-forbindelsen og for de interne forbindelser mod København og Malmø. 

Mål 

 Femern Bælt-forbindelsen skal etableres så hurtigt som muligt, og arbejdet med de danske 

jernbaneanlæg og Storstrømsbroen skal påbegyndes nu. 

 Målet er, at det maksimalt må tage 2½ time at komme fra København til Hamborg med de 

hurtigste togforbindelser. 

 Arbejdet med at fastlægge den fremtidige banebetjening over Femern Bælt skal påbegyndes i 

et samarbejde mellem alle parter. 
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Forbindelser over Øresund 
 

Samarbejdet om Øresundsbroen fremstår i Europa som et eksempel på et vellykket grænseregionalt 

samarbejde. Men på sigt forventes der kapacitetsproblemer på Øresundsbroen. Der er også behov 

for en øget integration mellem Skåne og Sjælland for at sikre fortsat vækst. En fast forbindelse 

mellem Helsingør og Helsingborg er en mulighed at sprede integrationen til et større område, og en 

Øresundmetro mellem København og Malmø er en mulighed for at styrke integrationen mellem de 

to storbyer. 

På længere sigt skal der på statslig niveau træffes beslutning om, hvordan forbindelserne skal 

udbygges. Der er i Greater Copenhagen enighed om, at en fast forbindelse mellem Helsingør og 

Helsingborg skal bygges først og påbegyndes så hurtigt som muligt, samt at Øresundsmetroen er 

koblet til udbygningen af Københavns metro, og kan bygges uafhængigt af om en HH-forbindelse er 

besluttet.  

Mål 

 Flaskehalsproblemer ved Øresundsbroen skal afhjælpes fx ved stationerne ved lufthavnen og 

Ørestad samt for kapaciteten på Øresundsbanen på begge sider af Øresund.  

 På sigt er der behov for yderligere én eller flere faste forbindelserne over Øresund. 

 En svensk-dansk national udredning af nye Øresundsforbindelser skal udføres så hurtigt som 

muligt. Et første skridt er taget med det igangsatte fælles udredningsarbejde omkring 

prognoser for trafikken over Øresund. 

 
Baner med høj hastighed 
Nettet af jernbaner med høj hastighed skal udbygges i alle retninger. Tilgængeligheden til Århus, 

Hamburg, Oslo, Göteborg og Stockholm skal forbedres gennem etablering af højhastighedstog og tog 

med høj hastighed. Nettet er vigtigt i sig selv, men er samtidigt også vigtigt i forhold til Københavns 

Lufthavn. 

En kommende højhastighedsbane fra Stockholm til Malmø skal via Øresundsbroen sørge for direkte 

opkobling til Københavns Lufthavn. Femern Bælt-forbindelsen skal med tilhørende 

baneopgraderinger sørge for koblingen til Europa. Der er også behov for at knytte Greater 

Copenhagen bedre sammen med Göteborg-Oslo området og det vestlige Danmark med hurtigere 

togforbindelser. 

På langt sigt vil en fast Kattegatforbindelse mellem Kalundborg og Århus med højhastighedstog fra 

København yderligere kunne styrke forbindelserne til Jylland.  

 

Højhastighedsbanen i Sverige skal besluttes i de kommende år i en forhandling mellem den svenske 

stat og regioner og kommuner, den såkaldte Sverigeförhandlingen.  

Mål 

 Der skal bygges en højhastighedsbane mellem Malmø og Stockholm med en rejsetid på 

maksimalt 2½ time inden 2035.  

 Bygningen af højhastighedsbanen Malmø og Stockholm skal starte i Skåne. 
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 Eksisterende jernbaneforbindelser til Fyn og Jylland skal opgraderes til højere hastigheder. 

 Forbindelserne skal have god tilgængelighed til Københavns Lufthavn. 

Et sammenhængende kollektivt trafiksystem 
 

En konkurrencedygtig og attraktiv europæisk metropol er kendetegnet ved en velfungerende 

kollektiv trafik. 

Det er vigtigt for virksomhederne, at de kan tiltrække den nødvendige arbejdskraft med de rigtige 

kompetencer. Medarbejderne skal på en smidig måde kunne nå deres arbejdsplads inden for en 

rimelig tid. Greater Copenhagen skal være ét arbejdsmarked – ét pendlingsområde.  

Den kollektive trafik skal fremstå som et sammenhængende hele for at være attraktiv. Harmonisering 

af takster og billetter, Parkér & Rejs faciliteter samt en organisering, der understøtter 

sammenhængen er vigtige elementer i dette. Et sammenhængende kollektivt trafiksystem er et mål 

for hele Greater Copenhagen på tværs af Øresund. 

Mål 

 En sammenhængende kollektiv trafik i Greater Copenhagen skal fremmes. 

 Det må maksimalt tage én time fra alle dele af Greater Copenhagen at komme til enten 

København eller Malmø med toget som det primære transportmiddel. 

Grøn mobilitet og fossilfri transport 

Transportsektoren har traditionelt et højt energiforbrug med markante udledninger af forurenende 

eller uønskede stoffer, blandt andet CO2. Med ambitionen om at sikre høj mobilitet og 

tilgængelighed er det nødvendigt at udvikle effektive transportløsninger, som reducerer CO2 

udledninger fra transportsektoren og minimerer anvendelsen af fossile brændsler. 

 

Trods store investeringer i infrastruktur på baneområdet de kommende år i Skåne og på Sjælland vil 

vejtransport på lang sigt for både person- og godstransport være den primære transportform i 

Greater Copenhagen. Derfor er det nødvendigt med flere initiativer, som kan omstille 

energiforbruget i vejtransporten til fossilfrie drivmidler. 

Mål 

 Overflytning af gods- og persontransport fra vejtransport til mindre miljøbelastende 

transportformer. 

 Adgangsveje fra det overordnede vejnet til eksisterende og fremtidige intermodale 

jernbaneterminaler og erhvervshavne skal forbedres. 

 Nye og mere miljøvenlige transportteknologier og drivmidler skal aktivt efterstræbes. 

 Forsyningsanlæg til påfyldning af miljøvenlige drivmidler og el-ladestationer skal etableres 

langs det overordnede vejnet. 



