
 

Mission 

KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt 

demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser 

og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, 

videnscenter og forum for fælles initiativer og 

beslutninger. 

 

Vision 

KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, 

indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn 

for borgerne og samfundet. 
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K K R  S J Æ L L A N D  

Dato: 09-02-2016 09:30 

Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted.  

 Mødet er fra kl. 9.30 - 12.30.  

Partierne aftaler selv gruppemøder, de kan placeres 

i tidsrummet 8.00 - 9.30 
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1. Godkendelse af dagsorden og referat  

 

 

1.1. Godkendelse af dagsorden 

SAG-2015-06078 adr  

 

Baggrund 

Godkendelse af dagsorden. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland godkender dagsordenen. 

 

Sagsfremstilling 

Dagsordenerne er opdelt i:  

1. Beslutningssager 

2. Temadrøftelser 

3. Orienteringssager 

4. Meddelelser 

 

1. Beslutningssager 

Beslutningssager er de sager, hvor KKR konkret skal tage stilling til en sag. 

Beslutningssager kan både være sager, hvor KKR formelt har beslutnings-

kompetencen, og sager hvor KKR anbefaler kommunerne at fremme en sag. 

Det forventes, at sagerne har en sådan form, at der umiddelbart kan tages 

stilling til indholdet, og at de derfor som udgangspunkt ikke kræver en grun-

dig drøftelse på møderne. 

 

2.Temadrøftelser 

Centrale emner dagsordenssættes som temadrøftelser af lidt længere varig-

hed. Det er typisk sager, der skal til beslutning i KKR på et senere tidspunkt. 

Ved nye sager er der under temadrøftelserne derfor som hovedregel lagt op 

til behandling to gange. Første gang til drøftelse og anden gang til beslut-

ning. Der har været tradition for, at temadrøftelserne oftest bliver indledt a f 

en ekstern oplægsholder. 

 

3. Orienteringssager 

Orienteringssager er sager, der har til formål at bidrage til fælles viden. Det 

er sager, hvor det er vurderet, at de umiddelbart kan tages til efterretning 

uden yderligere dialog. 

 

4. Meddelelser 
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Under dette punkt er oftest korte beskeder fra formandskabet og information 

fra diverse møder. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

  

1.2. Godkendelse af referat 

SAG-2015-06078 adr  

 

Baggrund 

Referatet af møde den 23. november 2015 blev udsendt den 26. november 

2015. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland godkender referat af møde i KKR Sjælland 

den 23. november 2015. 

 

Sagsfremstilling 

Der henvises til referatet, der desuden er tilgængeligt på KKR Sjællands 

hjemmeside: http://www.kl.dk/menu/Referat-af-mode-i-KKR-Sjalland-den-23-

november-2015-id193480/?n=0&section=29800 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

  

http://www.kl.dk/menu/Referat-af-mode-i-KKR-Sjalland-den-23-november-2015-id193480/?n=0&section=29800
http://www.kl.dk/menu/Referat-af-mode-i-KKR-Sjalland-den-23-november-2015-id193480/?n=0&section=29800
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2. Regionalpolitiske sager  

 

 

2.1. Temadrøftelse: Flere unge i erhvervsuddannelse 

SAG-2015-06078 adr 

 

Baggrund 

KL’s bestyrelse har besluttet, at KL skal bidrage til, at flere unge vælger en 

erhvervsuddannelse lige efter 9. eller 10. klasse. Der er tale om et emne, 

der allerede er højt oppe på dagsordenen i kommunerne, og bestyrelsen 

lægger med initiativet op til, at KL understøtter dagsordenen i kommunerne 

med en forstærket indsats. 

 

At få flere til at vælge en erhvervsuddannelse er en tværkommunal udfor-

dring, bl.a. fordi erhvervsskolerne ofte har flere kommuner i deres opland, 

og de unge pendler til erhvervsuddannelse på tværs af kommunegrænser. 

Praktikpladser er heller ikke bestemt af kommunegrænser. Derudover er KL 

bevidst om, at udfordringer på området kan være forskellige på tværs af lan-

det blandt andet på grund af forskellig geografi, placering af erhvervsuddan-

nelser og det lokale erhvervsliv. 

 

./. Derfor har bestyrelsen bedt sekretariatet om, at der kommer input til det vi-

dere arbejde fra de fem KKR. I den forbindelse er udarbejdet vedlagte de-

batoplæg som grundlag for drøftelserne i KKR’erne. Oplægget er strukture-

ret omkring syv emner, som efter bestyrelsens opfattelse har betydning for 

om flere unge vælger en erhvervsuddannelse. 

 

Indstilling 

 Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter de syv emner i vedlagte bilag med 

udgangspunkt i følgende overordnede spørgsmål:  

 

1. Hvad er vigtigst og fylder mest på den lokale dagsorden? Hvordan vil 

KKR Sjælland anbefale KL’s bestyrelse at prioritere emnerne?  

2. Hvilke barrierer i de fremstillede emner oplever kommunerne i forhold til 

at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse?  

3. Er der yderligere relevante temaer, som KKR Sjælland mener, at KL’s be-

styrelse bør inddrage i sine overvejelser?  

4. Er der gode kommunale initiativer og samarbejdsprojekter inden for de re-

spektive emner, som er særlig relevante for KL at kende til i sit arbejde 

med området? Eksempelvis i forhold til det private erhvervsliv og er-

hvervsskolerne? 
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Sagsfremstilling 

Gennem de sidste 10 år har der været et støt fald i andelen af 9. og 10. 

klasseelever, som vælger en erhvervsuddannelse efter grundskolen. I dag 

er det under hver femte. Samtidig er andelen af elever, der søger det al-

mene gymnasium steget fra tre ud af fem til tre ud af fire.  

