
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. 

 

 

 

 

 

 

REFERAT 2015 

 

 

K K R  S J Æ L L A N D  

Dato: 17-06-2015 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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Flemming Christensen, Køge Kommune 
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Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune 
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Henrik Hvidesten, Ringsted Kommune 

Karsten Lorentzen, Roskilde Kommune 

Stén Knuth, Slagelse Kommune 

Lis Tribler, Slagelse Kommune 

Niels Hörup, Solrød Kommune 

Anette Max, Guldborgsund Kommune suppleant for Per Hauge, Solrød 

Kommune 

Gert Jørgensen, Sorø Kommune 

Mogens Haugaard Nielsen, Stevns Kommune 

Knud Larsen, Vordingborg Kommune 

Helle Mandrup Tønnesen, Vordingborg Kommune 

René Tuekær, Faxe Kommune  

 

Fra sekretariatet 

Adm. direktør Henrik Winther Nielsen, Solrød Kommune, K17 

Kommunaldirektør Jacob Nordby, Ringsted Kommune, K17 under 

punkt 2.1.  

Direktør Mads Kragh, Væksthus Sjælland under punkt 2.8.  

Chefkonsulent Henrik Fabiansson Haue  

Konsulent Anne Andersen 

 

Afbud 

Bo Abildgaard, Guldborgsund Kommune 

Martin Damm, Kalundborg Kommune 
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1. Godkendelse af dagsorden og referat 

 

 

1.1. Godkendelse af dagsorden  

MDR-2014-00371 hfh 

 

Baggrund 

Godkendelse af dagsorden. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland godkender dagsorden.  

 

Sagsfremstilling 

Dagsordnerne er opdelt i beslutningssager, temadrøftelser, orienterings-

sager og meddelelser i følgende rækkefølge: 

1. Beslutningsager 

2. Temadrøftelser 

3. Orienteringsager 

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 beslut-

ningskompetencen, 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 udgangs-

punkt ikke kræver en grundig drøftelse på møderne. 

 

2. Temadrøftelser 

Centrale emner dagsordenssættes som temadrøftelser af lidt længere va-

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

tidspunkt. Ved nye sager, er der under temadrøftelserne derfor som ho-

vedregel lagt op til behandling to gange. Første gang til drøftelse og an-

den gang til beslutning. Der har været tradition for, at temadrøftelserne 

oftest bliver indledt af 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 efter-

retning uden yderligere dialog. 

 

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

mation fra diverse møder.  

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

  

1.2. Godkendelse af referat  

MDR-2014-00371 adr  

 

Baggrund 

Referatet af møde i KKR Sjælland den 21. april 2015 blev udsendt til 

medlemmerne den 23. april 2015. 

 

Indstilling 

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

land den 21. april 2015.  

 

Sagsfremstilling 

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

hjemmeside: Referat 21. april 2015. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

 

  

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_72977/cf_202/Referat_-_KKR_Sj-lland_21-04-2015.PDF
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2. Regionalpolitiske sager  

 

 

2.1. Beslutningssag: Rammeaftale 2016 – Det specialiserede social- og 
undervisningsområde  

MDR-2014-00371 adr 

 

Baggrund 

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt 

senest 15. oktober 2015 indgå en rammeaftale på det specialiserede so-

cial- og undervisningsområde.  

 

./. Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, 

faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og 

økonomistyringsdel). K17 har drøftet sagen og anbefaler alle indstillings-

punkter til tiltrædelse.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland:  

• tager til efterretning, at kommunernes tilbagemeldinger viser en over-

ordnet balance mellem udbud og efterspørgsel på området,  

• tiltræder de fem forslåede fokusområder i udviklingsstrategien for 

2016  

• tager til efterretning, at den ny takstbekendtgørelse er implementeret 

i styringsaftalen og tiltræder fastholdelsen af de hidtidige principper 

for takstberegning: Mindst mulig administration, færrest mulige tak-

ster, færrest mulige tillægsydelser 

• anbefaler rammeaftalen til tiltrædelse i kommunalbestyrelser og regi-

onsråd, 

• fastholder beslutningen om ikke at oprette en satellit til børnehuset.  

 

Sagsfremstilling 

Udviklingsstrategien 

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfat-

tede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fo-

kusområder. Der skal indgå et samlet skøn for behov for regulering i an-

tallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år. 

 

Det generelle billede i forhold til kommunernes tilbagemeldinger er, at 

der på kapacitetssiden opleves balance mellem udbud og efterspørgsel, 

men at der er områder, som man bør være opmærksom på.  Kommu-
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nerne forventer flere hjemløse også unge og deraf øget pres på forsorgs-

hjemsområdet pga. forsørgelsesreformerne (kontanthjælp og førtidspen-

sion) og betoner derudover misbrugsproblematikker også for de unge. På 

ungeområdet er der separate problematikker omkring hjemløshed, mis-

brug og indenfor forsorgshjemsområdet. Endelig rummer hjemløshed og 

misbrug implikationer ift psykiatriområdet. På den baggrund er det be-

sluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed. 

 

Med udviklingsstrategien aftales fokusområder, som kommunerne arbej-

der med i det pågældende år.  Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 

kommuner og Region Sjælland var april 2015 samlet til et temamøde, 

hvor fokusområder 2016 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det re-

gionale dialogforum var også inviteret.   

 

Ud over den forventede centrale udmelding om spiseforstyrrede, som 

man skal arbejde med i 2016, blev foreslået fire fokusområder, som der 

var opbakning til. De foreslåede fokusområder er:  

• Central udmelding 1/11-2015: Mennesker med svær spiseforstyrrelse  

• Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og 

særlig fokus på de unge (15-25 år)  

• Psykiatriområdet  

• Kommunikationsområdet  

• Økonomi - effektiviseringsundersøgelser 

 

Styringsaftalen 

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt 

takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. 

Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der 

anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gæl-

der regionale tilbud.  

 

Af styringsaftalen for 2016 fremgår KKR Sjællands beslutning (april 

2015) om, at anbefale kommuner og region, at der i 2016 er en udvikling 

i taksterne på maksimalt pris- og lønudviklingen og med fokus på effekti-

vitet. KKR Sjællands beslutning om yderligere analyser af økonomien på 

tværs indgår som et af de 5 fokusområder i udviklingsstrategien.  

 

./. Der er som bilag til sagen vedlagt et resume af rammeaftalen. Selve ram-

meaftalen kan findes på dette link: Rammeaftale 2016 – Udviklingsstra-

tegi 2016 og Styringsaftale 2016 til KKR juni 2015 Redigeret 

 

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_73643/cf_202/sag_2-1.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_73643/cf_202/sag_2-1.PDF
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Herudover kan en række supplerende bilag til selve rammeaftalen findes 

på KKR Sjællands hjemmeside – under materiale til møde den 17. juni 

2015.  

 

Der er primo 2015 udsendt en ny takstbekendtgørelse, der er implemen-

teret i styringsaftalen og takstaftalen. Alle takster for institutioner omfat-

tet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: 

Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige til-

lægsydelser. Det anbefales, at fastholde disse principper. 

 

Det indgår videre, at beregningen af takster i 2016 baseres på KL’s nye 

PL skøn i relation til resultatet ved OK 2015.  

 

I forbindelse med styringsaftalen skal børnehus og socialtilsyn drøftes. I 

styringsaftalen indgår således en kort status i for begge. Socialtilsyn øst 

afgiver i juli 2015 sin første årsrapport, og evt. opfølgning i relation 

herpå vil derfor ikke kunne indgå i nærværende rammeaftale 2016. 

 

Børnehuset 

KKR besluttede i december 2012 at indstille til Socialministeriet, at det 

regionale Børnehus for region Sjælland skulle ligge i Næstved. Beslutnin-

gen indeholdt ikke en satellit. Politiet for Midt- og Vestsjælland havde in-

den beslutningen tilkendegivet, at de ønskede, såfremt Børnehuset blev 

placeret i Næstved, at der blev etableret en satellit i Roskilde. Et ønske, 

som Midt- og Vestsjællands Politi siden har genfremført.  

 

KKR drøftede spørgsmålet om satellit på baggrund af fornyet henven-

delse fra Midt- og Vestsjællands politi på møde i oktober 2013. Beslut-

ningen var, at KKR Sjælland tiltrådte indstillingen, idet man tog oriente-

ringen til efterretning og besluttede at se tiden an i forhold til beslutning 

om evt. satellit. KKR Sjællands formand har meddelt dette til Midt- og 

Vestsjællands politi i brev af marts 2014. I brevet henvises til, at det med 

drøftelsen af styringsaftalen for 2016 i sommeren 2015 vil være ”natur-

ligt at gøre status for aktiviteterne i Børnehuset”.  

