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Baggrundsnotat om praksisplanen og den underliggende aftale 

 

I dette notat gennemgås følgende emner i relation til praksisplanen og den underliggende aftale:  

 Baggrund for praksisplanen 

 Sammenhæng mellem sundhedsaftalen, praksisplanen og den underliggende aftale 

 Hvilke emner aftales i praksisplanen? 

 Beslutningskompetence 

 Økonomi 

 

 

Baggrund for praksisplanen 

Med ændringer i Sundhedsloven i juni 2013 blev kompetencerne og opgaverne for henholdsvis Prak-

sisplanudvalget, Sundhedskoordinationsudvalget, Patientinddragelsesudvalget, Kommunalt Lægeligt 

Udvalg og Samarbejdsudvalget ændret. 

 

Den endelige planlægningskompetence i forbindelse med sundhedsaftalen og praksisplanen tilfalder 

regionerne, men samarbejdet mellem regioner, kommuner og almen praksis skal foregå i et formaliseret 

samarbejde i sundhedskoordinationsudvalget og praksisplanudvalget, samt med inddragelse af patient-

inddragelsesudvalget og Kommunalt Lægeligt Udvalg (KLU).  

 

Det er praksisplanudvalgets opgave, at der en gang i hver kommunal og regional valgperiode udarbejdes 

en praksisplan for den pågældende region, kommunerne i regionen og almen praksis. I praksisplanud-

valget sidder fem medlemmer fra kommunerne, tre medlemmer fra regionen og tre medlemmer fra 

PLO. Der skal tilstræbes enighed i udvalget, men hvis det undtagelsesvist ikke er muligt, trods store og 

vedvarende forsøg på at nå frem til et kompromis i forhold til praksisplanen, tilfalder den endelige 

beslutning regionen1. 

 

For kommunernes vedkommende er arbejdet med praksisplanen politisk forankret i KKR, som også 

har udpeget de fem kommunale medlemmer af praksisplanudvalget. De fem kommunale medlemmer 

er: 

 

• Pernille Beckmann – Greve Kommune 

• John Brædder – Guldborgsund Kommune 

• Mogens Haugaard Nielsen – Stevns Kommune 

• Lene Hatt – Guldborgsund Kommune 

• Lis Tribler – Slagelse Kommune 

 

  

                                                           
1 Lovgrundlaget for Praksisplanudvalget er beskrevet i Sundhedsloven §204, stk. 2-4 og uddybet i ”Bekendtgørel-
se om praksisplanudvalg for almen praksis”. 
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Sammenhængen mellem sundhedsaftalen, praksisplanen og den underliggende aftale 

Med udgangspunkt i den godkendte sundhedsaftale skal kommuner, region og de alment praktiserende 

læger nå til enighed om en praksisplan for almen praksis. Praksisplanen skal danne den ramme, der 

sikrer, at sundhedsaftalen gennemføres i forhold til almen praksis.  

 

De opgaver, som de alment praktiserende læger forpligtes til at udføre via sundhedsaftalen skal beskri-

ves i praksisplanen og følges op af underliggende aftaler, der indgås med de praktiserende læger. I de 

underliggende aftaler bliver ressourcer, økonomi og implementering aftalt. Der kan dog ikke laves 

lokale aftaler, der kolliderer med det, der er fastsat i overenskomsten. 

 

Udover at det først er med den underliggende aftale, at kommuner og region knytter økonomi og 

ressourcer til indsatserne i praksisplanen, så er det også en forudsætning, at der indgås en underliggende 

aftale med PLO, for at de praktiserende læger er forpligtede til at følge praksisplanen2.  

 

Nedenstående figur viser hierarkiet mellem sundhedsaftalen, praksisplanen og de underliggende aftaler. 

Derudover beskrives kompetencen set fra kommunernes synsvinkel. 

 

 
  

                                                           
2 Jf. minstersvar på spørgsmål 67 i forbindelse med behandlingen af lovforslaget om ændring af Sundhedsloven: 
http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/l227/spm/67/svar/1061225/1260650.pdf  

Sundhedsaftaler 

•Politisk aftale mellem kommuner og region.  