 

 

 

 

 

Denne forskydning af søgemønstrene betyder, at der flere steder i landet 

opstår mangel på faglært arbejdskraft med især teknisk baggrund. Samtidig 

giver det anledning til dobbeltuddannelse, da flere unge først efter at have 

gennemført en gymnasial uddannelse, påbegynder en erhvervsuddannelse.  

 

Reformen af erhvervsuddannelserne har som mål, at 30 pct. af 9. -10. klas-

seeleverne i 2025 vælger en erhvervsuddannelse. Det aktuelle tal i foråret 

2015 er 18,5 pct., så der er brug for indsatser på en række forskellige områ-

der for at vende udviklingen og nå målsætningen. Samtidig er der de kom-

mende ti år mindre årgange på vej, så det er vigtigt, at andelen af unge der 

tager en erhvervsuddannelse stiger for bare at kunne fastholde status quo i 

optaget.  
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Kommunerne kan påvirke dette både direkte gennem arbejdet i eksempelvis 

folkeskolerne og overgangene til ungdomsuddannelserne, men i oplægget 

behandles også områder, hvor kommunernes indflydelse er mere indirekte 

gennem påvirkning af eksempelvis det lokale erhvervsliv, erhvervsuddannel-

serne, regionerne og regeringen. 

 

I drøftelsen af de syv emner som KL’s bestyrelse har peget på i debatoplæg-

get til KKR, kan fx indgå følgende spørgsmål: 

1. Mere virksomhedsfokus i folkeskolen – åben skole 

Hvad er de væsentligste muligheder og barrierer for øget samarbejde 

mellem folkeskolen og erhvervsvirksomhederne? 

2. Erhvervsuddannelse i hele landet 

Er der potentiale i campussamarbejde og samlokalisering fra et kommu-

nalt synspunkt, og er det fx svaret på en geografisk spredning af uddan-

nelserne?  

3. Udskoling og overgang fra 8.-9. klasse til ungdomsuddannelse 

Hvilke muligheder er der for et mere forpligtende samarbejde mellem fol-

keskolen og ungdomsuddannelserne i forbindelse med udskoling, og hvil-

ken rolle skal fx UU-vejledningen spille? 

4. Et særligt 10. klasses fokus hvor man sikrer, at 10. klasse bliver starten 

på en erhvervsuddannelse 

Det er nødvendigt med et forpligtende samarbejde med erhvervsskolerne, 

så 10. klasse i endnu højere grad bliver starten på en erhvervsuddan-

nelse. Hvordan kan det etableres, og hvilke andre muligheder er der? 

5. Sikre flere praktikpladser i den private sektor 

Hvis det lykkes at få flere til at tage en erhvervsuddannelse, vil det med-

føre et krav om flere praktikpladser. Hvad er kommunernes rolle i den for-

bindelse, og hvordan kan kommunerne bidrage? 

6. Kvaliteten af erhvervsuddannelserne og mulighederne for videre karriere-

veje 

Fokus fra reform af erhvervsuddannelserne var bl.a. på kvalitet i uddan-

nelserne. Hvordan kan kommunerne og KKR bidrage til, at der holdes fo-

kus på kvalitet i uddannelserne? 

7. Sikre bedre sammenhæng mellem ungdomsuddannelserne og de særlige 

tilbud til ikke-uddannelsesparate 

Er der et behov for at organisere og få større nytte af de mange tilbud til 

de ikke-uddannelsesparate?  Og hvilke perspektiver er der i et samlet ef-

tersyn af ungdomsuddannelserne?  

 

Næste skridt 
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På baggrund af drøftelserne i de respektive KKR’er v il bestyrelsen igen 

drøfte sagen og vurdere behovet for eventuelle indsatser i forhold til de en-

kelte emner.  

 

Derudover er flere unge i erhvervsuddannelse også et emne i KL’s arbejde 

med ”Danmark i forandring”, hvor der bliver arbejdet med folkeskolens fo rbe-

redelse til en ungdomsuddannelse, med særligt fokus på at flere tager en 

ungdomsuddannelse. 

 

Arbejdet med uddannelsesområdet i KKR Sjælland  

KKR Sjælland har tidligere i KP2020 (Kompetenceparat 2020) i samarbejde 

med Region Sjælland sat fælles fokus på et løft af uddannelsesområdet. De 

fælles mål er:  

– Ud af komfort-zonen kompetenceløft på alle niveauer 

– Flere af regionens unge skal have en kompetencegivende uddannelse. 

Regionen skal leve op til de nationale målsætninger (95 pct. på ungdoms-

uddannelser osv.) 

– Der skal være fokus på nye læringsformer m.v.  

– Uddannelsesskift skal være let og uproblematisk  

– Uddannelser på Sjælland skal styres fra Sjælland  

– Veluddannet arbejdskraft til fremtidens vækstsektorer.  

– Slip Internationaliseringen løs. 

 

I KP2020 har kommunerne udvekslet eksempler på initiativer til et løft af ud-

dannelsesområdet. Og kommunerne har i arbejdet med kp2020 peget på, at 

det er nødvendigt med fokus på overgange internt i kommunerne og fra endt 

folkeskole til ungdomsuddannelse i forhold til at leve op til de nationale mål-

sætninger. 