2.5 Beslutningssag: Servicetjek af fælles 
sekretariater/samarbejder under KKR Sjælland
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Kommunernes rolle som regional aktør 
Kommunernes rolle som regional aktør har udviklet sig siden kommunalreformen, og der er gjort en del erfaringer med det regionale politiske og 

administrative samarbejde. For de fleste opgaver er det i udgangspunktet de enkelte kommuner der har kompetencerne i ft.  opgaverne. 

Udgangspunktet er således også, at det er de enkelte kommuner, der stiller resurser til rådighed for de opgaver hvor det skønnes nødvendigt. 

Sundhedsområdet, det specialiserede socialområde, erhvervsudviklingen, den kollektive trafik, uddannelserne og den regionale udvikling, 

miljøområdet og planlægning har én ting til fælles: Det er opgaver, hvor erfaringerne viser, at den enkelte kommunalbestyrelse har fordel af at drøfte 

og koordinere sin indsats med de andre kommuner i regionen – eller hvor samarbejdet direkte er forudsat i lovgivningen. Det er en ny måde at 

arbejde på i kommunestyret – både for kommunalbestyrelser og for de kommunale forvaltninger. 

Der er stort fokus på, at kommunerne skaber resultater og kan dokumentere dem. Både når det gælder politisk styring og nytænkning, 

økonomistyring og udvikling af kvalitet. Der er fokus på kommunernes evne til at samarbejde på tværs af kommunegrænserne. For at kommunerne 

kan levere resultater på de tværgående områder, er det helt nødvendigt med et solidt tværkommunalt samarbejde – såvel politisk som administrativt.  

Opgaver i det regionale samarbejde 
Der er stor variation i de regionale administrative opgaver. De spænder fra politisk-strategisk rådgivning af toppolitikere til indsamling af data til brug 

for dimensionering. Opgaverne løses oftest i et samarbejde mellem de kommunale administrationer med afsæt i kommunaldirektørerne og KKR-

sekretariaterne. Ud over hensyn til kontinuitet, repræsentativitet osv. som er beskrevet nedenfor, så vil valget af model for organiseringen af det 

kommunale samarbejde også afhænge af, hvilke opgaver der skal løses. De vigtigste regionale opgavetyper, som det regionale administrative 

samarbejde løser, er: 

Interessevaretagelse 

Varetagelse af kommunernes interesser i forhold til regionerne, lokale statslige myndigheder, regionale interesseorganisationer m.fl 

Politisk/strategisk rådgivning 

Rådgivning af de politikere som KKR har udpeget til at varetage kommunernes fælles interesser i forskellige regionale fora. Rådgivningsopgaven vil 

som oftest skulle varetages på toplederniveau. Der kan dog også være tale om teknisk-faglig bistand fra kommunale medarbejdere.  

Sekretariatsbetjening 

Til en række regionale opgaver er knyttet praktisk sekretariatsbetjening fx i forhold til oplæg til politikere, eller konkret i forhold til forskellige 

administrative fora. Sekretariatsbetjeningen kan variere fra udarbejdelse af baggrundsmaterialer og analyser til praktisk hjælp med møde- og 

konferenceplanlægning m.m. Opgaverne løses typisk af administrative medarbejdere på forskellige kompetence- og ledelsesniveauer. KKR-

konsulenterne kan være involverede i større eller mindre omfang. 
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Herudover ligger der opgaver ift. beslutningsoplæg og sagsfremstillinger m.v. til k17/KKR. Ligesom koordinering og organisering af indsatser /opgaver 

(f.eks forløbsprogrammer m.v.) er en del af de tværkommunale opgaver.  

Udviklingsopgaver 

I forbindelse med de faglige samarbejder der varetages regionalt, kan kommunerne have behov for at deltage i mere eller mindre længerevarende 

udviklingsopgaver. Der vil ofte være tale om ad hoc opgaver. Men også mere faste regionale sekretariatsdannelser kan have en rolle i 

udviklingsopgaver.  

Driftsopgaver 

Deciderede driftsopgaver er relativt få, men kan eksempelvis bestå af jævnlige indsamlinger og opdateringer af data. Fx i forbindelse med varetagelse 

af dimensioneringsopgaven, udarbejdelse af rammeaftalen (som kommunerne har ansvaret for) eller betjeningen af samarbejdsudvalget for 

fysioterapi. Og senest konkret koordinering i ft. jobcentrenes rekrutteringsservice Sjælland. 

Hvad skal en organisationsmodel kunne håndtere? 
Det regionale administrative samarbejde er typisk opbygget omkring netværksstrukturer. Det betyder, at det regionale samarbejde rummer nogle 

særlige udfordringer i forhold til at sikre ansvarsplacering og en entydig ledelsesmæssig forankring. Den regionale administrative organisering skal 

derfor tilrettelægges, så der så vidt muligt tages hensyn til disse udfordringer samtidig med at organiseringen bliver robust, rummer en tilstrækkelig 

stor faglighed og kan sikre en bred kommunal inddragelse. Organiseringen skal sikre en bred forankring i kommunerne og samtidig sikre en bred 

indflydelse på løsningen af de fælles opgaver/problemstillinger.  

I det følgende oplistes nogle af de væsentligste udfordringer i det regionale samarbejde, der som minimum skal kunne håndteres i en fælleskommunal 

administrativ organisering. 

Inddragelse af alle 

En af de største udfordringer i det regionale samarbejde er at sikre, at alle kommuner er inddraget. I mange tilfælde er det af praktiske årsager ikke 

hensigtsmæssigt, at samtlige kommuner er repræsenteret i fx en arbejdsgruppe. Derfor skal der på anden vis skabes sikkerhed for, at alle kommuner 

involveres og orienteres om de resultater, opgaver og mål, der arbejdes med.  

Etableringen af netværk eller kontaktgrupper kan være én løsning til at sikre, at alle kommuner løbende informeres.  