•Sætter rammerne for samarbejdet om sundhedspolitikken i regionen.  

•Forhandles af sundhedskoordinationsudvalget. 

•kompetence: Sundhedsaftalen skal endeligt godkendes i kommunerne 

Praksisplaner 

•Udmønter sundhedsaftalen fsva. samarbejdet med almen praksis, sygebesøg, samtaleterapi og øvrige temaer vedr. 
samarbejde med almen praksis 

•Udarebjdes i samarbejde mellem Region Sjælland, kommunerne og de alment praktiserende læger i region Sjælland 

•. Forhandles i praksisplanudvalget (PPU) 

•Kompenetnce: Regionen har den endelige beslutningskompetence. 

Underliggende 
aftaler 

•  Et aftalekompleks med konkret udmøntning af praksisplanen. 

•Aftalekomplekset består af delaftaler indgået mellem minimum to af parterne: Region Sjælland, de alment praktiserende 
læger og de sjællandske kommuner 

•Udganspunktet for forhandlingerne er PPU, men der kan også indgås bilaterale delaftale 

•Kompetence: Den underliggende aftale skal  endeligt godkendes i kommunerne 

http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/l227/spm/67/svar/1061225/1260650.pdf
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Hvilke emner aftales i praksisplanen? 

Praksisplanen danner som nævnt den ramme, der sikrer, at sundhedsaftalen gennemføres i forhold til 

almen praksis. Praksisplanerne beskriver, hvilke opgaver almen praksis skal varetage, snitflader til det 

øvrige sundhedsvæsen og overvejelser om kapacitet og fysisk placering af lægepraksis. Det vil sige, at 

relevante emner eksempelvis kan være: 

- Kapacitet og lægedækning 

- Decentrale løsninger for sygebesøg og samtaleterapi 

- Medicinhåndtering 

- Tilgængelighed 

- Henvisning til og anvendelse af forebyggelsestilbud 

 

En væsentlig del af arbejdet med praksisplanen er en mulighed for decentralisering af sygebesøg og samtaletera-

pi. De to områder ligger i den centrale overenskomst, indtil de lokale parter i praksisplanudvalget indgår 

aftale om, hvorledes sygebesøg og samtaleterapi skal håndteres lokalt (på regionsniveau). Når der er 

indgået aftale i alle regioner bortfalder bestemmelserne i den centrale overenskomst og økonomien 

flyttes ud lokalt. 

 

En anden væsentlig del af arbejdet er at sikre rammerne for at sundhedsaftalens gennemførelse. Her vil 

konkrete opgaver i det tværsektorielle samarbejde kommer via Sundhedskoordinationsudvalget (SKU). 

Forløbsbeskrivelser og værkstøjskasse til sundhedsaftalen opdateres løbende og kan ændre på samar-

bejdet og derfor give Praksisplanudvalget konkrete opgaver. Sammenhængen er forsøgt illustreret 

nedenfor. 
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I nedenstående tabel ses de temaer der indtil nu har været drøftet i praksisplanudvalget:  

 

Temaer Bemærkninger 

Lægedækning Der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af de 3 parter. Formålet med 
arbejdsgruppen er, at analysere lægedækningssituationen i Region Sjælland 
og på den baggrund lægge op til beslutning i Praksisplanudvalget. 
Arbejdsgruppens arbejde er 2-delt. 

 

Arbejdsgruppen har i første omgang analyseret og kommet med forslag til: 

• Den aktuelle lægedækningssituation i Region Sjælland 

- Udgangspunkt i den årlige lægedækningshøring 
• Lægedækningssituation på lang sigt for Region Sjælland 
• Særlige lægedækningsmæssige udfordringer 

- Skal der udpeges udfordrede områder og givet fald hvilke områder 

Dernæst skal arbejdsgruppen analysere og tage stilling til: 

• Tiltag/indsatser der kan gøres for at afhjælpe lægedækningsproblemer 
på såvel kort som langsigt. 

• Kapacitetsfordeling og principper for sikring af lægedækning i alle dele 
af Region Sjælland 

• Den fremtidige sundhedsdækning på Region Sjællands øer 

 

Der er enighed om at lægedækning er et emne der vil skulle tages op 
løbende i Praksisplanudvalget gennem hele perioden.  