 

I tillægget til den regionale uddannelsesstrategi 2015 -  fremtidens region 

Sjælland (drøftet i KKR Sjælland juni 2015) - sættes fokus på, hvordan ud-

dannelsesudbud kan være med til et løft af uddannelsesniveauet hos de 

unge - også med fokus på erhvervsuddannelserne. 

 

I initiativet quick-start – der drejer sig om at få maksimal beskæftigelses-

mæssig og erhvervsmæssig vækst ud af de store anlægsprojekter - er også 

sat fokus på behovet for erhvervsuddannede. Styregruppen for quick-start 

har anbefalet, og vækstforum har støttet 2 større projekter, der skal sikre 

opdyrkelse af praktikpladser. 

  

En rundspørge til kommunerne om, hvad man gør i forhold til de unge, der 

sommer 2015 ikke kunne optages på eud – pga. adgangskravet om 2 i 

dansk og 2 i matematik ved folkeskolens afgangsprøve viste, at man bruger 
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en bred palette af initiativer/uddannelsesmuligheder for at få de unge i gang 

med en uddannelse. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland drøftede indsatsen for at få flere unge til at tage en erhvervs-

uddannelse. Følgende blev fremhævet som det vigtigste: 

– Mere virksomhedsfokus i folkeskolen, åben skole 

– Forældrerollen, ofte er det forældrene, der vejleder de unge 

– Det handler også om uddannelsernes og erhvervets image 

– En særlig fokuseret 10. klasse for at kvalificere uddannelsesvalgene  

– Der skal udveksles de gode historier om det, der virker  

– Øget fokus på samarbejdet med erhvervslivet – og på hvordan erhver-

vene inddrages     

 

  

2.2. Temadrøftelse: Fremtidens kommunestyre 

SAG-2015-06078 hfh 

 

Baggrund 

KL afholder i år regionale konferencer om ”Kommunestyret i udvikling”. Som 

opvarmning til de regionale drøftelser lægges op til en drøftelse i KKR.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter sagen. 

 

Sagsfremstilling 

KL’s bestyrelse har efter en række drøftelser i de fem KKR sammenfattet 

kommunestyrets udfordringer, styrker og sigtepunkter for den videre udvik-

ling.  

 

./. KL vil i år afholde regionale konferencer om ”Kommunestyret i udvikling”. 

Her sættes rammerne for, at borgmestre og kommunalpolitikere kan drøfte 

de temaer, der er slået an i fortællingen om ”Fremtidens kommunestyre” (Se 

vedlagte notat). 

 

Kommunestyret i udvikling – fremtiden skabes nu. Hvordan skal det repræ-

sentative demokrati og kommunestyret udvikle sig. Kommunestyret er et an-

det, end for 10 år siden, og det vil se anderledes ud om 5-10 år. Vi har en 

vigtig fælles opgave i løbende at udvikle kommunestyret, så det kan hånd-

tere fremtidens udfordringer. 

 

Der lægges på den baggrund op til en debat om, hvordan vi i sjællandsregi-

onen skal tage del i opgaven. 
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Beslutning 

KKR Sjælland tog en første drøftelse af, hvad det er for et kommunestyre, 

der ønskes i fremtiden. Der blev peget på mange forskellige opmærksom-

hedspunkter, herunder politikkernes rolle, borgernes rolle - inddragelse af 

lokalsamfundet, hvordan opnås legitimitet også i det tværkommunale, hvor-

dan skabes et kommunalt råderum, m.v. 

 

Drøftelserne fortsætter på den af KL arrangerede regionale konference.  

Kommunalbestyrelser/byråd opfordres ligeledes til at tage drøftelserne lo-

kalt.  

 

  

2.3. Beslutningssag: Dimensionering af uddannelsen til pæda-
gog 2016/17 

SAG-2015-06078 adr 

 

Baggrund 

KKR Sjælland har til opgave årligt at afgive indstilling til Uddannelses- og 

Forskningsministeriet om antallet af uddannelsespladser på pædagoguddan-

nelsen i Region Sjælland for det kommende studieår. Der afgives også ind-

stilling til fordelingen på henholdsvis vinter- og sommeroptag og til fordeling 

på uddannelsens 3 specialiseringsretninger på baggrund af antal relevante 

praktikpladser inden for hver af specialiseringerne. 

 

./. Det sker efter indstilling fra KKR’s Praktikpladsudvalg for pædagoguddan-

nelsen (PPF).  

 

Fristen for at indberette til ministeriet er fastsat til den 8. april  2016. 

 

Indstilling 

PPF indstiller for 2016/17, at KKR Sjælland indstiller til ministeriet, at:  

– Dimensioneringens samlede optag fastholdes på 747 studerende  

– Fordelingen på 55 pct./45 pct. på sommer- og vinteroptag fastholdes, men 

at der fortsat arbejdes på en 50/50 fordeling 

– Dimensioneringen på specialiseringsretningerne fastholdes på 42 pct. på 

dagtilbud, 21 pct. på skole/fritid og 37 pct. på special-/socialområdet. 

 

Sagsfremstilling 

KKR Sjælland har til praktikpladsudvalget (PPF) udpeget Carsten Rasmus-

sen, Næstved, (formand), Henrik Hvidesten, Ringsted og Sten Knuth, Sla-

gelse. Herudover er de færdiguddannedes organisationer SL og BUPL samt 
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Region Sjælland repræsenteret i udvalget. Praktikpladsudvalget sekretari-

atsbetjenes af en ankerkommune, der følger PPF’s formand.  