 

./. Midt- og Vestsjællands politi har april 2015 spurgt ind til processen i for-

hold til status for børnehuset/satellit.  Næstved Kommune har i vedlagte 

baggrundsnotat forsøgt at belyse de punkter, der indledningsvis kan være 

afgørende for overvejelserne om at beslutte en satellit. Sammenfattende 

kan det siges, at en satellit naturligvis vil reducere transporttiden for bor-

gere og medarbejdere fra de omkringliggende kommuner, samt naturlig-

vis ikke mindst medarbejdere fra Midt- og Vestsjællands politi. Det vil til 

gengæld være vanskeligere at opretholde et stærkt fagligt miljø.  

http://www.kl.dk/menu/Dagsorden-til-mode-i-KKR-Sjalland-den-17-juni-2015-id179967/?n=0&section=29800
http://www.kl.dk/menu/Dagsorden-til-mode-i-KKR-Sjalland-den-17-juni-2015-id179967/?n=0&section=29800


KKR Sjælland  | 17-06-2015 

 SIDE  |  10 

 

Udgifterne til såvel etablering som drift af en satellit skal alene afholdes 

af de 17 kommuner fordelt efter antallet af 0-17-årige. Næstved Kom-

mune anslår forsigtigt etableringsudgifterne til minimum 1,5 mio. kr. og 

den forventede udvidelse af driftsudgiften til 1 mio. kr. om året.  

 

./. Baggrundsnotatet er sendt til Midt- og Vestsjællands politi, der i vedlagte 

notat er kommet med bemærkninger. Man peger dels på, at antallet af vi-

deoafhøringer overstiger antallet af børnehussager, og dels, at der frem-

adrettet forventes videoafhøringer på vej for de 13- 14 årige i de mest al-

vorlige sager. Herudover peger man med afsæt i, at der i 2014 er en lille 

overvægt af sager fra midt- og Vestsjællands politikreds, på nærhedsprin-

cippet som afgørende og har i den forbindelse en optegning af transport-

tider med offentlig transport til børnehuset.    

 

Næstved kommune peger på, at videoafhøringerne er indeholdt i tallet 

for gennemsnitlige 12 ledige afhøringsdage om måneden og at Børnehus 

Sjælland vurderer, at den ledige kapacitet på ca. 50 pct. af videoafhø-

ringsfaciliteteterne vil være tilstrækkelige til at rumme den ekstra opgave 

i forbindelse med de 13-14 årige nævnt ovenfor. Næstved kommune har 

i sit notat af 29/4 beskrevet, at Næstved kommune i kørselsafstand med 

bil ligger ca. midt i regionen, men ikke i transporttid med offentlige 

transportmidler. Børnehuset har beskrevet, at man endnu ikke har ople-

vet, at børn og forældre er kommet til børnehuset med offentlige trans-

portmidler. Heller ikke fra nærmeste kommuner. Man anbefaler ikke 

brug af offentlige transportmidler, da der kan være brug for fortrolige 

samtaler såvel på vej til som fra børnehuset.  

 

Sagen har været drøftet i styregruppen for rammeaftalen.  Styregruppen 

lagde generelt vægt på sikringen af et højt fagligt niveau og miljø, og po-

interede, at der altid vil være transport i forhold til. højt specia liserede in-

stitutioner.  

 

K17 har drøftet sagen og anbefaler alle indstillingspunkter til tiltrædelse,  

og peger på, at i lyset af det færre antal sager end forventet i børnehuset 

og ud fra ønsket om at lægge vægt på faglighed, er der ikke nye forhold, 

der tilsiger behov for oprettelse af satellit i Roskilde, og derfor indstilles, 

at KKR Sjælland fastholder beslutningen om ikke at oprette en satellit.  

 

Det er oplyst, at der er en erfaringsopsamling fra børnehusene på vej fra 

Socialstyrelsen, men denne forventes ikke specifikt at berøre spørgsmålet 

om satellit.  
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Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

 

  

2.2. Beslutningssag: Modeller for fælles vagtcentral  

MDR-2014-00371 adr 

 

Baggrund 

KKR Sjælland besluttede i november 2014, at der i samarbejde med Re-

gion Sjælland igangsættes en undersøgelse af forskellige modeller for en 

fælles vagtcentral.  I arbejdet har deltaget en repræsentant for de hver af 

de fire nye beredskabsenheder, regionens to politikredse, K17 og Region 

Sjælland.  

 

./. Det er en enig arbejdsgruppe, der står bag rapporten og anbefalingerne 

heri. Hele rapporten kan findes på KKR Sjællands hjemmeside på føl-

gende link: Rapport vagtcentral endelig version 

 

K17 har drøftet sagen, og besluttede at anbefale over for KKR, at der 

kan etableres en fælles vagtcentral, som kan rumme de fire nye beredska-

ber, og at denne samlokaliseres med Region Sjællands AMK vagtcentral.  

 

Indstilling 

Det indstilles, 

• at KKR Sjælland anbefaler kommunerne og de fire beredskabsenhe-

der, at der kan etableres en fælles vagtcentral, som kan rumme de fire 

nye beredskaber, og at vagtcentralen samlokaliseres med Region Sjæl-

lands AMK vagtcentral. (samlokaliseringsmodellen) og  

• at rapporten og dens øvrige anbefalinger videresendes til de fire be-

redskabsenheder. 

 

Sagsfremstilling 

Det er de fire nye beredskabsenheder, der vil skulle tage endelig stilling 

til løsning af vagtcentralopgaven.  

 

Fordele ved en fælles vagtcentral  

Arbejdsgruppen finder, at en fælles vagtcentral vil styrke kvaliteten af 

redningsberedskabernes opgaveløsning såvel i den daglige indsats som 

ved større ulykker og katastrofer. En samlokalisering med ambulancetje-

nestens vagtcentral vil muliggøre en tættere koordinering af indsatsen 

ved hændelser, hvor både redningsberedskabet og ambulance-beredska-

bet medvirker, f.eks. trafikulykker og større brande. 

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_73645/cf_202/sag_2-2.PDF
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En fælles vagtcentral er en forudsætning for fri disponering mellem be-

redskabsenhederen. Der vil herigennem kunne sikres en mere effektiv 

udnyttelse af ressourcerne og dermed bidrage til, at de i aftalen med re-

geringen forudsatte besparelser kan realiseres. 

 

Modeller og anbefaling 

Arbejdsgruppen har beskrevet tre modeller for en fælles vagtcentral sam-

men med regionens AMK vagtcentral, der i dag også huser Falck’s 

brandvagtcentral.: 

 

• entreprenørmodellen, hvor driften af en fælles vagtcentral overlades 

til en privat eller kommunal entreprenør.  

• selskabsmodellen, der indebærer, at de fire beredskaber iht styrelses-

lovens §60 etablerer et selvstændigt selskab og overdrager ansvaret 

for vagtcentralopgaven til dette selskab, og  

• samlokaliseringsmodellen, der bygger på, at de fire nye beredskabsen-

heder bevarer ansvaret for opgaveløsningen, men aftaler at benytte 

fælles lokale og tekniske faciliteter sammen med regionen.  

 

Arbejdsgruppen anbefaler samlokaliseringsmodellen. Fordelene ved mo-

dellen er: 

• den er enkel og ubureaukratisk,  

• den bevarer vagtcentralens forankring i de fire beredskaber,  

• den er økonomisk attraktiv og kan etableres hurtigt.  

 

Modellen udelukker ikke, at man på et senere tidspunkt vælger at organi-

sere opgaven i selskabsform eller at udbyde opgaven. Fleksibiliteten i 

modellen muliggør, at andre beredskabsmyndigheder herunder ikke 

mindst politiet, på et senere tidspunkt kan indgå i arbejdet.  

 

Det vil i alle tre modeller principielt være muligt at konkurrenceudsætte 

vagtcentraldriften helt eller delvist. I samlokaliseringsmodellen vil det 

endvidere være muligt at videreføre eksisterende kontrakter med Falck 

om varetagelse af vagtcentralopgaven som supplement til beredskabernes 

bemanding af vagtcentralen.  

 

Hvis samlokaliseringsmodellen vælges, anbefaler arbejdsgruppen, at der i 

beredskabsenhederne tages stilling til, om beredskaberne skal bemande 

vagtcentralen, eller der skal foretages udbud af bemandingsopgaven helt 

eller delvist.  
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En fælles vagtcentral efter modellen vurderes at kunne være driftsklar 1. 

januar 2016, og med modellen vurderes vagtcentralopgaven at kunne lø-

ses for færre ressourcer og med højere kvalitet end i dag.  

  

Opgaverne for en fælles vagtcentral 

Opgaverne for en fælles vagtcentral kan overordnet opdeles i bered-

skabsmæssige opgaver, der er myndighedsopgaver, som kommunerne 

skal udføre og som vil kunne centraliseres i en fælles vagtcentral og ikke-

beredskabsmæssige opgaver eller serviceopgaver, som en fælles vagtcen-

tral kan varetage for kommunerne efter nærmere aftale.  

 

Arbejdsgruppen anbefaler, at det i samarbejde med kommunerne afkla-

res, hvilke ikke beredskabsmæssige kommunale serviceopgaver, der med 

fordel vil kunne varetages af den fælles vagtcentral. På baggrund heraf 

kan de fire beredskaber tage stilling til, hvilke øvrige serviceopgaver der 

evt. ønskes placeret i regi af den fælles vagtcentral og hvilke konsekven-

ser, dette vil have for bemandingen.  

 

Den fælles vagtcentral vil potentielt kunne løse følgende beredskabsmæs-

sige opgaver: 112 alarmer, Automatiske Brand Alarmer (ABA) sup-

port/servicering af udrykning, rapportering m.v.  

 

Økonomien i en samlokaliseret model  

De fire beredskabers samlede betaling for benyttelse af regionens vagt-

central er med det forudsatte antal medarbejdere beregnet til 335.000 kr. 