Byrdefordeling mellem kommuner 

Et vigtigt element i organiseringen er at sikre, at der er en fornuftig balance i opgavefordelingen mellem kommunerne. Karakteren af de regionale 

opgaver varierer ganske meget – nogle har karakter af at være udviklingsopgaver og løber over en afgrænset periode, mens andre er driftsopgaver og 

kræver en fast og stabil arbejdsindsats.  
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Samtidig er der væsentlige lokale, kommunale bidrag til løsning af de fælles opgaver, f.eks. i form af viden ved deltagelse i arbejdsgrupper, 

styregrupper m.v.  

Kontinuitet 

En anden vigtig afvejning er hensynet til kontinuiteten i den regionale opgavevaretagelse. Den relativt løse netværksstruktur som kendetegner det 

regionale samarbejde, betyder at indsatsen er relativt sårbar over for ændringer – fx udskiftninger i nøglemedarbejdere i det regionale arbejde. Og 

derfor er det afgørende, at den administrative organisering kan sikre at vigtig erfaring og ekspertise ikke går tabt. 

Vigtigheden af, at organiseringen tager hensyn til kontinuitetsaspektet afhænger naturligvis af den konkrete opgave. Fx kan der i nogle tilfælde være 

behov for at nedsætte et permanent udvalg (hvor kompetencen dermed også er blivende), mens det i andre er mere hensigtsmæssigt med en 

midlertidig arbejdsgruppe, der kan tage sig af en helt specifik (tidsbegrænset) opgave. 

Engagement/ejerskab og indflydelse 

Det er vigtigt, at der på alle niveauer i de kommunale forvaltninger sikres ejerskab til og indflydelse på de regionale/tværkommunale opgaver. 

Implementering af politiske beslutninger 

KKR er det politiske omdrejningspunkt for kommunernes regionale samarbejde. Den administrative organisering skal kunne håndtere opgaven med at 

omsætte de politiske anbefalinger i KKR til handling i de kommunale administrative systemer. F.eks. på det sociale område (taksthenstillinger, 

anbefalinger i ft. hjerneskadeområdet o.a.)  

Sammenhæng i opgaveløsningen  

Hensynet til at sikre sammenhæng mellem de administrative systemer – fx mellem ledelsesniveau og det udførende niveau – bør også have 

opmærksomhed, når den administrative organisering tilrettelægges. Udfordringen med at skabe sammenhæng i opgaveløsningen bliver yderligere 

skærpet, fordi det strategiske ansvar og ansvaret for at udføre den konkrete opgave ikke nødvendigvis er placeret i samme kommune.  

Effektivitet og handlekraft 

Der er ofte en række kommunale medarbejdere på alle niveauer involveret i arbejdet med de regionale opgaver. Og mange beslutningsprocesser i de 

enkelte kommuner, der går på tværs af fx tilrettelæggelsen af en proces for udarbejdelse og godkendelse af en rammeaftale.  

Det er derfor afgørende, at den administrative organisering tager hensyn til at sikre så effektive arbejds- og beslutningsgange, som muligt. Og at der 

blandt alle involverede medarbejdere er kendskab til disse beslutningsgange.  

Forankringen af det tværkommunale samarbejde på administrativt niveau sker i KKR Sjælland via kommunaldirektørerne og via administrativt 

nedsatte styregrupper, der på vegne af de øvrige påtager sig ansvaret for en given opgave.  
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Samarbejdsmåder  
Kommunaldirektørerne er KKR’s formelle indgang til kommunernes administrationer og dermed til de forskellige samarbejdsområder. Det er 

medarbejdere og ledere i kommunerne der som udgangspunkt løfter opgaverne inden for de forskellige samarbejdsområder. I nogle tilfælde kan det 

være hensigtsmæssigt, at kommunerne i fællesskab afsætter faste ressourcer til løsningen af konkrete opgaver. Disse samarbejder mellem 

kommunerne om de regionalpolitiske sager på det mere praktiske plan kan organiseres på flere forskellige måder. Gennemgående skal der sikres en 

eller anden form for konneks til de kommuner, der ikke er direkte involveret i opgaven – fx ved at der etableres et netværk, eller ved at der er et 

ophæng til kommunaldirektørerne. 

Der er flere forskellige måder, at organisere sig på. En måde er inden for et specifikt samarbejdsområde at vælge en ankerkommune til at sikre at 

opgaverne løftes. Eksempelvis ved at en medarbejder, der er forankret i en kommunes eksisterende organisation er tovholder på opgaven. Den 

udvalgte Kommune finansierer som hovedregel selv opgavevaretagelsen, der er ressourcemæssigt beskeden i forhold til den konkrete kommunes 

størrelse. Modellen egner sig primært til relativt ukomplicerede driftsopgaver og generel sekretariatsbetjening.  

Et andet eksempel er at den enkelte kommune stiller sekretariatsbetjening til rådighed for udpegede politikere på regionalt niveau. Medarbejderne 

kan være helt eller delvist ansat til opgaven. Medarbejderne koordinerer arbejdet indbyrdes. De deltagende kommuner financierer selv deltagelsen. 

Modellen kan egne sig til en bred variation af opgavetyper, afhængigt af hvilke kompetencer de udpegede administrative medarbejdere besidder. 

Modellen kan således anvendes til både generel sekretariatsbetjening og politisk-strategisk rådgivning.  

Ved større arbejdsområder kan der med fordel nedsættes et fællesfinansierede sekretariater, hvis tid helt er dedikeret til den fælleskommunale 

opgave. Modellen egner sig til generel sekretariatsbetjening, udviklingsopgaver, større og mindre driftsopgaver, og kan til dels også anvendes til 

regional/sub-regional dialog og politisk-strategisk rådgivning. 

Servicetjek af fælles sekretariater/samarbejder 
KKR Sjælland har besluttet, at der skal laves et servicetjek af fælles sekretariater/samarbejder, særligt med henblik på at vurdere fordele og ulemper 

ved at samlokalisere sekretariaterne/samarbejderne.  

På enkelte områder, der har særlig økonomisk, strategisk og/eller politisk betydning, har KKR Sjælland besluttet at oprette fællesfinansierede 

sekretariater, det gælder for sundhedsområdet, det specialiserede socialområde, beskæftigelsesområdet og senest Greater Copenhagen.  

Herudover er der enkelte samarbejder, hvor hovedparten af kommunerne er med, og hvor de enkelte kommuners deltagelse besluttes løbende f.eks. 