 

Der har fra kommunal side været fokus på at sikre lægedækning i alle dele af 
regionen, herunder fokus på rekruttering f.eks. via forskningstilbud, 
lægevagtsystemet, ægtefællejob eller andre alternative løsninger. 

Samtaleterapi Der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af de 3 parter. 

 

Formålet med arbejdsgruppen er at tilvejebringe et fælles udgangspunkt 
samt et diskussions- og beslutningsoplæg til Praksisplanudvalget vedr 
samtaleterapi. 

 

Der er kommunalt fokus på om midlerne kunne bruges bedre lokalt til en 
mere dækkende indsats for visse psykisk syge? Fokus på at der er en meget 
ulige fordeling i brugen fra kommune til kommune. Kan vi bruge det til at 
vurdere om der er nogle løsninger, der er bedre end andre? Fokus på at der  
mangler koordinering mellem de enkelte instanser (tværsektoriel 
samarbejde). 
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Sygebesøg Der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af de 3 parter. 

 

Formålet med arbejdsgruppen er at tilvejebringe et fælles udgangspunkt 
samt et diskussions- og beslutningsoplæg til Praksisplanudvalget vedr. den 
fremtidige håndtering af sygebesøg. 

 

Udkast til modeller forelægges praksisplanudvalget og danner ud-
gangspunkt for en aftale mellem regionen og PLO Sjælland og evt. den 
fælleskommunale side om vilkårene for aflæggelse af sygebesøg.  

Arbejdsgruppen kan ikke forhandle en aftale men udelukkende opstille 
løsningsmodeller med omkostningsbevidst perspektiv. 

 

Der er fra kommunal side fokus på teleløsninger/telebesøg som en af 
løsningsmodellerne. Lægerne skal være mindst muligt på landevejen, derfor 
er der behov for alternative løsninger i forhold til traditionelle sygebesøg. 

Telemedicin  I bestræbelserne på at begrænse antallet af indlæggelser og opnå en bedring 
i behandlingerne for såkaldte kronikere eksempelvis KOL-patienter er tele-
medicin et centralt redskab. Der er behov for, at få ressourcerne til at 
strække længere i fremtidens sundhedsvæsen, når befolkningen bliver ældre 
og flere og flere dermed bliver ramt af kroniske sygdomme. De 
praktiserende læger ville her kunne få en central rolle. 

 

Der er allerede en række sjællandske kommuner der er i gang med 
telemidicinske løsninger. Se nærmere på det telemedicinske landkort der er 
etableret af Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening 
som en del af den nationale handlingsplan for udbredelse af telemedicin fra 
august 2012: https://medcom.medware.dk/tm/kort 

Tilgængelighed Et gennemgående kommunalt ønske er, at kommunes medarbejdere kan 
komme i hurtig kontakt med borgerens praktiserende læge. 

Løsningen kan være mange ting… 

- Aftale om meraktivitet?  

- Ren praktisk koordinering?  

- Arbejdsgange? 

 

Herudover er det foreslået, at der skal ses på om der er opgaver lægerne 
ikke behøver at løfte og som måske kan løftes bedre i kommunerne, 
herunder er det foreslået, at kommunerne kunne udstationere HK’ere 
og/eller sygerplejesker, der kan medvirke til at aflaste lægerne og sikre bedre 
sammenhæng og koordinerning med kommunerne. 

Akutpladser Der er behov for bedre visitering fra almen praksis – vi skal genindlæggelser 
til livs – bedre koordinering mellem sektorerne (tværsektorielt samarbejde). 
 

Fast lægedækning på akutpladser kunne være en model. Denne er inddraget 
i arbejdet under arbejdsgruppen for sygebesøg. Der er ved at blive lavet en 
kortlægning af antal akutpladser og disses placering. 

Tidlig opsporing af udsatte 
grupper 

De praktiserende læger ser mange af de borgere, der er i risiko for at blive 
syge, før kommurne får kendskab til dem. Der skal være bedre samarbejde 
og koordinering omkring disse grupper, så der kan sættes tidligere ind. 