 

PPF har holdt møde den 18. januar 2016. Til brug for dimensioneringen er 

indhentet Danmarks Statistiks børnetalsprognose, samt arbejdsløshedstal 

2015 for uddannede pædagoger medlemmer af henholdsvis BUPL’s og SL’s 

A-kasser. Der har været et udbredt ønske, om at få en samlet prognose for 

det pædagogiske arbejdsmarked fra ministeriet. KL har arbejdet på at få mi-

nisteriet til at udarbejde denne prognose, så denne kunne indgå i materialet 

til brug for dimensioneringen. Prognosen var lovet færdig i november, men 

er endnu ikke modtaget i KL. 

 

PPF indstiller ud fra de oplysninger, der er tilgængelige på nuværende tids-

punkt, at den nuværende dimensionering fastholdes. Dvs. for 2016/17 en 

uændret dimensionering på 747 studerende årligt. Dimensioneringen på 747 

er som i alle tidligere år eksklusiv en overbookning på 5 pct., der tager højde 

for det meget tidlige frafald inden studiestart. PPF anbefaler fordelingen på 

specialiseringer fastholdt.  

 

Ændringen af uddannelsen, der trådte i kraft i 2014 har betydet udsving i det 

antal praktikpladser, kommunerne har skullet fremskaffe. Næstsidste prak-

tikperiode i overgangsfasen med den nye bekendtgørelse er pt. i gang. Det 

betyder, at det største antal studerende er i praktik i januar og februar 2016.  

 

Det har været en udfordring for de enkelte kommuner at skulle finde det 

nødvendig antal praktikpladser, men kommunerne og Region Sjælland har i 

samarbejde med UCSJ løst opgaven, og der er fundet praktikpladser til alle. 

I resten af 2016 vil der dog være enkelte studerende, der skal færdiggøre 

deres uddannelse på bekendtgørelse 2007. Der er allerede nu en fordeling i 

gang af praktikpladser til praktikperiode 2 & 3 med start 1. juni 2016. Her er 

leveret de nødvendige pladser. I praktikperiode 2 & 3 er behovet for praktik-

pladser lavt.  

 

Fra 1. december 2016 er overgangsperioden helt slut. Herefter vil der være 

en mere kontinuerlig fordeling på de lønnede praktikpladser. Dog vil der sta-

dig være en difference mellem sommer (55%) og vinter (45%) optag og antal 

studerende, der skal have en lønnet praktik. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 
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2.4. Beslutningssag: Flygtningefordeling 2016 – opjustering 

SAG-2015-06078 adr 

 

Baggrund 

Den 14. december 2015 udmeldte Udlændinge-, Integrations- og Boligmini-

steriet, at landstallet for 2016 for det forventede antal flygtninge i kommu-

nerne opjusteres fra 12.000 personer til 17.000. 

 

Det følger af lovgivningen, at kommunerne i hver region herefter skal søge 

at indgå en aftale om henholdsvis regions- og kommunekvoter. Den hidti-

dige praksis med at lade Udlændingestyrelsen fastsætte regionskvoterne er 

videreført. 

 

Det betyder, at der i KKR regi på ny for 2016 skal tages stilling til, om kom-

munerne ønsker at indgå frivillig aftale for kommunekvoterne, eller om kom-

munerne ønsker at følge de af Udlændingestyrelsen beregnede kvoter.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland på vegne af kommunerne meddeler Udlæn-

dingestyrelsen, at der i forhold til justering af landstallet for 2016 er enighed 

om en fordeling mellem de 17 kommuner i KKR Sjælland svarende til de be-

regnede kommunekvoter jf. den matematiske model. 

 

Sagsfremstilling 

På møde i KKR Sjælland den 17. juni 2015 besluttede KKR Sjælland på 

vegne af kommunerne at meddele Udlændingestyrelsen, at der var enighed 

om en fordeling af kommunekvoter mellem de 17 kommuner i KKR Sjælland 

svarende til de beregnede kommunekvoter jf. den matematiske model. 

 

./. Som følge af justeringen af landstallet for 2016 er regionskvoterne justeret. 

For Region Sjælland er kvoten justeret fra 2.163 til 2.907. 

 

Regionskvoterne fremgår nedenfor: 

 

Region Antal 

Region Hovedstaden 3.268 

Region Sjælland 2.907 

Region Syddanmark 3.982 

Region Midtjylland 4.398 

Region Nordjylland 2.445 

Total (landstal)  17.000 
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Kommunalbestyrelserne inden for regionerne skal herefter søge at indgå en 

aftale om ændrede kommunekvoter i 2016.  

 

KKR Sjælland har som sædvanlig fået en beregning fra Udlændingestyrel-

sen af fordelingen på kommuner efter styrelsens matematiske model jf. lov-

givningen. Det er disse kommunekvoter, som styrelsen vil fastsætte, hvis 

kommunerne ikke indgår anden aftale.  

 

Ny beregningsmodel 

Regions- og kommunekvoter er beregnet på baggrund af regeringens ny be-

regningsmodel pr. december 2015. 