Energiklyngecenter Sjælland/Gate 21, VIS, og deltagelse i FUS (sker typisk ved kommunale medarbejder, formandskabet går på skift), 

Bruxelleskontoret (hvor regionen finansierer halvdelen).  

Det samlede omfang af fællesfinansierede sekretariater er pt., hvad der svarer til i alt 6 årsværk.  

Dvs. en understøttelse af det tværkommunale samarbejde via en fællesfinansieret sekretariatsfunktion er undtagelsen, og hovedparten af det 

tværkommunale samarbejde løses af kommunale fagpersoner, der f.eks. indgår i styregrupper, arbejdsgrupper og netværk eller lignede.  
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Der er etableret fællesfinansieret sekretariatsfunktioner på 3 områder:  

– Sundhedsområdet 

– Det specialiserede socialområde 

– Beskæftigelsesområdet 

– Og der er en sekretariatsfunktion på vej i ft. Greater Copenhagen i form af en 2-årig projektansættelse (besluttet i KKR Sjælland juni 2016) og 

finansieret via midler fra de øvrige.  

De 6 nuværende sekretariatsmedarbejdere er placeret i hhv Greve, Næstved, og Odsherred – og dermed i samme kommune som den direktør, der er 

administrativ tovholder for det tværkommunale samarbejde på området, (enten en fagdirektør eller en kommunaldirektør). 

Særligt for hhv. sundheds- og socialområderne gælder, at de er fhv. specialiserede og fagfaglige funktioner. Med udgangspunkt i løsningen af opgaven 

vurderedes en kobling til den kommunale praksis og opgaveløsning ved etableringen nødvendig. Ligesom der blev lagt vægt på en entydig 

ledelsesstruktur i ft. sekretariatet/tovholder. 

I andre KKR’er har man historisk valgt andre modeller. I Nordjylland har man valgt at placere alle fællesfinansierede sekretariatsfunktioner i Aalborg. I 

Syddanmark har man samlet alle sekretariater hos KKR formandens kommune. I Hovedstaden er en del af de fællesfinansierede årsværk placeret i 

KKR formandens kommune, de øvrige i sammen kommune som administrativ tovholder. I KKR Midt er sekretariaterne placeret uafhængigt af hhv. 

tovholders kommune og KKR formanden i hhv. Århus og Viborg. 

Som hovedregel gælder på tværs af de øvrige KKR, at hvis man har samlet sekretariatsfunktioner, er det enten i KKR formandens kommune eller den 

store kommune (Århus/Aalborg).  

Nedenfor er skematisk oplistet en beskrivelse af fordele og ulemper ved den nuværende model, en mellem model og samling af alle sekretariater og 

samarbejder. Fordele og ulemper oplistes i ft. de nævnte hensyn: inddragelse af alle 17 kommuner, byrdefordeling, kontinuitet, engagement og 

ejerskab, implementering af politiske beslutninger, sammenhæng i opgaveløsningen, effektivitet og handlekraft.  

I mellemmodellen foreslås sekretariatsfunktionen for Greater Copenhagen og beskæftigelsesområdet samlokaliseret.  Baggrunden herfor er, den 

politiske intention om en øget samtænkning og sammenhæng på tværs af områderne beskæftigelse, uddannelse og erhverv. Hvorimod 

sundhedsområdet og socialområdet fortsat ses koblet tæt til det faglige opgaveområde.  Tæt på den ansvarlige tovholder i hhv. Næstved og Greve 

kommuner. Baggrunden herfor er dels opgavernes faglige og økonomiske tyngde, og at opgaverne og dermed medarbejderprofilerne vurderes at 

være specialiserede. For begge områder kan der peges på, at fokus i høj grad er på økonomi, styring og faglige udviklingsopgaver. Tværgående temaer 

vurderes mest hensigtsmæssigt at kunne understøttes ved løbende kontakt mellem de 2 sekretariatet. 

I den sidste model tages afsæt i, at alle sekretariater samles i en kommune.  Herved vil det i udgangspunktet være nemmere at videndele og flytte 

opgaver på tværs.  
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Beskrivelse af fordele og ulemper ved den nuværende model, en mellem model og samling af alle sekretariater  

 Den nuværende model Samlokalisering af 
beskæftigelsessekretariat og 2 årig 
projektansættelse i ft. greater cph tæt 
på KKR formanden 

Samling af sekretariater  

 Fordele Ulemper Fordele Ulemper Fordele Ulemper 

Inddragelse af alle 17 
kommuner 

Sekretariater er fordelt på 
flere forskellige kommuner, 
der er er dermed flere 
kommuner der har fokus på 
det tværgående samarbejde 

    Risiko for at 
sekretariatet i mindre 
grad vil være tilbøjelige 
til at inddrage 
kommunerne 

Byrdefordelingen mellem 
kommunerne 

Resursetræk fordelt på flere 
kommuner 

  Større træk på en 
enkelt kommunes 
resurser 

 Ekstraordinært stort 
træk på en enkelt 
kommunes resurser 

Kontinuitet Vil være ens for alle 3 modeller 

Engagement/ejerskab og 
indflydelse 

Der tages udgangspunkt i at 
det er kommunerne der har 
kompetencerne i ft. 
opgaven. 
Ansvar og indflydelse er delt 
på tværs mellem 
kommuner. Forankringen er 
hos 
tovholderkommune/direktør  

Risiko for større 
fokus på 
værtskommune. 

Mulighed for bedre 
samtænkning i fht. 
beskæftigelse, 
uddannelse og 
erhverv. 
  

. Sekretariatsfunktionerne 
knyttes tættere på KKR – 
via 
formandskabskommunen 

Risiko for at 
sekretariatet i højere 
grad end kommunerne 
kommer til at sætte 
retningen for arbejdet. 
 

Implementering af politiske 
beslutninger 

Vil som udgangspunkt være ens for alle 3 modeller, men er afhængigt af den enkelte kommunes ejerskab til problemstillinger og beslutninger (se 
særskilt beskrivelse under engagement/ejerskab).  