Samarbejde og brug af kom-
munale tilbud 

Det er vigtigt for kommunerne, at de praktiserende læger kender og 
benytter sig af de kommunale tilbud. Hvad kan der gøres for at det bliver 
bedre? 

https://medcom.medware.dk/tm/kort


  

6 
 

4 konkrete forslag fra lægerne: 

Central fælles visitation til 
sygeshusene. 

 

 

Alle henvisninger til sygehus sendes til én fælles central visitation. 
Krav til henvisninger skal fokusere på det klinisk og mest nødvendige 
og sygehusene / afdelinger skal indtage patienterne efter de samme 
kriterier.  

Diagnostiske undersøgelser Hurtig og ensartet mulighed for egen læge til at kunne henvise 
borgeren direkte til diagnostisk undersøgelse, fx MR-scanning, etc. 
En bedre adgang for almen praksis til f.eks. billeddiagnostiske 
undersøgelser giver mulighed for at almen praksis kan færdigudrede 
patienten i stedet for at henvise patienten til udredning på sygehuset.  

Bedre samarbejde om børn og 
unge – PPR, familiecenter, 
misbrugscenter, 
børnepsykiater. 

 

Et velfungerende, effektivt og hurtigt samarbejde om sårbare børn og 
unge – samarbejdet mellem PPR, Familiecenter, Misbrugscenter og 
børnepsykiatrien skal optimeres, egen læge skal kunne henvise til 
PPR/familiecentertilbud inden for 1 måned. Mulighed for 
akut/subakut kommunalt tilbud til børn med psykologiske/ psykiske 
problemstillinger ADHD, depression, mobning og skilsmisse mv. Let 
adgang til PPR for almen praksis. 

Stressklinikker – i kommunalt 
regi 

 

Stressklinik – kommunale stressklinikker, henvisningsmuligheder for 
stresspatienter til forebyggende og behandlende tilbud. Kriterier for 
henvisning til psykologhjælp er ulogisk for borgerne og 
uhensigtsmæssige (alderskriteriet 18-38 år). 

Regionen ønsker fokus på:  

Lægedækning  

 

Det er altafgørende at der er lægedækning i alle dele af regionen. 
Etableringstilskud 

 

Tilgængelighed til almen 
prakis  

 

Fremtidssikring af lægeklinikker bla. ved større lægefællesskaber. 
Inspireret af det svenske system, men lettere tilgængelighed og bedre 
samarbejde mellem sygehuse og vårdcentral f.eks. meddelelse fra 
sygehus til egen læge ved udskrivelse, som egen læge skal kvittere for 

Den koordinernede rolle for 
almenpraksis 

Mener at det er en kerneopgave, der skal holdes fast i. 
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Beslutningskompetence 

Den endelige beslutningskompetence i forhold til praksisplanen tilfalder som nævnt regionsrådet, hvis 

det undtagelsesvist ikke er muligt at nå frem til et kompromis. Denne særlige beslutningskompetence 

gælder dog ikke i forhold til den underliggende aftale. Den underliggende aftale kan kun indgås, hvis 

alle tre parter skriver under på den.  

 

Det er ikke fastlagt i lovgivningen, at praksisplanudvalget har beslutningskompetence ift. at indgå aftaler 

med betydning for kommunernes økonomi. Derudfra kan man udlede, at kompetencen for at indgå 

sådanne aftaler stadig ligger ved kommunalbestyrelsen. Med andre ord så giver lovgivningen medlem-

merne i praksisplanudvalget forhandlingskompetence for de 17 sjællandske kommuner men ikke den 

endelige beslutningskompetence.  

 

I praksis betyder det, at den underliggende aftale, hvor økonomi og ressourcer aftales, skal godkendes i 

alle kommuner, før den kan træde i kraft.  

 

Økonomi forbundet med praksisplanen 

KL og Danske Regioner har indgået aftale om en økonomimodel for praksisplanerne. Kommunerne 

anbefales i den sammenhæng at afsætte specifikke midler til aktiviteter i forbindelse med praksisplanen i 

forbindelse med budgettet for 2016. Nedenfor skitseres de væsentligste pointer af aftalen. 