 

I den nye beregningsmodel tæller fx udenlandske arbejdstagere, stude-

rende, forskere, landbrugspraktikanter og au pairs er ikke længere med. Det 

samme er tilfældet for familiesammenførte til andre end flygtninge, bl.a. dan-

ske statsborgere. Det skyldes jf. ministeriet, at kommunerne typisk ikke har 

integrationsopgaver for disse grupper, ud over eventuelt danskuddannelse.  

http://uibm.dk/nyheder/2015-12/nyt-tal-for-naeste-ars-antal-flygtninge-i-kom-

munerne-samt-ny-fordelingsnogle 

 

De beregnede justerede kommunekvoter for 2016 er:   

Region Sjælland  

Greve 111 

Køge 182 

Roskilde 314 

Solrød   81 

Odsherred 127 

Holbæk 241 

Faxe 127 

Kalundborg 183 

Ringsted   87 

Slagelse 225 

Stevns   95 

Sorø  112 

Lejre 121 

Lolland 155 

Næstved 302 

Guldborgsund 239 

Vordingborg 205 

I alt  2907 

 

Beslutning 

http://uibm.dk/nyheder/2015-12/nyt-tal-for-naeste-ars-antal-flygtninge-i-kommunerne-samt-ny-fordelingsnogle
http://uibm.dk/nyheder/2015-12/nyt-tal-for-naeste-ars-antal-flygtninge-i-kommunerne-samt-ny-fordelingsnogle
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KKR Sjælland tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at der bakkes op 

om KL’s arbejde for at sikre den nødvendige økonomi til integrationsopga-

ven.                

 

  

2.5. Beslutningssag: Fælles retningslinjer for digital infrastruk-
tur 

SAG-2015-06078 hfh 

 

Baggrund 

Der skal tages stilling til forslag om fælles retningslinjer for digital infrastruk-

tur. KKR og Region Sjælland er i et positivt forhandlingsforløb med branche-

organisationerne, Teleindustrien og Dansk Energi, på mobil- og teleområdet 

om, hvordan vi kan realisere målsætningen om, at få lukket sorte huller i 

mobildækningen og skabe bedre bredbånd i hele regionen. Som et led i at 

indfri målsætningen er der arbejdet med at udforme fælles retningslinjer for 

digital infrastruktur, idet brancheorganisationerne har opfattet det som en 

væsentlig hindring, for at realisere den overordnede målsætning, at kommu-

nerne har haft forskellige måder at administrere området på. 

 

Sagen behandles i KKU. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland:  

– godkender principforslaget til retningslinjer for digital infrastruktur,  

– at formandskabet bemyndiges til at færdigforhandle de sidste udeståen-

der og  

– at det endelig forslag sendes til skriftlig beslutning i KKR.  

 

Sagsfremstilling 

Region Sjælland og de 17 sjællandske kommuner har i 2015 nedsat Digitalt 

Aktionsforum i samarbejde med brancheorganisationerne Dansk Energi og 

Teleindustrien. Kommunerne er repræsenteret ved KKR formandskabet. Di-

gitalt Aktionsforum har sat sig for, at få reduceret de barriere, der står i ve-

jen for at udbrede mobil og bredbånd til alle dele af regionen. Dette skal ses 

i lyset af den mere overordnede dagsorden om at skabe vækst, udvikling og 

varig beskæftigelse. 

 

./. Region, kommuner og branchen har på den baggrund i fælleskab udarbejdet 

vedlagte principforslag til retningslinjer for digital infrastruktur. De fælles ret-

ningslinjer skal dels være med til at give en ensartet standard for sagsbe-

handling i forbindelse med at etablere bedre mobil- og bredbåndsdækning i 
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sjællandsregionen og dels bidrage til at gøre etableringen af mobil og bred-

bånd enklere og mere smidig for branchen. Brancheorganisationerne har op-

fattet det som en væsentlig hindring, for at realisere målsætningen om mobil 

og bredbåndsdækning i hele regionen, at kommunerne har haft forskellige 

måder at administrere området på. Udgangspunktet har været, at forsøge at 

finde en måde i stedet for 17 forskellige måder, at sagsbehandle og have fo-

kus på alene at have sagsbehandling, der hvor det gør en forskel og skaber 

værdi. 

 

Udkastet til ”Retningslinjer for Digital Infrastruktur i Region Sjælland” inde-

holder: 

– En mastepolitik 

– En gravepolitik  

– Principper for leje af kommunalt eller regionalt ejede arealer og bygnin-

ger. 

 

Forslaget til retningslinjer for digital infrastruktur er udarbejdet af sekretaria-

tet for Digitalt Aktionsforum, hvor både brancheorganisationerne, regionen 

og Næstved, Guldborgsund og Odsherred Kommuner er repræsenteret. Der 

har været kontakt til alle kommuner i Region Sjælland for at hente insp ira-

tion til indholdet. Ligesom der er hentet inspiration fra Byregion Fyn, der i ef-

teråret 2015 vedtog en fælles mastepolitik, der gælder for ni kommuner.  

 

Udkastet har været behandlet i Digitalt Aktionsforum den 8. januar 2016.  

 

Der var i Digitalt Aktionsforum enighed om, at man skulle komme med et 

fælles forslag til retningslinjer. Der opfordres til, at alle kommuner anvender 

retningslinjerne, men det vil fortsat være op til den enkelte kommune, at be-

slutte om man bruger dem.  

 

Der var enighed i Digitalt Aktionsforum om, at lejevilkårene kun skulle gælde 

ved nye aftaler og ved genforhandlinger af gamle aftaler. Retningslinjerne 

omfatter således ikke automatisk allerede indgåede aftaler. 

 

K17 har drøftet sagen den 29. januar 2016 og godkendte den principielt og 

besluttede samtidig, at retningslinjerne skulle sendes til teknisk høring i 

kommunerne, og at endeligt forslag til retningslinjer på baggrund af hørings-

svarene herefter skulle udarbejdes af sekretariatet. 