Sammenhæng i 
opgaveløsningen 

Et af hovedformålene med at etablere sekretariater er, at de skal medvirkende til at skabe større sammenhæng i den tværgående opgaveløsning. 
Vil som udgangspunkt være ens i alle 3 modeller. 
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Effektivitet og handlekraft Knyttet til den enkelte 
kommunes fagkontor. 
Direkte adgang til at sparre 
med fagpersonale. 
Placering af sekretariat hos 
administrativ tovholder 
giver mulighed for let og 
hurtig 
kommunikation/ledelse i ft. 
de sekretariatsmæssige 
opgaver. 

Videndeling 
mellem 
sekretariaterne 
foregår ikke ansigt 
til ansigt. 

Nemmere at 
videndele i ft. 
beskæftigelse, 
uddannelse og 
erhverv.  
 
 

.  Nemmere at videndele 
mellem sekretariaterne 
ansigt til ansigt. 
 
Mindre tid på vejene for 
nogle af sekretariaterne. 

Hvis resurserne løbende 
skal kunne tilpasses vil 
det være nødvendigt 
med en daglig leder.  
 
Sammenfald i 
opgavefelter vurderes 
dog fortrinsvis at gælde 
erhvervsområdet og 
beskæftigelsesområdet.   

 



2.6 Beslutningssag: Ny to-årig dimensioneringsaftale for 
SOSU- og PAU uddannelserne



 

  

To-årig dimensioneringsaftale om offentlige praktikpladser på 

uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og 

sundhedsassistent samt pædagogisk assistent 

 
August 2016 

  

 

I forlængelse af Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark 

og praktikpladser har regeringen, KL, Danske Regioner og LO drøftet minimums-

dimensionering for antallet af praktikpladser på uddannelserne til social- og sund-

hedshjælper, social- og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent.  

 

Regeringen, KL, Danske Regioner og LO er enige om: 

 

1. På uddannelsen til social- og sundhedshjælper forpligter kommunerne sig til at 

tilvejebringe 2.200 praktikpladser pr. år. Herudover etablerer kommunerne en 

frivillig pulje på 300 praktikpladser pr. år, ligesom der igangsættes initiativer, jf. 

pkt. 7, med henblik på 200 praktikpladser pr. år hos de private arbejdsgivere. 

 

2. På uddannelsen til social- og sundhedsassistent udgør dimensioneringen sam-

let set 5.000 praktikpladser, hvoraf de 4.700 pladser fordeles mellem kommu-

ner og regioner. De 300 pladser fordeles efter en fast nøgle på de fem regioner 

og kommunekontaktråd (KKR) og oprettes af de kommuner, der har behov 

for at supplere egen kvote. 

 

3. På uddannelsen til pædagogisk assistent forpligter kommunerne sig til at tilve-

jebringe 700 uddannelsesaftaler pr. år.  

 

4. I dimensioneringen medregnes elever, der starter på en euv1 uden praktikud-

dannelse.  

 

Det aftalte dimensioneringsniveau gælder for 2017 - 2018. Parterne skal i foråret 

2018 drøfte en fremtidige, flerårige dimensionering af uddannelserne. 

 

Dimensioneringsniveauerne afspejler, at der på det kommunale arbejdsmarked er 

et stigende behov for social- og sundhedsassistenter, mens der er et vigende be-

hov for social- og sundhedshjælpere samt pædagogiske assistenter. Tilsvarende 

opleves der på det regionale arbejdsmarked et vigende behov for social- og sund-

hedsassistenter.   

 

Efter ønske fra parterne opdeles social- og sundhedsuddannelsen pr. 1. januar 

2017 i to selvstændige uddannelser til hhv. social- og sundhedshjælper og social- 

og sundhedsassistent. Ændringen til to uddannelser sker for at skabe en mere ty-

delig faglig profil for både social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassi-

stenter. Det er vigtigt for at sikre, at uddannelserne afspejler udviklingen i særligt 

den kommunale opgavevaretagelse på sundheds- og ældreområdet. Hidtil har ud-

dannelsen til social- og sundhedshjælper været en forudsætning for videreuddan-
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nelse til social- og sundhedsassistent. Med den nye opdelte uddannelsesstruktur 

bliver det muligt at starte direkte på uddannelsen til social- og sundhedsassistent 

uden forudgående uddannelse til social- og sundhedshjælper.  

 

Af hensyn til at undgå dobbeltuddannelse i den ny uddannelsesstruktur ligger det 

til grund for uddannelsesomlægningen, at hovedparten af eleverne på uddannelsen 

til social- og sundhedsassistent fremover starter direkte på denne uddannelse uden 

forudgående uddannelse til social- og sundhedshjælper. Det skyldes, at uddannel-

sen til social- og sundhedshjælper ikke længere fuldt ud betragtes som en del af 

uddannelsen til social- og sundhedsassistent, hvormed uddannelsen til hjælper 

fremover kun vil give delvis merit. Det har været en forudsætning for opdelingen 

af social- og sundhedsuddannelsen, at opdelingen ikke medfører merudgifter til 

undervisning for staten.  

 

5. Regeringen, KL, Danske Regioner og LO er derfor enige om, at udviklingen i antal-

let af social- og sundhedshjælpere på uddannelsen til social- og sundhedsassi-

stent følges. Parterne er indstillet på, at antallet af merituger og undervisnings-

uger skal justeres, hvis det er nødvendigt af hensyn til de økonomiske forud-

sætninger for uddannelsesomlægningen. 

 

Det er vigtigt, at optaget på grundforløbet modsvarer antallet af praktikpladser på 

hovedforløbet på de dimensionerede uddannelser, så alle elever kan forvente at 

gennemføre den uddannelse, de er påbegyndt. Derfor er det med trepartsaftalen 

blevet besluttet, at der etableres dimensionering fra anden del af grundforløbet på 

en række uddannelser, hvor der vurderes at være en ubalance mellem tilgang og 

mulighed for at få en praktikplads under hensyn til det fremtidige arbejdskraftbe-

hov.  

 

6. Derfor etableres der efter høring af Rådet for de grundlæggende Erhvervsret-

tede Uddannelser (REU) adgangsbegrænsning til anden del af grundforløbet 

på uddannelsen til pædagogisk assistent i 2017 og 2018. Herefter træffes be-

slutning om adgangsbegrænsning årligt af ministeren for børn, undervisning 

og ligestilling efter høring af REU.     