årligt. Lønudgifterne til beredskabernes egne medarbejdere, der udstatio-

neres på vagtcentralen er beregnet til 5 mio. kr. årligt. Svarende til skøns-

mæssigt en bemanding på i størrelsesordenen 10 personer. Hvis udgif-

terne deles mellem de fire beredskaber i forhold til befolkningstallet i be-

redskabsområderne, vil det betyde følgende fordeling: Beredskab Øst-

sjælland: 1.867.000 kr., Brand og Redning Vestsjælland: 1.670.000 kr., 

Midt- og Sydsjællands Brand og Redning: 1.152.000 kr., Lolland-Falster 

Brandvæsen: 614.000 kr. Der er taget højde for, at den østlige klynge ud-

over kommuner i Region Sjælland omfatter en række kommuner fra Ho-

vedstaden. Den fælleskommunale vagtcentral følger flytningen fra Sla-

gelse til Næstved, når regionen flytter sin vagtcentral mellem 2018-2020, 

og evt. tilknyttede udgifter afholdes af beredskabsenhederne. 

 

Der vil ikke være etableringsudgifter til lokaler og vagtcentralsystemer 

ved en samlokalisering med regionens AMK-Vagtcentral. Regionens ek-

sisterende lokaler og systemer vil kunne anvendes til håndtering af 112-

alarmer og disponering af brandkøretøjer, da denne opgave er sammen-

lignelig med tilsvarende opgaver på ambulanceområdet. 
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Der vil dog uanset hvilken model der vælges for en fælles vagtcentral 

skulle afholdes udgifter til tilpasning og opkobling af ABA-systemer (au-

tomatiske brandalarmer) og udkaldesystemer til vagtcentralsystemet pga. 

forskelligheden i kommunernes nuværende systemer. Afhængig af valget 

af teknisk løsning vil disse udgifter dog være af begrænset størrelse. 

 

I den anbefalede model samlokaliseringsmodellen forudsættes alle ind-

tægter fra vagtcentralens ydelser at tilgå beredskaberne som en del af de-

res finansieringsgrundlag. Indtægterne fra ABA alarmer kan skønnes til i 

størrelsesordenen 9,1 mio. kr. årlig. 

 

Implementering 

Arbejdsgruppen anbefaler, at der indgås en aftale mellem de fire bered-

skaber og Region Sjælland om anvendelse af AMK-Vagtcentralens loka-

ler og systemer, og at der sker en trinvis implementering og at forbere-

delsen heraf sker efter en faseopdelt tidsplan. 

 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen, med bemærkning om at der bør 

være fokus på sikkerhed, serviceniveau og økonomi. 

 

 

  

2.3. Beslutningssag: Flygtningefordeling 2016  

MDR-2014-00371 adr 

 

Baggrund 

KKR Sjælland drøfter årligt i juni måned fordelingen af flygtninge mel-

lem de 17 kommuner i region Sjælland i det efterfølgende år.  

 

Det sker på baggrund af, at Udlændingestyrelsen senest primo april ud-

melder landstallet for flygtninge, som må påregnes at skulle have op-

holdstilladelse i det kommende år. Landstallet for 2016 er fastsat til 

12.000. Den hidtidige praksis med at lade udlændingestyrelsen fastsætte 

regions-kvoterne er videreført. 

 

Indstilling 

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

lændingestyrelsen, at der er enighed om en fordeling mellem de 17 kom-

muner i KKR Sjælland svarende til de beregnede kommunekvoter jf. den 

matematiske model. 
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Sagsfremstilling 

Udlændingestyrelsen har den 27. april 2015 meddelt følgende regions-

kvoter for 2016:  

 

Region Antal 

Hovedstaden 1.928 

Sjælland 2.163 

Syddanmark 2.976 

Midtjylland 3.209 

Nordjylland 1.724 

I alt 12.000 

 

Kommunalbestyrelserne inden for regionerne skal herefter søge at aftale, 

i hvilke kommuner, det antal flygtninge, der er fastsat i regionskvoterne, 

skal boligplaceres i 2016.  

 

KKR Sjælland har som i tidligere år fået en beregning fra Udlændingesty-

relsen af fordelingen på kommuner efter styrelsens matematiske model 

jf. lovgivningen. Det er disse kommunekvoter, som styrelsen vil fast-

sætte, hvis kommunerne ikke indgår anden aftale. 

 

Hvis kommunekontaktrådene inden for en region ikke inden den 10. 

september 2015 har givet udlændingestyrelsen meddelelse om indgåelse 

af frivillig aftale om kommunekvoter fastsætter udlændingestyrelsen in-

den den 30. september 2015 for hver kommune i regionen det antal 

flygtninge, som må påregnes boligplaceret i de enkelte kommuner i 2016 

jf. integrationslovens § 8 stk. 3 og § 9 i boligplaceringsbekendtgørelsen.  

 

I beregningen af fordelingen indgår antal indbyggere, antal indvandrere 

og flygtninge samt visse familiesammenførte udlændinge i de enkelte re-

gioner og kommuner.  

 

De beregnede forventede kommunekvoter for 2016 er:   

 

Region Sjælland  

Greve 110 

Køge 133 

Roskilde 215 

Solrød 60 

Odsherred 89 

Holbæk 184 

Faxe 86 
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Kalundborg 137 

Ringsted 65 

Slagelse 173 

Stevns 64 

Sorø 85 

Lejre 85 

Lolland 106 

Næstved 242 

Guldborgsund 174 

Vordingborg 155 

I alt 2163 

 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen, med bemærkning om at der laves en 

erfaringsopsamling fra de 17 kommuner om udfordringer og muligheder 

i relation til boligplacering af flygtninge m.v.  herunder den tilknyttede 

økonomi. Denne sendes til KL til brug for økonomiforhandlinger.   

 

 

  

2.4. Beslutningssag: Fremtidens region Sjælland 

MDR-2014-00371 hfh 

 

Baggrund 

Der lægges op til en drøftelse af nye oplæg om fremtidens region Sjæl-

land. I forslaget til regional Vækst- og udviklingsstrategi lægges der op til 

et tillæg om Fremtidens region Sjælland inden for emnerne infrastruktur og 

videregående kompetencegivende uddannelser. 

 

Sagen er på dagsordenen til det efterfølgende møde i Kommune Kontakt 

Udvalget (KKU). 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland godkender 

1. Vedlagte udkast til Fremtidens region Sjælland og Beredskab ved luknings-

truede uddannelsesudbud 

2. Vedlagte udkast til Sjælland baner vejen frem  

 

Sagsfremstilling 
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På KKR og KKU møderne i marts var der en foreløbig drøftelse af 

Fremtidens region Sjælland, hvor der var et politisk ønske om en opdate-

ring af Sjælland baner vejen frem, suppleret med placering af tog stop 

øst-vest og nord-syd. Endvidere var der et ønske om aktivt at søge at på-

virke udbudsstrukturen af uddannelser på Sjælland. 

 

Formålet med en beskrivelse af fremtidens region Sjælland er fortsat, at 

region, kommuner og uddannelsesinstitutioner skaber et fælles billede af, 

hvordan vi ønsker udviklingen inden for regionen skal forme sig de næ-

ste 5-10-15 år. Region og kommuner har i forbindelse med udarbejdelsen 

af den regionale vækst- og udviklingsstrategi en aktuel mulighed for at 

påvirke udviklingen i regionen i de kommende år. Et fælles billede af den 

ønskede udvikling hos kommuner, uddannelsesinstitutioner, virksomhe-

der og regionen kan styrke denne mulighed. På sidste møde i KKU blev 

det vedtaget, at der skulle udarbejdes et supplement til den Regionale 

Vækst- og Udviklingsstrategi (ReVUS) indeholdende et princippapir for 

udbud og ændringer i uddannelsesstrukturen i Region Sjælland.  

 

Siden møderne i marts er der i samarbejde mellem kommunerne og Re-

gion Sjælland blevet udarbejdet nye oplæg. Der har været en fælles pro-

ces blandt andet med inddragelse af K17. 

 

Videregående og erhvervskompetencegivende uddannelser 

./. Notatet Fremtiden Region Sjælland (vedlagt), beskriver hvad kommunerne 

og regionen i fællesskab vil samarbejde om i forhold til udbudsstrukturen 

og uddannelsesudviklingen for at hæve uddannelsesniveauet i regionen. 

Notatet indeholder en række forslag til tiltag, inden for 4 af målsætnin-

gerne i Kompetenceparat 2020: 

1. Flere af regionens unge skal have en kompetencegivende uddannelse 

• At sikre uddannelsesdækning i hele regionens geografi.  

• At der også skal være tilbud i yderområderne, så de uddannelses-

politiske målsætninger kan realiseres. 

2. Veluddannet arbejdskraft til fremtidens vækstsektorer 

• At samarbejde med erhvervsskolerne om udbudsdækningen af er-

hvervsuddannelser efter erhvervsuddannelsesreformen i 2017. 

Der arbejdes for en helhedsorienteret plan for regionen og et ud-

bud, der i videst muligt omfang er tilpasset det lokale og regionale 

erhvervsliv.  

• At erhvervsuddannelsernes grundforløb 1 også bliver placeret på 

eksisterende uddannelseslokationer i yderområderne. Fokus vil 

være på at få placeret de grundforløb lokalt, der bedst understøt-

ter det lokale erhvervsliv. 