 

Der er indkommet flere høringssvar. Henset t il den stramme tidsplan har det 

ikke været muligt for sekretariatet at indarbejde og behandle alle input til 

bunds forinden dagsordens udsendelse til KKR Sjælland.  
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På baggrund af behandlingen i K17 og høringssvarene kan det generelt kon-

kluderes, at der er opbakning til fælles retningslinjer. Ud over nogle redaktio-

nelle tilrettelser er der også nogle mere indholdsmæssige emner, der skal 

færdig bearbejdes i Digitalt Aktionsforum, hvorfor det foreslås, at formand-

skabet bemyndiges til at færdigforhandle de sidste udeståender i løbet af fe-

bruar måned.  

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen.  

 

  

2.6. Orienteringssag: Trafik og infrastruktur 

SAG-2015-06078 hfh 

 

Baggrund 

Med udgangspunkt i Sjælland baner vejen frem forsøger vi vedvarende at 

sikre, at der er fokus på sjællandsregionens prioriteter på trafikområdet. Ne-

denfor gives et kort oprids af forskellige tiltag til orientering. Som forbere-

delse til den forestående trafikkonferencen den 12. februar lægges der op til, 

at det drøftes hvilke særlige budskaber, der skal sendes.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter særlige budskaber til trafikkonferen-

cen, og tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Med udspillet Sjælland baner vejen frem har sjællandsregionen udpeget de 

mest centrale infrastrukturinvesteringer der skal til for at sikre vækst, udvik-

ling og varig beskæftigelse i regionen.  

 

Regionen og KKR Sjælland afholder en fælles trafikkonference den 12. fe-

bruar. Formålet med trafikkonferencen er først og fremmest, at fastholde 

presset for at de allerede besluttede projekter gennemføres samt gennem 

kendskab til de øvrige sjællandske prioriterer, at sikre at disse også priorite-

res. Herudover er idéen at få input om de seneste trends på trafikområdet.  

 

./.. Konferencen er programsat til at vare 4 timer. Formiddagen fokuserer på 

den kollektive trafik og de udfordringer og muligheder på dette område. Om-

rådet vil være mere lokalt fokuseret men også med relation til den statslige 

banebetjening. Eftermiddagen fokuserer på den mere overordnede infra-

struktur og infrastrukturinvesteringer.  

 

Øvrige tiltag 
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Der arbejdes i regi af Greater Copenhagen på et fælles forslag til trafikchar-

ter for Sjælland, Hovedstaden og Skåne.  

 

Det er aftalt med Movia, at der i juni i forlængelse af KKR mødet, skal være 

en drøftelse af bussens rolle i de tyndt befolkede områder. 

 

Der har endvidere været rettet flere henvendelser til de ansvarlige ministre 

for at fastholde prioritering af - og investeringer i - den sjællandske infra-

struktur bl.a. vedrørende udskydelsen af Femern Belt forbindelsen, herunder 

ny Storstrømsbro og vurderingen af rentabiliteten af en Kattegatforbindelse.  

 

./. Der er også mere lokale tiltag af regional betydning, således har Vording-

borg og Guldborgsund Kommuner oplyst, at de etablerer et samarbejde om 

at varetage de to kommuners interesser i forhold til det kommende byggeri 

af den nye Storstrømsbro. Kommunerne har aftalt, at rollen som kontakt-

kommune og ”point of one contact” varetages af Vordingborg Kommune – 

understøttet af Guldborgsund Kommune i regi af Femern Agency.  

 

Beslutning 

KKR Sjælland drøftede budskaber til konferencen, der var enighed om, at 

udgangspunktet er udspillet ”Sjælland baner vejen”, og at der i den aktuelle 

situation er særligt behov for at have fokus på Femern Bælt forbindelsen.  

 

  

2.7. Orienteringssag: Energiklyngecenter Sjælland: Resultater 
2015 og planer for 2016 inkl. fusion med Gate 21 

SAG-2015-06078 adr 

 

Baggrund 

KKR Sjælland opfordrede på mødet den 12. november 2014 til, at energi-

klyngecentret udarbejder en årlig status for indsatsen samt beskrivelse af fo-

kus for det kommende års aktiviteter til godkendelse. Nedenstående status 

og plan uddybes i den kommende årsberetning 2015 og i konkrete aktivitets-

planer i dialog med bestyrelsen og generalforsamlingen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager redegørelsen for centrets resultater 

2015 og aktivitetsplaner 2016 til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

På vej mod tværregionalt center: 
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Greater Copenhagens bestyrelse besluttede den 13. januar 2016 at anbe-

fale en fusion af Energiklyngecenter Sjælland og Gate21, for at styrke arbej-

det med strategiske grønne dagsordener i de to sjællandske regioner. De to 

organisationer er allerede i fuld gang med at forberede fusionen på en så-

dan måde, at de respektive kompetencer, erfaringer og styrkepositioner ska-

ber synergi i den nye organisation. 

 

Energiklyngecenter Sjælland har nu i fire år fungeret som en kommunalt ejet 

forening, der har hjulpet kommunerne til at samarbejde om grøn energiom-

stilling, forberede kommunale energiplaner og modne konkrete anlægspro-

jekter, ofte i tæt samspil med Roskilde Universitet. Centret har været med til 

at styrke netværk på tværs af forvaltninger og byråd, og at inddrage forsy-

ningsselskaber, landmænd, borgere og andre interessenter aktivt i arbejdet. 