 

Den overordnede økonomi 

Når der er indgået aftale om sygebesøg og samtaleterapi, flyttes disse dele ud af den nationale overens-

komst til decentral aftale. Hermed flyttes ca. 210 mio. kr. på nationalt plan3. Af disse finansierer regio-

nerne 90 pct. og kommunerne 10 pct. tilsvarende i dag. 

 

Når aftalerne om sygebesøg og samtaleterapi er indgået, vil der desuden blive frigivet 2*100 mio. kr. til 

øvrige tiltag i forbindelse med praksisplanerne. 100 mio. kr. fra kommunerne og 100 mio. kr. fra regio-

nerne. 

 

Tabellen nedenfor viser et samlet overblik over økonomien hhv. på nationalt plan og for Region Sjæl-

land. 

 

 Region Sjælland Hele landet 

Samtaleterapi* 13,8 104 

Sygebesøg* 14,2 109,7 

Af de 100 mio. kr. – kommuner 14,6 100,0 

Af de 100 mio. kr. – region 15 100,0 

Samlet 57,6 413,7 

*Tallene er baseret på forbrug i 2014. Kommunerne vil, som i dag, finansiere 10 pct. af disse udgifter. 

 

  

                                                           
3 Beregningerne er baseret på forbrug for 2013. Tallene justeres, når der foreligger regnskabstal for 2014. 
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Finansiering og model for afregning 

Der er følgende principper og opmærksomhedspunkter i forhold til den kommunale finansiering og 

afregning i forbindelse med aktiviteter knyttet til praksisplanen. 

 

De 100 mio. kr. til kommunerne finansieres gennem det generelle bloktilskud. Fordelingen for kom-

munerne mellem de fem regioner er sket på baggrund af den kommunale bloktilskudsnøgle. Nedenfor 

er beløbene vist for de enkelte kommuner i Region Sjælland. 

 

Kommune DUT-nøgle Beløb i kr.  Kommune DUT-nøgle Beløb i kr. 

Faxe 0,617 616.762  Odsherred   0,596 596.285 

Greve 0,817 817.256  Ringsted 0,598 597.683 

Guldborgsund 1,139 1.139.498  Roskilde 1,403 1.402.619 

Holbæk   1,232 1.232.323  Slagelse 1,426 1.425.965 

Kalundborg 0,897 897.460  Solrød 0,335 335.271 

Køge 1,067 1.066.616  Sorø 0,516 515.659 

Lejre 0,440 439.854  Stevns 0,388 388.308 

Lolland 0,904 904.390  Vordingborg 0,839 838.589 

Næstved 1,427 1.426.538  I alt 14,641 14.641.075 

 

Derudover gælder følgende principper: 

 Afregning til lægerne sker som på nuværende tidspunkt. Regionen afregner på baggrund af den 

afholdte aktivitet. Afregning mellem region og kommune vil følge det flow, der kendes fra med-

finansieringen  

 Afregningsmodellen for sygebesøg og samtaleterapi er den afholdte aktivitet i den enkelte 

kommune, mens afregningsmetoden for nye tiltag vil ske på baggrund af den kommunale blok-

tilskudsnøgle 

 Beregningen af de 210 mio. kr. til samtaleterapi og sygebesøg er sket ud fra tal for aktivitet i 

2014 og er dermed kun et skøn over de fremtidige udgifter. Så længe aktiviteten aftales til ni-

veauet for det seneste år, bidrager kommunerne med 10 pct. af udgifterne tilsvarende i dag. 

Men hvis det i praksisplanerne aftales at bruge nogle af de 2*100 mio. kr. til at øge aktiviteten 

på disse to områder, vil finansiering af den øgede aktivitet fordeles med 50 pct. fra regionerne 

og 50 pct. fra kommunerne  

 De ca. 21 mio. kr., som kommunerne på nationalt plan kommer til at finansiere til samtaleterapi 

og sygebesøg, bliver med den nye model trukket ind under kommunernes udgiftsloft, hvilket 

det ikke var tidligere. Derfor er udgangspunktet, at kommunernes udgiftsloft hæves med de 21 

mio. kr., mens regionens loft mindskes tilsvarende. Dette skal dog endeligt aftales med staten i 

Økonomiaftalen for 2016. 