 

Social- og sundhedshjælpere er primært ansat på det offentlige arbejdsmarked, 

men der er en tendens til, at flere finder arbejde på det private arbejdsmarked.  

 

7. Der igangsættes på den baggrund et samarbejde mellem KL, Ministeriet for 

Børn, Undervisning og Ligestilling, det faglige udvalg og social- og sundheds-

skolerne, der skal udvikle tiltag til at få flere private arbejdsgivere på området 

til at tage del i uddannelsen af social- og sundhedshjælpere. Det forudsætter, at 

flere private arbejdsgivere godkendes som praktiksteder, og at flere private 

uddannelsesaftaler godkendes af det faglige udvalg. Inden aftaleperiodens ud-

løb følges der op på dette arbejde.  
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8. Ved kommunal udlicitering af velfærdsopgaver på områder, hvor social- og 

sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter eller pædagogiske assistenter 

er beskæftiget, medregnes antallet af praktikpladser tilvejebragt ved den priva-

te tjenesteudbyders varetagelse af den kommunale opgave i den pågældende 

kommunes dimensioneringskvote. Det skyldes, at dimensioneringen ikke skal 

have indflydelse på, hvorvidt kommunerne vælger at løse opgaven selv eller 

udlicitere den.  

 

Det aftalte dimensioneringsniveau på uddannelserne indebærer mere konkret, at:  

 

9. Kommunekontaktrådene og regionerne kan oprette flere praktikpladser, end 

minimumsdimensioneringen tilsiger.  

 
10. KKR og regionerne fordeler den fastlagte minimumsdimensionering regionalt 

og mellem regioner og kommuner. Den enkelte region og kommune forpligtes 
på egen kvote.  
 

11. Kommuner og regioner indmelder den interne fordeling af praktikpladser for 

det efterfølgende år i marts måned til Ministeriet for Børn, Undervisning og 

Ligestilling. Kommuner og regioner forpligtes til at opslå praktikpladser på 

praktikpladsen.dk. 

 



2.6 Beslutningssag: Ny to-årig dimensioneringsaftale for 
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Forståelsespapir mellem Danske Regioner og KL vedrørende ny 
fordelingsnøgle for sosu-assistentuddannelsen

Danske Regioner og KL er enige om at styrke uddannelsen af sosu-
assistentelever til det sammenhængende sundhedsvæsen, og at ansættelsen 
af sosu-assistentelever skal afspejle det arbejdsmarked, der uddannes til. 
Både kommuner og regioner er interesserede i at der også fremover 
uddannes kvalificerede sosu-assistenter til sundhedsvæsnet. Der er derfor 
enighed om en omlægning af sosu-assistentuddannelsen, der skal løfte 
kompetenceniveauet, og som samlet set skal være udgiftsneutral. 

Parterne er enige om, at fordelingen af elevansættelser mellem kommuner 
og regioner i højere grad skal afspejle det arbejdsmarked der uddannes til. 
Aktuelt er der gennem de senere år sket en udvikling i retning af en 
stigende efterspørgsel efter sosu-assistenter i kommunerne og en vigende 
efterspørgsel efter sosu-assistenter i regionerne. Danske Regioner og KL er 
derfor enige om, at kommunerne fremover ansætter 71 procent af sosu-
assistenteleverne mens regionerne ansætter de resterende 29 procent. 
Omlægningen er dermed udgiftsneutral for regionerne under de 
forudsætninger, der ligger til grund for aftalen. For kommunerne indebærer 
omlægningen en merudgift. Det skal ses i sammenhæng med en forventet 
besparelse som følge af et reduceret optag på sosu-hjælperuddannelsen.  

Fordelingen af elevansættelser skal ses i lyset af, at den aktuelle 
ansættelsesfordeling af færdiguddannede sosu-assistentelever at 74 procent 
er ansat i kommunerne mens 26 procent er ansat i regionerne ifølge KRLD.  
Danske Regioner og KL er enige om, at fordelingen af elevansættelserne 
revurderes hvert andet år med henblik på, dels at vurdere økonomien ift. 
fordelingen af sosu-assistentelever, dels af sikre, at den fortsat afspejler de 
færdiguddannede sosu-assistenters ansættelsesforhold og tager højde for 
udviklingen i dimensioneringen.   

 02-06-2016
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 Dokumentnr. 27468/16      

 Anne-Dorthe Sørensen

 Andreas Brenneche

 Tel. 35298191

 E-mail: ans@regioner.dk 
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Baggrund 
Danske Regioner og KL er (sammen med FOA) blevet enige om en 
gennemgribende omlægning af sosu-uddannelsernes opbygning og indhold 
ud fra ønsket om at sikre en styrket uddannelse, der afspejler opgaver, 
arbejdstilrettelæggelse og kompetencebehov i det samlede sundhedsvæsen.

Omlægningen indebærer blandt andet 
- Opdeling af hjælper- og assistentuddannelsen i to selvstændige 

uddannelser
- en assistentuddannelse af omtrent samme varighed som hjælper- og 

assistentuddannelsen tilsammen i dag
- en flytning af praktikuger fra regioner til kommuner

Generelle forudsætninger for beregningerne
Der ligger følgende forudsætninger til grund for aftalen:                       
                             

- Der optages 4.700 sosu-assistentelever årligt i 2017 og 2018
- Frafaldet på uddannelsen er 12,5 pct.
- Der regnes på en elevpopulation efter frafald svarende til 4.112 

sosu-assistentelever
- Udgifterne til de 4700 sosu-assistenteleverer holdt op mod en før-

situation med 4000 sosu-assistentelever
- Sosu-assistentuddannelsen har en varighed på 2 år, 10 mdr. og 3 

uger.  heraf udgør skoleundervisningen 48 uger og praktikken 87 
uger

- Omlægningen af uddannelsen indebærer et fald i antallet af 
regionale praktikuger ift. den gamle model med 10.947 praktikuger

- Omlægningen af uddannelsen medfører (samlet for hjælper- og 
assistentuddannelsen) et fald i antallet af kommunale praktikuger 
med 9.448 uger. Det skal ses i sammenhæng med et forventet 
reduceret optag på hjælperuddannelsen.