På den måde har centret været med til at opfylde regionale og kommunale 

målsætninger på klimaområdet, og samtidig været med til at italesætte ener-

giomstillingens betydning for udviklingen på andre politikområder som er-

hverv, jobskabelse, bosætning og turisme. Centrets aktiviteter har været for-

ankret tæt på de lokale beslutningstagere i Region Sjællands kommuner, og 

det er i høj grad denne tilgang som centret bringer med ind i den nye organi-

sation.  

 

Centrets resultater 2015: 

Centret har stort set gennemført alle de aktiviteter, der er nævnt i resultataf-

talen for 2015, herunder: 

– De to store tværkommunale samarbejdsprojekter inden for strategisk 

energiplanlægning STEPS og STEPS Erhverv er afsluttede. Projekterne 

har styrket samarbejdet mellem kommunerne på området og skabt et godt 

grundlag for kommunernes videre arbejde med energiplanlægningen  

– Erhvervsenergi: I kølvandet på STEPS Erhverv har centret skabt en ny 

hjemmeside med konkrete værktøjer til energieffektivisering og omstilling 

til vedvarende energi i små- og mellemstore erhvervsvirksomheder: 

www.erhvervsenergi.dk 

– Indledende implementering af bioenergiprojekter har været med til at pro-

jektmodne tre nærvarmeanlæg i landsbyer og fire biogasanlæg. Projektet 

fortsætter nu med en yderligere bevilling fra Region Sjælland 

– Biogas2020: Fokus på at udvikle biogasanlæg i tilknytning til industri. EU-

støttet projekt med RUC, Frederiksund Kommune og en række danske og 

nordiske organisationer. I praksis tyvstarter vi her med tværregionalt sam-

arbejde  

– Vindkraft som lokal vækstmotor: Regionalt projekt, der søger at skabe 

borgerdrevne initiativer inden for landvindmøller. Indtil videre er fire kom-

muner med i projektet 
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– PRIMES: EU-støttet projekt, hvor centret hjælper kommuner til at sætte 

fokus på energieffektivt offentligt indkøb i konkrete udbud 

– Erhvervs Ph.d.-projekt inden for biogas og biomasseudnyttelse, med fo-

kus på forretningsmodeller for etablering og drift af nye anlæg. Afsluttes 

2016.  

 

Centret har i forbindelse med projekter afholdt konferencer for politikere, 

tekniske chefer/tekniske direktører, klimakoordinatorer, indkøbere m.fl. Der 

har været studieture til Solrød Biogas og til landbyer med nærvarme i og 

uden for regionen. Centret gennemførte også i samarbejde med kommuner 

en stand om nærvarme på dyrskuet 2015. 

 

Planer for 2016 og frem: 

2016 vil i høj grad stå i fusionens tegn. Planen er, at de to organisationer i 

praksis skal fungere som én samlet organisation allerede fra sommer 2016. 

Det er af afgørende betydning, at kommunerne bakker op om den nye orga-

nisation, herunder er med til at sikre en grundfinansiering. Tidshorisonten for 

fusionen er med udgangen af året, og det er forventningen, at KKR får fore-

lagt en sag vedr. dette på sit møde i juni 2016. 

 

Nye initiativer 2016: 

Nye projektinitiativer vil indgå i den nye organisations projektportefølje og 

tværregionalt samarbejde indgår, hvor det er relevant. Der vil fortsat være 

stort fokus på implementering af konkrete projekter fra de kommunale pla-

ner. Ud over de igangværende projekter vil der være fokus på: 

– Energiklyngecenter Sjælland udlåner seniorkonsulent til Kalundborg Kom-

mune til at hjælpe med udarbejdelse af strategisk energiplan 

– Ansøgning til Horizon 2020 ELENA med mulighed for støtte til projekte-

ring af biogasanlæg (er under udarbejdelse) 

– Regionale projekter om fjernvarmeudvikling og biogas 

– Ansøgninger til EU-projekter med start i 2017. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. Der følges op i forhold til leverancer af 

data i forhold til STEPS.  

 

  

2.8. Orienteringssag: Tværkommunalt samarbejde om rekrutte-
ring  

SAG-2015-06078 adr 

 

Baggrund 
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KKR Sjælland blev på møde i november 2015 orienteret om, at der på admi-

nistrativt niveau på tværs af de 17 kommuner /jobcentre, blev arbejdet med 

beskrivelse og etablering af et rekrutteringssamarbejde blandt andet med af-

sæt i ønsker fra erhvervslivets repræsentanter. For at give mulighed for hur-

tig iværksættelse af initiativet fik KKR Sjællands formandskab bemyndigelse 

til at godkende kommissoriet for et samarbejde om rekruttering på tværs af 

17 kommuner/jobcentre i Region Sjælland.  

 

KKR Sjælland blev pr. mail orienteret om iværksættelsen, kommissoriet for 

arbejdet m.v. den 18. december 2015. Beskrivelsen er udarbejdet i en ar-

bejdsgruppe af jobcenterchefer og i samarbejde med arbejdsmarkedskontor 

Øst. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Samarbejdet kaldes Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland (forkortet 

JRS) og skal over for virksomhederne signalere, at når virksomheden sam-

arbejder med ét jobcenter, indgår alle jobcentre i Region Sjælland i arbejdet 

med at finde ledig arbejdskraft – og om nødvendigt hele (Øst)Danmark. Des-

uden skal virksomhederne opleve et fælles – og højt – serviceniveau og 

ensartethed i måden, den ledige arbejdskraft formidles til virksomhederne 

på.  

 

Virksomhederne skal fortsat bruge det lokale jobcenter eller det jobcenter, 

de ønsker at samarbejde med som indgangen til rekruttering.    