3. Der skal være fokus på nye læringsformer 
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• At arbejde sammen om nye uddannelsesformer. Institutionssam-

arbejder kan sikre uddannelse til borgerne i yderområderne. 

• At forlagt undervisning fra uddannelsesinstitutioner med høj kva-

litet og gode lærerkræfter er en mulighed for at opretholde udbud 

i yderområder. 

• At samle op på de erfaringer, der gøres i yderområderne med al-

ternative uddannelsestilbud som Study Labs og Global Class-

room, og indarbejde dem i det fremadrettede arbejde. 

4. Uddannelser på Sjælland skal styres fra Sjælland 

• At kommunerne og Region Sjælland styrker arbejdet med uddan-

nelsesudvikling i regi af Vækstforum Sjælland og Kommune Kon-

takt Udvalget.  

• At samarbejde om analyser, der afdækker behovet for konkrete 

uddannelser i regionen, som uddannelsesinstitutionerne har ud-

budsgodkendelser til, men som ikke bliver udbudt i praksis.  

• At arbejde proaktivt for, at lukning af uddannelsesudbud kun 

sker, såfremt et andet uddannelsesudbud er et bedre tilbud til bor-

gere og virksomheder. 

 

Samt øvrige tiltag, der styrker den regionale uddannelsesudvikling: 

• At der skal være lempeligere regler for uddannelsesinstitutionerne, 

hvis de placerer udbud i yderområder, således at akkrediteringen 

kan gives til hovedskolen, som med samme akkreditering må ud-

byde forlagte udbud. 

• At taksameterordningen justeres, så den tilgodeser udbud placeret 

decentralt og tager hensyn til sociale parametre. 

• At transporten til uddannelsesinstitutionerne understøttes, så den 

er mest optimal. 

 

./. Det andet notat Beredskab ved lukningstruede uddannelsesudbud (vedlagt), be-

skriver de forebyggende tiltag region og kommuner vil igangsætte for at  

sikre, at der er erhvervskompetencegivende uddannelsestilbud i alle dele 

af sjællandregionens geografier. 

 

Forebyggende tiltag: 

• Parterne vil i fællesskab iværksætte løbende dialogmøder med uddan-

nelsesinstitutionerne.  

• Parterne vil løbende orientere hinanden i KKR, om arbejdet i uddan-

nelsesinstitutionernes bestyrelser på de erhvervskompetencegivende 

uddannelser.  

• Parterne vil aktivt bruge de tildelte bestyrelsesposter i uddannelsesin-

stitutioners bestyrelser. 
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• Parterne vil klæde bestyrelsesmedlemmerne på ift. at sikre den regio-

nale og kommunale dagsorden 

• I uddannelsesbestyrelserne vil medlemmerne påvirke og forme de ek-

sisterende uddannelsesudbud, så de er bæredygtige og kan efterleve 

kvalitetsmæssige og efterspørgselsdrevne behov.  

 

Understøttende tiltag: 

• Parterne skal forud for omstrukturering på de erhvervskompetencegi-

vende uddannelser have forelagt de forudgående drøftelser af, hvor-

for der er behov for ændringer.  

• Eventuelle ændringer skal tage højde for virksomhedernes efter-

spørgsel på arbejdskraft.  

• Parterne vil arbejde for og understøtte, at eksisterende uddannelses-

udbud KAN erstattes af alternative uddannelsesudbud, så som study-

lab, såfremt en omstrukturering ikke kan undgås. 

• Kollektiv trafik bringes i spil for at understøtte den bedst mulige ad-

gang til uddannelsesudbuddets lokalitet. 

 

Notaterne bliver forelagt til godkendelse i KKU, som efter godkendelse 

sender det til eventuel kommentering i Vækstforum, Regionsrådet og 

Kommunerne.  

 

Revideret udgave af Sjælland baner vejen frem fra november 2011, herunder kom-

mende togstop på Sjælland 

Sjælland baner vejen frem fra november 2011 er det seneste fælles samlede 

trafikudspil fra kommunerne og regionen. 

 

Der er efterfølgende dette udarbejdet et indstik med fokus på betjenin-

gen med kollektiv trafik og en fælles ”Vision for banetrafikken i Region 

Sjælland”. Begge fokuserer på det betjeningsmæssige og er ikke medtaget 

i revideringen. 

 

Barren for at et projekt har kunnet komme i betragtning til Sjælland baner 

vejen frem, har været, at det skulle have regional betydning og være for-

bundet med en betydelig samfundsøkonomisk gevinst.  

 

./.. Der er sket meget siden 2011 og ”Sjælland baner vejen frem” ligesom nogle 

projekter er helt eller delvist gennemført (Forslag til revideret Sjælland 

baner vejen frem og statusnotat er vedlagt). 

 



KKR Sjælland  | 17-06-2015 

 SIDE  |  20 

I Sjælland baner vejen frem indgår nogle på daværende tidspunkt nye 

projekter med betydning for regionen. Sjælland baner vejen frem forhol-

der sig til, at de i givet fald skal kobles hensigtsmæssigt op til infrastruk-

turen i regionen: 

• En ringforbindelse for vej og bane uden om København mellem Hel-

singør og Køge for eksempel i transportkorridoren ring 5. Status i 

dag er, at der har været meget lidt opmærksomhed omkring en bane-

forbindelse, og at en ny vejforbindelse møder en del skepsis blandet 

andet på grund af miljøproblemer på den nordlige del af linjeførin-

gen. Det der har vundet mest genklang er mulighederne for den syd-

lige del af en vejforbindelse til Køge som en fremtidig aflastning for 

Køge Bugt motorvejen. Denne mulighed indgår i statens ”strategiske 

analyser” fra foråret. Ring 5 er derfor udgået i det nye forslag. 

• Højhastighedsbane mellem København og Femern bælt. I forbindel-

se med VVM undersøgelse for strækningen fra Ringsted mod Femern 

blev undersøgt muligheden for en højhastighedsbane. Denne blev 

fravalgt i forbindelse med VVM undersøgelse i 2011/12 på grund af 

investeringens omfang og en lav samfundsøkonomisk forretning. Fo-

kus har i høj grad efterfølgende været på de opgraderinger der er be-

sluttet med hastigheder på 200-250 km/t og i særlig grad på, om de 

tyske anlæg bliver opgraderet til sammenlignelig standard. Højhastig-

hedstog er derfor udgået i det nye forslag. 

 

Flere andre emner har haft større fokus siden 2011.  

• Stop på Sjælland af det kommende superlyntog mellem København 

og en række jyske byer i Timemodellen. 

• Stop på Sjælland af det kommende ”superlyntog” mellem København 

og Hamborg. 

• Samdrift mellem de statslige og regionale baner med direkte forbin-

delser til f.eks. Nykøbing Sjælland og Nakskov fra København. 

 

I forslaget peges på, at det kommende superlyntogssystem afledt af 

Timemodellen mellem Øst- og Vestdanmark skal have stop i Ringsted.  

 

Femern Bælt forbindelsens kommende banebetjening er ikke fastlagt. 

Der er nogen usikkerhed omkring, hvornår og hvordan dette vil ske. Et 

signal om, at en eventuel hurtig forbindelse mellem København og Ham-

borg med få stop også får stop i Region Sjælland synes jvf. diskussionen 

om stop for superlyntoget at være relevant. Det kan enten gøres helt ge-

nerelt eller ved så konkret som muligt at pege på standsningsstederne. I 

vedlagte forslag er peget på Næstved, Vordingborg eller Nykøbing even-

tuelt i kombination med Ringsted. 
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./. Notat om togstop i de to ovenævnte relationer er vedlagt.  

 

Der er indføjet nyt afsnit om vigtigheden af lokale og regionale ”hængs-

ler” til de store trafikkorridorer. Hængslerne er vigtige for at kunne ud-

nytte alle potentialerne i de store infrastrukturinvesteringer og for at alle 

får glæde af dem. 

 

./. Stevns kommune har fremsendt en rapport der præsenterer en sam-

fundsøkonomisk analyse af en vejforbindelse mellem Klippinge og Syd-

motorvejen samt en vejforbindelse mellem Klipping og motorvejstilkør-

sel 34 på Vest-motorvejen vest for Bjæverskov, med henblik på en drøf-

telse om hvorvidt vejforbindelserne kan indgå i Sjælland baner vejen frem. 

 

Sagen er på dagsordenen til det efterfølgende møde i Kommune Kon-

taktudvalget (KKU). 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen, med bemærkning om at der skal 

holdes en temadrøftelse om trafik samt en trafikkonference for de for-

skellige aktører på trafikområdet. 

 

  

2.5. Beslutningssag: Energiklyngecenter Sjælland resultatkontrakt 2015  

MDR-2014-00371 adr 

 

Baggrund 

I forbindelse med en drøftelse af Energiklyngecenter Sjælland (EKCS) –

på møde i KKR Sjælland den 12. november 2014 opfordrede KKR Sjæl-

land til, at centret udarbejder en årlig resultataftale, som forelægges i for-

bindelse med den årlige præsentation af fokusområder og planlagte akti-

viteter. KKR besluttede videre, at der årligt følges op på de opnåede re-

sultater. Derfor fremlægges resultataftale 2015 og en opfølgning i for-

hold til resultater i 2014.  K17 anbefaler resultatkontrakten til KKR Sjæl-

land.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tiltræder energiklyngecentrets udkast til 

resultatkontrakt.  