- Udgiften til praktikvejledning er pr. elevuge 1.131 kr. 
- Der er i beregningerne anvendt aktuelle lønsatser for sosu-

assistentelever 
- Der er i beregningerne anvendt aktuelle AUB-refusionssatser

Supplerende pulje på 300 elevpladser
Der er enighed om, at der udover de 4.700 sosu-assistentelever oprettes en 
pulje på 300 ekstra elevpladser, som kan oprettes ud over de 4.700, hvis 
kommunerne finder det nødvendigt. 
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Elevlønudgiften til de ekstra praktikpladser afholdes af den arbejdsgiver, 
der ønsker at oprette pladserne. Lønudgiften til 300 elever svarer til 88 mio. 
kr. i kommunerne. Udgiften til praktik afholdes af praktikværterne. 
Regionerne stiller praktikkapacitet og vejledning til rådighed for de 300 
elever. Såfremt alle 300 elever optages og gennemfører, giver det 
regionerne en merudgift på 5,8 mio. kr. De 300 praktikpladser fordeles på 
regionerne med udgangspunkt i bloktilskudsnøglen for sundhed.
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NOTAT 

 

KKR Sjælland - Baggrunds materiale til brug for ende-
lig fordeling af SOSU/PAU dimensionering for 2017 

Dimensionering for uddannelsen til social- og sundhedshjælper, social- og 

sundhedsassistent og pædagogisk assistent er i 2017 på følgende:  

 

  Kommunal andel 

Social- og sundhedshjælper 2.200 2.200 

Social- og sundhedsassistent 4.700 3.337 

Pædagogisk assistent 700 700 

 

KKR Sjællands andel af den landsdækkende dimensionering ** 
Social- og sundhedshjælper 345* 

Social- og sundhedsassistent 516* 

Pædagogisk assistent 90 
* Hertil kommer en andel af ekstra 300 pladser på social- og sundhedshjæl-

per og social- og sundhedsassistentuddannelsen. Denne kvote udmeldes 

snarest.   

** I dimensioneringen medregnes elever der starter på en EUV1 aftale uden 

praktik.  

*** Nøglen som er anvendt til fordeling af SOSU-dimensioneringen vægter 

demografisk udvikling 50pct. og gl. fordelingsnøgle 50 pct. som besluttet af 

KL’s bestyrelse i 2015 (anvendt til fordeling i 2016). 

**** Nøglen som er anvendt til fordeling af PAU-dimensioneringen er fordelt 

efter 0-5 årige i kommunerne i 2016. 

 

KKR Sjælland SOSU dimensionering fordelt på kommuner*** 

2017 SOSU-hjælper SOSU-assistenter 

Greve 15 25 

Køge 22 34 

Roskilde 32 48 

Solrød 7 11 

Odsherred 16 24 

Holbæk 27 42 

Faxe 16 25 

Kalundborg 21 31 

Ringsted 12 18 

Slagelse 32 48 

Stevns 10 16 

Sorø 12 17 

Lejre 10 17 

Lolland 25 35 

Næstved 34 47 

Guldborg-
sund 32 45 
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Vordingborg 22 33 

 

KKR Sjællands PAU dimensionering fordelt på kommuner **** 

Faxe 4 

Greve 6 

Guldborgsund 6 

Holbæk 8 

Kalundborg 5 

Køge 7 

Lejre 3 

Lolland 4 

Næstved 9 

Odsherred 3 

Ringsted 4 

Roskilde 10 

Slagelse 9 

Solrød 3 

Sorø 3 

Stevns 2 

Vordingborg 4 
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Til Styregruppen, K17 og KKR 
 

Takstanalyse budget 2016 - Det specialiserede social- og undervisningsområde i region 
Sjælland 

 

Økonomigruppen fremlægger en afgrænset analyse af udviklingen i budgettaksterne og pladstal 
fra 2015 til 2016. Analysen beskæftiger sig udelukkende med udviklingen i antal pladser og den 
budgetterede omsætning i 2015 og 2016.  

KKR har overfor kommuner og region anbefalet, at budgettaksterne højst må stige med den 
udmeldte pris- og lønudviklingen og med fokus på effektivitet. 
 
Den udmeldte P/L-stigning fra 2015 til 2016 er 1,6 %. 
 
Der er konstateret en udvikling i budgettaksterne fra 2005 til 2016 på 0,39 %. Se tabel 2. Den 
udmeldte pris- og lønudvikling er dermed overholdt for region Sjælland samlet set. Der er dog store 
forskelle kommunerne imellem. 

 
Udviklingen i pladstal 
 
Nedenstående tabel 1 viser udviklingen i pladstal fordelt på driftsherrer. 

 Der ses et fald i pladstallet på 63 fra budget 2015 til budget 2016. 

Frem til og med regnskab 2013 var ændring af pladser reguleret af den regionale 
rammeaftale med mulighed for en justering på +/- 20 %. Fra 2014 er antallet af pladser 
reguleret i lov om Socialtilsyn, idet etablering og nedlukning af pladser udelukkende kan 
ske i henhold til godkendelse fra Socialtilsynet. 

Det er fortsat den overordnede betingelse for nedlukning af institutioner, at dette sker i tæt 
dialog mellem driftsherre og køberkommuner, og at det seneste hele år, som ikke er 
påvirket af nedlukningen, bruges som fordelingsnøgle vedrørende afviklingsomkostninger. 