 

Samarbejdet imellem jobcentrene i Region Sjælland skal være et supple-

ment til de allerede etablerede tiltag; 

– Jobservice Danmark, som lægger op til rekruttering på tværs af kommu-

nerne i hele landet  

– Etableringen af Hovedstadens Rekrutteringsservice pr. 1. august 2015 og 

Nordsjællands Rekrutteringsservice pr. 1. januar 2016  

– Work in Denmark. 

 

Fælles principper for samarbejdet: 

– At jobcentret i forbindelse med den konkrete jobordre kan vælge at ud-

søge ledige i andre kommuner eller at rundsende jobordren til jobcentrene 

inden for et relevant område 

– At jobcentret udvider udsøgning/rundsending til alle jobcentre i Østdan-

mark/hele landet, når der ikke kan rekrutteres i Region Sjælland 
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– At ingen jobordrer afsluttes som ubesat, inden der er søgt efter kvalifice-

rede ledige i alle kommuner i Region Sjælland.  

 

Jobcentrenes Rekrutteringssamarbejde Sjælland har samme servicemål 

som Jobservice Danmark: 

– Inden for én arbejdsdag er jobcentret i dialog med virksomheden om 

jobordren  

– Inden for tre arbejdsdage bliver virksomheden præsenteret for de bedst 

egnede ledige kandidater, der med kort varsel kan tiltræde. Eller virksom-

hed og jobcenter aftaler en anden løsning, der kan imødekomme virksom-

hedens behov. 

 

Rekrutteringssamarbejdet har afsæt i allerede afsatte ressourcer og i de ek-

sisterende strukturer. Det betyder, at Jobforums 17 arbejdsmarkeds- og job-

centerchefer er styregruppe for samarbejdet, og at den tværkommunale kon-

sulent for Jobforum er koordinator.  

 

Ultimo december 2015 blev orienteringssag m.v. til brug for beskæftigelses-

udvalgene i kommunerne udsendt.  

 

I januar 2016 beskrev en arbejdsgruppe med repræsentanter for det kom-

mende netværk af medarbejdere fra jobcentrene arbejdsgange for samarbej-

det. Arbejdsgangene er efterfølgende godkendt på ekstraordinært møde i 

Styregruppen for JRS den 27. januar 2016.  

 

Samarbejdet er gået i luften pr. 1. februar 2016. Desuden er der iværksat et 

samarbejde med HRS, (Hovedstadens Rekrutteringsservice) og NRS (Nord-

sjællands Rekrutteringsservice), hvor koordinatorerne fra de 3 rekrutterings-

netværk er blevet enige om procedurer og arbejdsgange for det tværregio-

nale samarbejde. Der er aftalt kontinuerlige samarbejdsmøder mellem de 3 

koordinatorer til erfaringsudveksling og konkrete samarbejdsopgaver – her-

under kontakt til og samarbejde med a-kasserne, jobordrer, samarbejde med 

interessenter m.m.  

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen.  
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3. Udpegninger  
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4. KKR 
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5. Siden sidst  

 

 

5.1. Meddelelser 

SAG-2015-06078 adr 

 

Baggrund 

KKR Sjællands formandskab vil på mødet orientere om status for diverse 

sager og møder. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

– Mundtlig orientering fra Praksisplanudvalgets medlemmer om arbejdet i 

Praksisplanudvalget. 

 

– Der var konstituerende møde i Greater Copenhagen den 13. januar 2016. 

Omdannelsen af Øresundskomiteen til Greater Copenhagen & Skåne 

Committee er derfor formelt en realitet. 

  

– Der planlægges afholdt beskæftigelsesseminar for udvalgsformænd og 

næstformænd den 2. marts 2016 fra kl. 15-18. 

 

– Medlem af KKR Sjælland Helle Mandrup Tønnesen, Vordingborg har 

meddelt, at hun har orlov fra politisk arbejde de første tre måneder af 

2016 dvs. januar, februar og marts. KKR Sjællands formandskab har på 

den baggrund indkaldt suppleant for Helle Mandrup Tønnesen, Kim Mari-

egaard, Odsherred som medlem i perioden for Helles orlov. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tog orienteringen til efterretning. 

 

Praksisplanudvalgets medlemmer orienterede om arbejdet i Praksisplanud-

valget, herunder de svære forhandlinger der pågår i forhold til at indgå en 

underliggende aftale om sygebesøg og samtaleterapi. Der er en god dialog 

og medlemmerne håber på, at der kan indgås en aftale.  
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6. Punkter til næste møde  

 

 

6.1. Dagsordenspunkter til næste møde 

SAG-2015-06078 adr  

 

Baggrund 

Der orienteres om dagsordenspunkter til næste møde i KKR Sjælland den 

20. april 2016 på Sørup Herregaard, Sørupvej 26, 4100 Ringsted kl. 9.30-

12.30. Partierne aftaler selv gruppemøder. Gruppemøderne kan placeres fra 

kl. 8.00-9.30. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

På møde den 20. april 2016 forventes følgende sager:  

 

– Analyse af økonomien på det specialiserede socialområde  

– Praktik i den kommende ny uddannelse til sygeplejerske 

– Greater Copenhagen. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. Følgende emner blev foreslået og opta-

ges på dagsordenen: 

– Flygtninge/integration 

– Tilsynet med familiepleje og sociale tilbud 

– Oversigt over fælleskommunale sekretariater, inklusiv størrelse og øko-

nomi. 
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7. Eventuelt  

 

 

7.1. Eventuelt 

  

 

 

 

 

 

  

 

 