 

Sagsfremstilling 

I dag er 15 kommuner medlem af Energiklyngecentret, og man forven-

ter, at yderligere én kommune melder sig ind.  Formålet med arbejdet i 

EKCS er at gennemføre fælleskommunale initiativer, der er med til at 
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drive den grønne energiomstilling i region Sjælland, og dermed reducere 

drivhusgasudledningen, skabe lokal udvikling og etablere grundlaget for 

nye arbejdspladser.  

 

De primære strategiske mål i 2015 er at skabe kommunalt lederskab af 

energiomstillingen, styrke samarbejdet mellem kommunerene og at være 

med til at fremme investeringer på energiområdet, som kan reducere 

drivhusgasudledningen og samtidig kan danne grundlag for lokal vækst 

og nye jobs. De strategiske mål er uddybet i den vedlagte kontrakt.  

 

Der er i 2015 konkrete aktiviteter med tilknyttede resultatmål og krav i 

relation til følgende hovedområder:   

• Projektmodning/implementering af konkrete anlæg: EKCS deltager aktivt i 

udvikling af en række konkrete anlægsprojekter inden for biogas, kol-

lektiv varmeforsyning i landbyer/mindre byer og landvindmøller.  

• Strategisk energiplanlægning: Etablering af beslutningsgrundlag for kom-

munerne inden for varme- og elproduktion, varmedistribution og 

energiforbrug i erhvervsvirksomheder og øvrige forbrugere – i tæt 

samarbejde med kommuner og vidensinstitutioner. 

• Energieffektivt indkøb i kommuner: Konkret støtte til at gennemføre ud-

bud med ambitiøse krav til energieffektivitet. 

• Energieffektivisering og VE-omstilling i erhvervsvirksomheder:  Afprøvninger 

af konkrete tiltag og etablering af samling af hjælpeværktøjer til virk-

somhederne. 

• Samt en række mere interne og organisatoriske aktiviteter med tilknyttede re-

sultatkrav.  

./. Detaljeret beskrivelse og konkrete resultatmål fremgår af kontrakten, der 

er vedlagt som bilag. 

 

Resultatkontrakten søges forankret på alle niveauer i medlemskommu-

nerne, og er således blevet drøftet den 29. maj på EKCS’s generalfor-

samling bestående af tekniske chefer/direktører fra medlemskommu-

nerne. 

 

Centret har i 2014 blandt andet: 

• Sammen med RUC og andre partnere færdiggjort det store fællespro-

jekt Bioenergi Sjælland, hvor der blev der taget hul på en lang række 

konkrete implementeringsprojekter inden for etablering af nye vedva-

rende energianlæg baseret på lokalt produceret biomasse – projekt-

modning med involvering af relevante interessenter er i fuld gang 

rundt om i regionen.  

• Igangsat to større fælleskommunale satsninger inden for strategisk 

energiplanlægning, STEPS og STEPS Erhverv. 
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• EKCS har i 2014 herudover søgt og fået bevilget tre projekter under 

puljen Region Sjælland - Grøn Satsning 2014, hvor Energiklyngecen-

ter Sjælland er projektleder: 

− Indledende implementering af Bioenergi Sjælland-projekter. 

− Bioøkonomi- forundersøgelse. 

− CO2-toolbox – værktøjer til energieffektivisering i virksomheder.  

 

./. Resultater og effekter af aktiviteterne i 2014 er nærmere beskrevet i 

EKCS Årsberetning 2014. 

 

Centrets arbejde i 2016  

Energiklyngecentrets strategi for 2016 vil blive udarbejdet i efteråret 

2015. Der lægges op til, at EKCS fortsat skal koncentrere sig om grøn 

energiomstilling i kommunerne, dvs. store og små ”infrastruktur”-pro-

jekter, der er nødvendige for at omstille energisystemerne fra fossil 

energi til vedvarende energi. Og initiativer der er med til at effektivisere 

energiforbruget i erhvervslivet, hos borgere og i de kommunale og regio-

nale institutioner. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen, idet der i resultatkontrakt 2016 ind-

går en opfølgning/status på resultatkontrakt 2015.  

 

  

2.6. Beslutningssag: Indspil til Greater Copenhagen 

MDR-2014-00371 hfh 

 

Baggrund 

Med henblik på at de sjællandske kommuner skal kunne se sig selv i sam-

arbejdet omkring Greater Copenhagen besluttede KKR Sjælland, at de 

Sjællandske kommuner skulle komme med et indspil til bestyrelsen for 

Greater Copenhagen. På seneste møde i KKR den 21. april 2015 var der 

en foreløbig drøftelse af temaer med henblik på at der kunne forelægges 

et endeligt forsalg til godkendelse på KKR mødet den 17. juni 2015. På 

den baggrund forelægges indspil til godkendelse. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland godkender indspil til Greater Copenha-

gen. 

 

Sagsfremstilling 
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De fleste kommuner er nu kommet med deres respektive indspil, over-

sigt over indspil og de enkelte indspil er vedlagt. K17 har behandlet sa-

gen, og samlet forslag til indspil er vedlagt til godkendelse. 

 

./... Forslaget til indspil tager afsæt i de mange indspil fra kommunerne. 

Kommunernes indspil kan opdeles i følgende hovedemner: 

1. Tiltrækning af arbejdskraft 

2. Fælles interessevaretagelse på infrastrukturområdet 

3. Internationalisering  

4. Samordning af aktører 

5. Forslag til prioriterede styrkepositioner: 

• Fødevarer 

• Re-industrialisering af Sjælland/produktions-sites 

• Kapitalisering af de store offentlige investeringer 

• Etablering af logistik-klynge 

• Bioøkonomi, energi, miljø, klima og bæredygtighed 

• Turisme 

 

Der er taget udgangspunkt i, at de sjællandske kommuner skal kunne se 

sig selv i samarbejdet. Hvilket også betyder, at de sjællandske kommuner 

har en række forventninger til samarbedet ligesom de sjællandske kom-

muner mener, at kunne bidrage med særlige styrker til samarbejdet. På 

den baggrund er der peget på følgende strategiske tiltag for at nå den 

overordnede vision: 

1. Vi skal have de stærkeste aktører til at arbejde for Greater Copenha-

gen og de Sjællandske kommuner skal have mulighed for at gøre sin 

indflydelse gældende i forhold til disse aktører. 

2. Vi skal have større intern mobilitet i regionen, ligesom vi skal kon-

solidere regionen som Nordeuropas trafikale knudepunkt. 

3. Vi skal sikre, at hele regionen kan tiltrække den nødvendige arbejds-

kraft. 

4. Vi skal arbejde for at de Sjællandske styrkepositioner bliver bragt i 

spil i forhold til at opfylde Greater Copenhagens vision 

5. Vi skal sikre os, at der investeres i sjællandsregionen - orientere os 

internationalt 

 

Videre er der i indspillet taget udgangspunkt i at de 17 sjællandske kom-

muner indgår aktivt i arbejdet med Greater Copenhagen, står bag den 

fælles vision herunder hensigten om at samarbejde om at skabe vækst og 

arbejdspladser i hele metropolen. I indspillet er derfor også peget på, 

hvad de kommunale medlemmer af styregruppen, bestyrelsen og de en-

kelte kommuner kan/skal bidrage med.  
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Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. Det blev bemærket, at det er væ-

sentligt, at de Sjællandske kommuner kan se sig selv i samarbejdet. Visio-

nen for arbejdet har et langsigtet perspektiv, der er i kommunalbestyrel-

serne opmærksomhed på opnåelse af konkrete resultater også på den 

korte bane.  

 

 

  

2.7. Temadrøftelse: Greater Copenhagen – vedtægter og finansiering 

MDR-2014-00371 hfh 

 

Baggrund 

Den 22. juni 2015 afholdes møde i bestyrelsen for Greater Copenhagen. 

De vigtigste emner på dagsordenen er godkendelse af vedtægter for ny 

organisering af Greater Copenhagen og Øresundskomitéen samt godken-

delse af forslag til ny finansieringsmodel. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter sagen. 

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen for Greater Copenhagen besluttede på deres møde den 20. 

april 2015 at foreslå Øresundskomitéen at vedtage en revitalisering af ko-

mitéen, således at den omdannes til ”The Greater Copenhagen & Skåne 

Committee” fra den 1. januar 2016. 

 

./. Revitaliseringen betyder, at der skal skrives et nyt sæt vedtægter (ved-

lagt), som er målrettet de principper, der er lagt for en fælles, fremtidig 

organisation. Bestyrelsen besluttede samtidig, at formanden for bestyrel-

sen går i dialog med styregruppen om at få beskrevet den nye organisati-

ons virke, herunder udarbejdelse af vedtægter til forelæggelse for besty-

relsen den 22. juni 2015. De nye vedtægter skal behandles på to på hin-

anden efterfølgende møder i Øresundskomiteen. 

 

Det fremgår af vedtægterne, at: 

1. Greater Copenhagen & Skåne Committee har til formål at skabe øget 

bæredygtig vækst og beskæftigelse. 

2. Komitéen skal: 

• Understøtte den fælles markedsføring af ”Greater Copenhagen”.  