Ændringen af den juridiske regulering af antal pladser ses ikke at have ændret tendensen 
til nedlukning af pladser eller niveauet for nedlukning af pladser fra år til år. 
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Tabel 1: Udviklingen i pladstal 

 

Kommune R2009 R2010 R2011 R2012 R2013 B2014 B2015 B2016 

 

                

         Faxe 205 209 206 209 204 188 188 171 

Guldborgsund 678 678 610 639 608 563 554 553 

Holbæk 599 636 598 592 612 617 586 613 

Kalundborg 518 512 518 576 579 572 572 560 

Køge 419 394 387 498 290 291 280 280 

Lejre 57 57 57 75 73 78 78 75 

Lolland 456 358 324 314 302 327 317 279 

Næstved  778 741 739 683 680 658 662 641 

Odsherred 193 186 189 173 156 157 163 153 

Region 

Sjælland 1.061 999 1.016 992 951 912 907 931 

Ringsted 188 190 190 180 174 155 155 151 

Roskilde 420 481 311 217 227 283 266 267 

Slagelse 1.177 1.236 1.151 1.168 1.204 1.175 1.218 1.227 

Sorø 306 304 301 300 280 292 292 279 

Vordingborg 591 516 471 463 445 464 477 473 

         I alt  7.646 7.497 7.068 7.079 6.785 6.732 6.715 6.652 

 

Det indhentede datamateriale vedrørende budget 2015 og 2016 har ikke den tilstrækkelige kvalitet 
til at redegøre for udviklingen i belægsprocenten, og belægningsprocenten indgår derfor ikke i 
nærværende analyse. 
 

Udviklingen i omsætningen fra 2015 til budget 2016 

Der er for en række driftsherrer tale om større afvigelser vedrørende tallene for 2014.  

Nærværende analyse beskæftiger sig derfor udelukkende med tallene for budget 2015 og budget 
2016. Det modtagne talmateriale har ikke en detaljeringsgrad, der kan belyse og redegøre for 
overførsel mellem budgetårene per driftsherre.  

Derfor er der ikke redegjort særskilt for udviklingen i overførsler, men overførslerne er indeholdt i 
de samlede tal for den enkelte driftsherre og i totalen for hele region Sjælland.  
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Nedenstående tabel 2 viser udviklingen i omsætningen fra budget 2015 til budget 2016. 

Kommune B2015 B2016 

Ændring fra 

2015 

Ændring 

i  

 

       procent 

     Faxe 69.330.983 68.023.245 -1.307.738 -1,89 

Guldborgsund 183.444.507 195.531.817 12.087.310 6,59 

Holbæk 184.826.776 191.285.308 6.458.532 3,49 

Kalundborg 158.518.285 158.889.238 370.953 0,23 

Køge 118.856.114 118.995.553 139.439 0,12 

Lejre 48.114.375 47.883.714 -230.661 -0,48 

Lolland 137.580.662 127.186.142 -10.394.520 -7,56 

Næstved  250.722.550 244.644.257 -6.078.293 -2,42 

Odsherred 59.591.827 60.148.522 556.695 0,93 

Region Sjælland 461.520.943 465.355.928 3.834.985 0,83 

Ringsted 45.370.617 45.730.945 360.328 0,79 

Roskilde 115.082.844 114.626.567 -456.277 -0,40 

Slagelse 587.029.473 587.526.782 497.309 0,08 

Sorø 101.065.004 103.163.520 2.098.516 2,08 

Vordingborg 183.402.848 185.951.378 2.548.530 1,39 

     I alt  2.704.457.808 2.714.942.916 10.485.108 0,39 

 

 

     

Udviklingen i prisen per plads i den enkelte kommune fra budget 2015 til 2016 

Ændring i den gennemsnitlige pris 
pr. plads  

     

Kommune B2015 pladstal 
Pris pr. plads 

2015 
B2016 pladstal 

Pris pr. 
plads 2016 

Procentuel 
ændring i 
pris pr. 
plads 

Faxe 69.330.983 188            368.782  68.023.245 171         397.797  7,87 

Guldborgsund 183.444.507 554            331.127  195.531.817 553         353.584  6,78 

Holbæk 184.826.776 586            315.404  191.285.308 613         312.048  -1,06 

Kalundborg 158.518.285 572            277.130  158.889.238 560         283.731  2,38 

Køge 118.856.114 280            424.486  118.995.553 280         424.984  0,12 

Lejre 48.114.375 78            616.851  47.883.714 75         638.450  3,50 

Lolland 137.580.662 317            434.008  127.186.142 279         455.864  5,04 

Næstved  250.722.550 662            378.735  244.644.257 641         381.660  0,77 

Odsherred 59.591.827 163            365.594  60.148.522 153         393.128  7,53 
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Region 
Sjælland 

 

 

461.520.943 

 

 

907 

           

 

 508.843  

 

 

465.355.928 

 

 

931 

         

 

499.845  

 

 

-1,77 

Ringsted 45.370.617 155            292.714  45.730.945 151         302.854  3,46 

Roskilde 115.082.844 266            432.642  114.626.567 267         429.313  -0,80 

Slagelse 587.029.473 1.218            481.962  587.526.782 1227         478.832  -0,65 

Sorø 101.065.004 292            346.113  103.163.520 279         369.762  6,83 

Vordingborg 183.402.848 477            384.492  185.951.378 473         393.132  2,25 

  

Ovenstående tabel medtages som supplerende information vedrørende de konstaterede 
prisændring per plads i den enkelte kommune fra budget 2015 til budget 2016. Bemærk de 
betydelige variationer mellem kommunerne og husk, at de procentuelle ændringer i den nominelle 
pris ikke er udtryk for den faktiske økonomiske belastning i regnskabet i 2015 og 2016, da der i 
ovenstående tabel ikke er indregnet belægningsprocent. 

Økonomigruppen er ikke i stand til at levere en opdateret oversigt over udviklingen i 
belægningsprocenten grundet dataproblemer. 

Opsummering 
 
Økonomigruppen skal gentage pointen fra det forrige års analyse, idet der fortsat sker en 
omlægning i de enkelte kommuner fra servicelovens §108 til ALB§105 med tilhørende 
bostøtte.  

Disse omlægninger gør det til stadighed vanskeligt at sammenligne over en længere 
årrække. Der er i nærværende analyse kun foretaget sammenligning mellem budget 2015 
og 2016. 

Det ændrer ikke på konklusionen, at henstillingen om en takstudvikling på maksimalt p/l-
udvikling ses at være overholdt. 

Der ses fortsat problemer med at styre udgiftsudviklingen på det specialiserede 
socialområde i region Sjælland og på landsplan. 

Nærværende analyse er ikke tilstrækkelig som styringsinformation for det samlede 
område, da analysen kun vedrører de takstbelagte institutioner. Der ses fortsat et behov 
for en nyudvikling af analyser, der omfatter det samlede område. 
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