• Arbejde for at skabe en stærk international infrastruktur 

• Understøtte tiltrækningen af investorer, turister, virksomheder og 

talenter. 
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• Understøtte integrationen af arbejdsmarkedet i regionen og på-

virke de lovgivninger og grænsehindringer, der vurderes at være 

barrierer for vækst. 

• Etablere fælles strategiske erhvervsindsatser. 

 

The Greater Copenhagen & Skåne Committees bestyrelse skal bestå af 

14 folkevalgte politikere, hvoraf 7 udpeges fra østdansk side og 7 fra 

skånsk side. Desuden kan den skånske og østdanske side hver udpege 2 

politiske observatører uden stemmeret/röstning. En evt. fortsættelse af 

observatørordningen vurderes inden udgangen af første bestyrelsesperi-

ode og senest inden den 31. december 2017. 

 

 Bestyrelsen besluttede ligeledes på deres møde den 20. april 2015, at der 

skulle udarbejdes et forslag til finansiering af The Greater Copenhagen & 

Skåne Committees arbejde, som skulle tage udgangspunkt i, at man på 

dansk og skånskside skulle betale lige meget.  

 

På østdansk side er det regionerne, der betaler kommunernes og regio-

nernes bidrag. Det er endnu ikke afklaret, hvordan man på skånsk side 

tilvejebringer det skånske bidrag. 

 

./. Foreløbigt forslag til finansieringsmodel er vedlagt. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland drøftede sagen. Der var generelt opbakning til at fortsætte 

arbejdet. Der er opmærksomhed på, at kommunerne i region Sjælland 

har indflydelse på arbejdet i bestyrelsen i Greater Copenhagen.  

 

 

  

2.8. Temadrøftelse: Væksthus Sjælland – Status og vision 

MDR-2014-00371 hfh 

 

Baggrund 

Formanden for Væksthus Sjælland forelægger væksthusets resultater i 

2014 samt orienterer om visionen for perioden 2015-18. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter sagen. 

 

Sagsfremstilling 

Opgørelsen af resultatkontrakt 2014 (RK2014) 
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Væksthus Sjælland arbejdede med 642 virksomheder under resultatkon-

trakten for 2014. Heraf var de 302 lange forløb, der blev effektevalueret. 

Herudover har Væksthus Sjælland arbejdet med yderligere et par hund-

rede virksomheder i vores forskellige projektaktiviteter.  

  

RK2014 er opgjort af Erhvervsstyrtelsen i samarbejde med Danmarks 

Statistik. Væksthus Sjælland opnår en samlet opnåelse på 75,4 %. Resul-

tatet er tilfredsstillende både for de kvantitative mål og for kvalitetsmå-

lene (de første 6 af målene). Specielt er der stor tilfredshed med at virk-

somhederne vurderer, at Væksthus Sjælland har en stor effekt i forhold 

til deres fremtidige vækst og at en meget stor del af kunderne vil anbefale 

Væksthus Sjælland til en kollega (Net Promoter Score). Til gengæld er 

der ikke helt tilfredshed med 3 af 4 effektmål. (eksport, omsætning, be-

skæftigelse og vækstlaget). Opgørelsen på effektmålene opgøres på 1 og 

2-årige effekter. På omsætning, beskæftigelse og eksportmålet er der en 

signifikant positiv effekt på den 2-årige opgørelse, hvilket er tilfredsstil-

lende, mens der på de 1-årige effektmål er lidt mere blandede effekter, 

hvilket ikke er tilfredsstillende.  

 

I forhold til at øge andelen af Væksthusets kunder i vækstlaget har 

Væksthus Sjælland 100% opnåelse af dette mål, hvilket indikerer en klar 

bevægelse hos vores kunder fra moderat vækst til høj vækst. 

 

Årets resultat placerer os sammen med Væksthus Syd og Væksthus Ho-

vedstaden i forhold til det samlede resultat, men under Midtjylland og 

Nordjylland. Det er skuffende, at man ikke i 2014 er det bedst perfor-

mende Væksthus på resultatkontrakten som i 2011 og 2012.  

 

Et opmærksomhedspunkt i forhold til opgørelsen og de foreløbige resul-

tater for 2014 er at kigge nærmere på, om Væksthuset arbejder med den 

rigtige målgruppe på resultatkontrakten. I forhold til årets opgørelse kan 

man diskutere om den fremtidige målgruppe i højere grad skal være præ-

get af vækstiværksættere frem for etablerede virksomheder. 

 

Som en konsekvens af effektmålingen har vi hæftet os ved følgende;  

• Væksthus Sjælland oplever generelt en meget høj brugertilfredshed 

blandt de evaluerede virksomheder. 

• Vores forløb har generelt en meget positiv effekt på både omsætning 

og beskæftigelse for iværksættere og virksomheder under tre år. 

• En for stor andel af de virksomheder, som Væksthuset arbejdede 

med i 2012 og 2013, havde enten 0-vækst eller direkte negativ udvik-

ling i omsætningen. 
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Konklusionen er, at én af Væksthus Sjællands udfordringer ligger i at få 

tiltrukket de rette, etablerede virksomheder. Det bør naturligvis tages 

med i betragtningen, at ovenstående baserer sig på en virksomhedspopu-

lation, samt forløb, der ligger halvanden til to år tilbage i tiden, og at 

både sammensætningen af virksomheder og ikke mindst Væksthusets til-

gang til virksomhedsforløbene har ændret sig i den forgangne periode.  

 

Det kan dog med rimelighed antages, at der ligger en løbende udfordring 

i at få tiltrukket de rette, etablerede virksomheder – dvs. virksomheder, 

som både har det forretningsmæssige potentiale og ledelsens ambitioner 

om at vokse med potentielt 20 % årligt.  

 

Dette har også i 2014 været et fokuspunkt, ikke kun for Væksthus Sjæl-

land, men for samtlige fem Væksthuse. Et resultat af dette har været ind-

førelsen af en fælles screening-model, hvor nye virksomheder, på en 1-5 

skala og en indbyrdes vægtning, bliver screenet i forhold til:  

1. Vækstambitioner (25 %) Dvs. hvorvidt ejerlederen er ambitiøs, har 

tydeligt formulerede mål, drive samt realisme ift. virksomhedens po-

tentiale for vækst og udvikling. 

2. Eksekveringsevne (20 %) Dvs. lederens evne til at sætte handling 

bag planerne, samt evnen til at gribe de muligheder, der byder sig, 

herunder evnen til at kunne omsætte eksterne input (bl.a. fra Vækst-

huset) til handling. 

3. Finansieringsmuligheder(15 %) Dvs. de realistiske muligheder for at 

kunne rejse den fornødne finansiering/kapital til realiseringen af 

vækstambitionen/strategien. 

4. Internationaliseringspotentiale (15 %) Dvs. hvorvidt virksomheden 

og produkterne har potentiale i international sammenhæng i form af 

direkte eller indirekte eksport. 

5. Organisatorisk kapacitet (15 %) Dvs. hvorvidt ledelsesteamets kom-

petencer komplementerer hinanden, således at alle væsentlige grund-

kompetencer (salg, økonomi, udvikling, personale mv.) samt bran-

cheerfaring er tilstede, samt villighed til at teamets viden kan supple-

res gennem advisory boards, bestyrelse, eksterne rådgivere mv. 

6. Skalerbarhed (10 %) Dvs. at virksomheden besidder et produkt eller 

koncept, som kan sælges til flere kunder/markeder uden væsentlige 

barrierer.  

 

Ud over ovenstående vurderes virksomhederne ud fra deres historiske 

nøgletal samt ledelsens forventning til udvikling af omsætning/bruttofor-

tjeneste, eksportandel samt beskæftigelse. 
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Det er vores forventning, at dette øgede fokus vil få en positiv indvirk-

ning på perspektiverne og dermed også effekten af det gennemførte 

vækstforløb. Ovenstående tiltag forventes at medføre en kraftigere ”sor-

tering” af de virksomheder, som der igangsættes forløb med, samt dem 

som slutteligt sendes til evaluering.  

 

Endelig vil det blive vurderet, om der skal tages flere af de forløb vi gen-

nemfører med iværksætterne med i opgørelsen af resultatkontrakten. I de 

senere år har vi droslet ned på antallet af iværksættere, der sendes til eva-

luering, men antallet af forløb gennemført med iværksættere er ikke fal-

det. 

 

Der er således taget en række tiltag, der skal sikre større effekter fremad-

rettet for Væksthus Sjælland, således at vi igen kommer til at indtage rol-

len som det Væksthus med de største målbare effekter i virksomhederne.  

 

Væksthusets projektaktivitet 

Væksthus Sjælland har igennem de sidste 4-5 år oparbejdet en væsentlig 

projektaktivitet. I 2014 og 2015 afsluttes en række af disse projekter. Alle 

projekterne bliver evalueret ud fra principperne om kvantitet, kvalitet og 

effekt. Foreløbigt ser det ud til at specielt projekterne Vækstfabrikkerne 

(inkubation for iværksættere), Vækst via Ledelse (ledelse og strategi) og 

GlobalVækst (internationalisering) har haft store positive effekter på de 

respektive målgrupper. Fremadrettet vil Væksthus Sjælland fokusere på 

projekter indenfor: internationalisering, finansiering, strategi/ledelse og 

innovation/produktivitet. Herudover vil Væksthus Sjælland specifikt ar-

bejde med udvikling og stimuli af mere og bedre iværksætteri.  

 

Væksthusets strategi 

Væksthus Sjællands bestyrelse har i slutningen af 2014 og starten af 2015 

udarbejdet en ny strategi for Væksthus Sjælland for perioden 2015-2017. 

Den fremtidige strategiske retning for Væksthus Sjælland er at:   

 

Væksthus Sjælland skal skabe værdi og effekt i virksomhederne i Region 

Sjælland. Det kan foregå både direkte og indirekte og er altid målbart 

 

Til den strategiske retning hører fire strategiske indsatsområder som er:  

1. Væksthus Sjælland arbejder med vækstvirksomheder og vækstiværk-

sættere. 

2. Væksthus Sjælland er indgangen til et omfattende netværk, som gi-

ver virksomhederne mulighed for at træffe de rigtige valg, og vi er 

den regionale vidensbank i Region Sjælland. 
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3. Væksthus Sjælland skaber stærke rammer for virksomhederne, her-

under at stimulere til mere og bedre iværksætteri.  

4. Væksthus Sjælland er synlig og sætter vækst på dagsorden 

 

Væksthus Sjælland har udarbejdet en handlingsplan til strategien, som 

peger ind i de fire strategiske indsatsområder. 

 

Beslutning 

Væksthus Sjællands formand, Søren Kjærsgaard, fremlagde væksthusets 

resultater i 2014 samt orienterede om visionen for perioden 2015-18.  

 

KKR Sjælland drøftede sagen, herunder samspillet mellem den lokale er-

hvervsservice og væksthuset. Væksthus Sjælland inviterede kommunerne 

til en tæt dialog. 

 

  

2.9. Temadrøftelse: Evaluering af kommunal medfinansiering på sund-
hedsområdet 

MDR-2014-00371 hfh 

 

Baggrund 

På KKR mødet den 9. september 2014 blev det besluttet at følge evalue-

ringen af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet. Evalue-

ringen er nu færdig og peger på fordele og ulemper ved det nuværende 

system. Samtidig kommer rapporten med forslag til justeringer af model-

len. 

 

Der lægges op til en drøftelse af sagen.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter sagen. 

 

Sagsfremstilling 

Den 9. september 2014 havde KKR en temadrøftelse af kommunal med-

finansiering på sundhedsområdet. Det fremgik af sagen, at der som følge 

af økonomiaftalen for 2014 skulle igangsættes en evaluering af den kom-

munale medfinansiering på sundhedsområdet (KMF) med forventet på-

begyndelse i september 2014.  

 

Det blev besluttet at følge evalueringen og at konkrete udfordringer 

kunne tages op løbende i Sundhedskoordinationsudvalget. I den forbin-

delse er det vigtigt, at de enkelte kommuner kommer med konkret input 
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til de kommunale medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget, så de 

kan drøfte sagen med regionen. 

 

KL, Danske Regioner og regeringen har som opfølgning på sidste års 

økonomiaftaler nu gennemført en evaluering af den kommunale medfi-

nansiering på sundhedsområdet. 

 

Evalueringen viser overordnet, at medfinansieringen i det kommunale 

perspektiv lever op til det forudsatte i den forstand, at medfinansieringen 

har bidraget til at styrke det kommunale fokus på forebyggelses- og ple-

jeopgaven. Samtidig viser evalueringen, at samarbejdet mellem kommu-

ner og regioner grundlæggende fungerer og er blevet væsentligt bedre, 

men at der også nogle steder er udfordringer i forhold til at sikre et tæt 

og forpligtende samarbejde.  

 

Men ordningen giver også problemer. Bl.a. er der en del forskel på kom-

munernes håndtering af forebyggelse og pleje. Især de små kommuner 

har forsøgt at løse opgaverne via samarbejde, men niveauet er ikke ens.  

Samtidig fremhæver både kommuner og regioner at den nuværende mo-

del indeholder økonomiske incitamenter som i mange tilfælde er modsat-

rettede for henholdsvis kommuner og regioner. 

 

I forbindelse med evalueringen er der foretaget interviews i 15 kommu-

ner. På baggrund af bl.a. disse interviews er der fremlagt et bruttokatalog 

for mulige tilpasninger i ordningen. 

 

I bruttokataloget er der to hovedelementer: 

1) Differentieret medfinansiering 

2) Neutralisering af incitamentsvirkningerne ind i regionerne 

a) Neutralisering af incitamentsvirkningerne ved at fjerne KMF fra 

den øverste (marginale) finansiering 

b) Fuld afkobling af den kommunale medfinansiering fra regionernes 

finansiering. 

  

Evalueringen peger således på tre muligheder for justering af den kom-

munale medfinansiering. 

  

1. Differentieret medfinansiering 

 

En differentieret tilgang kan være at udsondre de konkrete behandlinger, 

hvor kommunen bedst vurderes at kunne påvirke/forebygge diagnosen. 

Der kan således være tale om fx en ’positivliste’, hvor forskellige behand-
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linger udsondres ift. hvor de kommunale påvirkningsmuligheder er sær-

ligt gode. Samtidig kan man helt fjerne den kommunale betaling på diag-

noser, hvor de kommunale forebyggelsesmuligheder er fraværende. 

 

”En differentieret medfinansieringsordning kan implementeres ved at 

ændre på dels pct.-satsen af DRG-taksterne, på loftet eller ved en kombi-

nation heraf". Det kan f.eks. være differentiering i forhold til patienter-

nes alder ellers særlige sygdomsområder. 

  

2.a. Neutralisering af incitamentsvirkningerne ind i regionerne - Neutralisering af 

incitamentsvirkningerne ved at fjerne KMF fra den øverste (marginale) finansiering 

 

Her problematiseres, at medfinansieringen nok giver kommunerne inci-

tamenter til at holde patienterne væk fra hospitalerne, mens hospitalerne 

faktisk har den modsatte interesse.  

 

"Evalueringen viser, at der er elementer i den kommunale medfinansie-

ring, som har en selvstændig incitamentsvirkning på regionerne... Det 

kan modvirke den regionale indsats for at flytte patienter ud af sygehu-

sene til behandling på lavere omkostningsniveauer". 

 

En justering heraf ”…kan ske ved at: 

• sænke loftet for regionernes indtægt fra den kommunale medfinansie-

ring, således at den marginale regionale aktivitet alene finansieres fra 

den statslige aktivitetspulje, og dertil 

• fastsætte fordelingen af loftet i forhold til blokfordelingsnøglen, et 

fast aktivitetsår eller lign.” 

 

2.b. Neutralisering af incitamentsvirkningerne ind i regionerne - Fuld afkobling af 

den kommunale medfinansiering fra regionernes finansiering  

 

Den sidste model handler kort sagt om at skære regionerne ud af lignin-

gen. 

 

"Et andet muligt tiltag for at imødegå de potentielle incitamentsvirknin-

ger af den kommunale medfinansiering i regionerne er ved at afkoble 

medfinansieringen helt fra regionernes finansiering. Ordningen gøres 

derved til et anliggende mellem stat og kommuner alene, dvs. kommu-

nernes medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen betales til sta-

ten". 
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Evaluering og anbefalinger og en evt. opfølgning afventer valg og efter-

følgende forhandlinger. Økonomiforhandlinger bliver forventeligt ikke 

genoptaget før i løbet af august måned. 

 

Evalueringen og bilag i sin helhed kan læses på Ministeriet for Sundhed 

og Forebyggelses hjemmeside: 

http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Eva-af-den-kommunale-medfi-

nansiering-sundhedsomraadet-maj-2015.aspx 

 

 

 

Beslutning 

KKR Sjælland drøftede sagen, og det blev blandt andet fremhævet, at ad-

gangen til data er særlig vigtig, både i forhold til at kunne føre den nød-

vendige kontrol, og i forhold til bedre at kunne se hvor der skal forebyg-

ges. Sagen genoptages som en temadrøftelse på næste KKR møde. 

  

  

2.10. Orienteringssag: Kommunikationsområdet (VISP og Taleinstitut-
tet) og specialrådgivningen 

MDR-2014-00371 adr 

 

Baggrund 

KKR Sjælland blev den 2. marts 2015 orienteret om et igangsat arbejde i 

relation til kommunikationsområdet (VISP, Taleinstituttet) og special-

rådgivningen, da disse oplever reduktion i tilslutningen til abonnements-

aftaler. KKR Sjælland har bedt om en orientering om status for arbejdet.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

VISP og Taleinstituttet 

Status er, at VISP (videncenter for Specialpædagogik, et kommunikati-

onscenter, hvor Næstved er driftsherre, og som betjener kommuner i 

den sydlige del af regionen) og Taleinstituttet (Kommunikationscenter på 

taleområdet, hvor Guldborgsund er driftsherre) er i gang med analysear-

bejde og videre proces. 

 

Ift. VISP er der udarbejdet en analyse som danner grundlag for nye mo-

deller for tilkøb af ydelser på forskelligt niveau, afhængig af hvad kom-

munerne kan og ønsker at løse i eget regi. Der arbejdes på at etablere en 

finansieringsmodel – en pakkemodel – der giver kommunerne mulighed 

http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Eva-af-den-kommunale-medfinansiering-sundhedsomraadet-maj-2015.aspx
http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Eva-af-den-kommunale-medfinansiering-sundhedsomraadet-maj-2015.aspx
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for at købe fagpakker særskilt og på forskellige niveau, afhængig af om 

man ønsker alene at købe højt specialiserede ydelser, eller om man øn-

sker at købe både moderate specialiserede og højt specialiserede ydelser 

eller slet ikke vil købe pakker til bestemte målgrupper.  

 

Modellen tager højde for kommunernes forskellige ønsker, der spænder 

fra ønsker om at bevare samarbejdet på abonnementsvilkår, til et ønske 

om en mere fleksibel model for tilkøb. Lolland fastholder sin opsigelse 

af aftalen med VISP, og løser pr.1.januar 2016 dermed alle opgaver i re-

lation til Lov om specialundervisning for voksne. Guldborgsund har ta-

get stilling til pakkemodellen ved udvalgsmøde i slutningen af maj måned 

og har tiltrådt denne, dvs. VISP vil kunne fortsætte, idet der dog skal ske 

en tilpasning i forbindelse med Lollands udtræden.  

 

Guldborgsund har på deres udvalgsmøde d.26.maj, besluttet at købe dele 

af den samlede pakkemodel. Det betyder, at Guldborgsund med virkning 

fra 1.januar løser alle opgaver i tilknytning til høreområdet, kommunika-

tionsområdet (stemme/stammen) samt læsning (sammensatte funktions-

vanskeligheder, ordblindeundervisning). 

 

I forhold til Taleinstituttet (Kommunikationscenter på taleområdet, hvor 

Gulborgsund er driftsherre) er status, at byrådet i Guldborgsund kom-

mune behandler en sag på deres møde i juni måned, hvor det indstilles, 

at Taleinstituttet lukker, og Guldborgsund kommune derved beder om at 

blive frigjort fra deres forsyningspligt. Baggrunden er, at to kommuner 

har meldt sig ud af samarbejdet, og efter dialog med Faxe og Stevns har 

de ligeledes meddelt, at de vil organisere egne tilbud til erstatning for Ta-

leinstituttets nuværende ydelser. Der vil således ikke restere et spørgsmål 

om forsyningsforpligtelse. Samarbejdet ophører forventeligt den 31. de-

cember 2015. 

 

Specialrådgivningen i Holbæk  

Der er pt. igangsat en proces, der indeholder en taskforceprocedure jf. 

styringsaftalen. Taskforce gruppen og styregruppen er enig med Holbæk 

Kommune, i at Specialrådgivningen ikke er bæredygtig i sin nuværende 

form.  

 

Holbæk Kommune har afklaret med de 3 resterende abonnementskom-

muner (Slagelse, Solrød og Lejre), at der ikke er nogen forsyningsforplig-

telse for dem. 

 

Som leverandør til VISO er det klart vigtigste område siddestillingsanaly-

ser og rådgivning. Holbæk Kommune er indstillet på fortsat at levere 
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disse ydelser. Holbæk kommune aftaler snart nærmere med VISO, hvilke 

af de øvrige VISO opgaver, der fortsat kan varetages. Styregruppen for 

rammeaftalen har anbefalet, at det undersøges om disse funktioner kan 

kobles på et kommunikationscenter, f.eks. det der ligger i Holbæk. 

Der resterer en lukningsprocedure for Specialrådgivningen, der involve-

rer de 7 kommuner, der havde abonnementsaftale i 2014. 

 

Fokusområde i udviklingsstrategien for 2016  

Netværksgruppen for Specialundervisning anbefaler i sin årsrapport, at 

kommunikationsområdet betragtes under et for hele regionen, også for 

at bygge op om det faglige og herunder arbejdsdeling og fælles aftalt ud-

vikling. Kommunikationsområdet er således foreslået som fælles fokus-

område i udviklingsstrategien for 2016.  

 

I forhold til kommunikationsområdet vil der i 2016 være fokus på at ud-

vikle en fælles strategi for kommunikationsområdet, som både tager sigte 

på at drive området efter lavest effektive omkostninger, og samtidig sik-

rer områdets økonomiske og faglige bæredygtighed. Dette inkluderer 

bl.a. en analyse af områdets ydelses-og prisstruktur i forhold til øget gen-

nemsigtighed og kortlægning af fordele og ulemper ved abonnementsaf-

taler. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. Det blev oplyst i f.t. pakkemodel i 

VISP, at modellen indebærer, at man skal købe basispakken for at kunne 

købe de højt specialiserede fagpakker og evt. særlige ydelser 

 

  



KKR Sjælland  | 17-06-2015 

 SIDE  |  36 

3. Udpegninger  
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4. KKR 

 

 

4.1. Mødeplan 2016  

MDR-2014-00371 adr 

 

Baggrund 

KKR Sjælland godkendte på møde den 11. juni 2014 mødeplan for 2016, 

2017 bortset fra datoen for et møde i september 2016    

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR godkender den 13. september 2016 som møde-

dato.  

 

Sagsfremstilling 

KKR Sjælland har godkendt følgende mødeplan for 2016:  

• Tirsdag den 9. februar 2016 

• Onsdag den 20. april 2016 

• Mandag den 13. juni 2016  

• Tirsdag den 22. november 2016  

 

Den oprindeligt foreslåede dato for et møde i september 2016 kunne 

ikke godkendes. I stedet foreslås tirsdag den 13. september 2016. kl. 

9.30-12.30. Mulighed for formøder som sædvanlig fra kl. 8-9.30-  

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 
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5. Siden sidst  

 

 

5.1. Meddelelser 

MDR-2014-00371 adr, hfh 

 

Baggrund 

KKR Sjællands formandskab vil på mødet orientere om status for di-

verse sager og møder.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

Møder i kommunalbestyrelserne om KKRs arbejde. 

Har besøgt Næstved, Ringsted, Vordingborg, Kalundborg, Køge og Faxe 

kommuner. 

 

Møde i Dialogforum om handicap den 1. juni 2015. 

Dialogforum drøftede bl.a. udkast til rammeaftale. Brugerrepræsentan-

terne i dialogforum lagde generelt meget vægt på orientering fra kommu-

nerne til brugerne om, hvad der sker og ændringer på området.  

 

Øresundskomiteen: Målsætning el-biler: 

Øresundskomiteen underskrev i 2013 en hensigtserklæring om at ud-

brede elbiler og ladeinfrastruktur i regionen. På den baggrund er udarbej-

det en rapport, der indeholder en baggrundsanalyse, en politisk hensigts-

erklæring med 4 målsætninger og understøttende tiltag. Rapporten findes 

her på KKR Sjællands hjemmeside. 

 

De kommuner og regioner, der vælger at underskrive erklæringen, vil ar-

bejde for at fra år 2016: 

• skal alle nye biler under 3500 kg, der indkøbes/leases til egen flåde, 

anvende el, brint eller biogas, med mindre det er funktionelt uhen-

sigtsmæssigt. 

• skal der være udarbejdet en standardiseret og smidig ansøgningspro-

cedure i hver kommune for tilladelse til udbygning af ladeinfrastruk-

tur. 

• skal parkeringspladser med ladestandere være reserveret til elbiler, og 

der skal sikres tilstrækkelige parkeringspladser til at efterkomme ef-

terspørgslen på opstilling af ladeinfrastruktur. 

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_73646/cf_202/Sag_5.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_73646/cf_202/Sag_5.PDF
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• skal parkeringspladser på offentligt areal i nye byområder samt større, 

offentligt tilgængelige parkeringspladser på privat grund forberedes til 

etablering af ladeinfrastruktur for elbiler. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tog orienteringen til efterretning. 
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6. Punkter til næste møde  

 

 

6.1. Dagsordenspunkter til næste møde  

MDR-2014-00371 adr 

 

Baggrund 

Der orienteres nedenfor om dagsordenspunkter til næste møde i KKR 

Sjælland den 10. september 2015 på Sørup Herregaard, Sørupvej 26, 

4100 Ringsted kl. 9.30-12.30. Partierne aftaler selv gruppemøder, gruppe-

møderne kan placeres fra kl. 8-9.30. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

På mødet den 10. september forventes følgende sager: 

• Første drøftelse beskæftigelsesområdet. 

• Væksthus Sjælland – regional aftale. 

 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen med tilføjelse om, at på det kom-

mende møde afholdes temadrøftelser om trafik og medfinansiering på 

sundhedsområdet. 
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7. Eventuelt  

Formanden for KKR Sjælland, Niels Hörup fortalte, at KL har oplyst, at 

Erhvervsstyrelsen gerne vil i gang med at snakke ”startpakker” vedr. ud-

bygning af bredbånd og telefoni. Der skal derfor afholdes nogle regio-

nale møder, hvor kommuner og relevante foreninger kan mødes, og der 

er mulighed for dialog og spørgsmål om, hvad der skal til for at udbygge 

den digitale infrastruktur.  I den forbindelse vil KL høre, om der er no-

gen, der er interesserede i at være værtskommune for et sådant arrange-

ment. Møderne forventes afholdt i sidste halvdel af august. 

 

Det var stor interesse for sådanne møder og adskillige kommuner meldte 

sig. Formandskabet koordinerer i samarbejde med sekretariatet det vi-

dere forløb. 

 

 