 

Opfølgning og styringsværktøjer 

Med aftalen forpligtes regionerne til at lave systematisk ledelsesinformation om de afholdte udgifter og 

aktivitet. Ledelsesinformationen skal deles med kommunerne. Derudover er det aftale, at Danske Regi-

oner og KL udarbejder inspirationsmateriale til aftaleelementer omkring styringsværktøjer med konkre-

te handlingsanvisninger. 



2.2 Beslutningssag: Takst og udgiftsudviklingen på det 
specialiserede socialområde og oplæg til økonomiske 
anbefalinger 



UDGIFTSUDVIKLING PÅ DET SPECIALISEREDE 
SOCIAL- OG UNDERVISNINGSOMRÅDE 

(REGION SJÆLLAND) 
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Udgifter: Børn/Unge og Voksne  
(region Sjælland 2010 til 2014) 

Udgifterne er opgjort som nettodriftsudgifter i 2014-pl og –opgaveniveau. 
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Udgiftsniveau Voksne med særlige behov  

2009-2014 (2014-priser) 
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Budgetteret og realiseret belægningsprocent  
i Rammeaftale Sjælland 
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Gns. belægningsprocent  
i regnskab 2013 

kommune Gns. belægningsprocent i regnskab 2013 

Faxe 87,77 

Guldborgsund  95,3 

Holbæk 93,8 

Kalundborg 92,83 

Køge 103,72 

Lejre  95,41 

Lolland  94,1 

Næstved 98,1 

Odsherred 87,5 

Region Sjælland 91,4 

Ringsted 91 

Roskilde  92,6 

Slagelse  94,1 

Sorø  95,56 

Vordingborg 101,9 

Gns for Regionen 94,34 



Samlet efterregulering i Rammeaftale Sjælland 
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2.2 Beslutningssag: Takst og udgiftsudviklingen på det 
specialiserede socialområde og oplæg til økonomiske 
anbefalinger 



 

 

Bilag 2 til Sagsfremstilling til KKR 
Den 17. marts 2015 

Oversigt over effektiviseringsværktøjer 
 

Effektiviseringsværktøjer kan opdeles i hhv. fælles og lokale initiativer. 

 

I det følgende skema gives overblik over mulige effektiviseringsværktøjer/ - initiativer 

 

Fælles værktøjer/ initiativer Lokale værktøjer/ initiativer   

 

 Benchmarking - sammenligning af 
serviceniveau på tværs og ift. landstal 

 Visitation - analyse i udviklingen af antal 

brugere og gennemsnitlig tyngde 
 Belægningsprocent – fælles fokus på 

belægningsprocenten og mulighed for at hæve 
den 

 Udbud  - markedsmodning  – effektivisering via 
almindeligt konkurrencepres og lavere priser 

 Takster – takstanbefaling – nulvækst  eller 
takstnedsættelse som bredt 
effektiviseringsinstrument  

 Regulering af administrativ overheadprocent 

 Abonnementsaftaler og objektiv finansiering 

 Fokus på særligt dyre enkeltsager/anbringelser 
på hhv. voksen- og børneområdet 

 

 Dialog mellem myndighed og drift / mellem 
bestiller og udfører 

 Visitation – skarpere/mere præcis visitation ift. 
antal borgere, deres behov samt serviceniveau 

 Dialog med private udbydere internt i 
kommunen 

 Tidlig indsats - styring og planlægning i 
forbindelse med overgang fra barn til voksen 

 Bedre IT - digitaliseringstrategi 

 Færre udgiftskrævende klagesager -  

 Fokus på effekt og evidens – opsamling af 
erfaringer ift. effekt som grundlag for visitation 

 Fokus på kapacitetstilpasning 

 Fokus på særligt dyre enkeltsager 

 Entydigt budgetansvar 
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Det specialiserede social- og undervisningsområde i region sjælland 

 

Takstanalyse budget 2015 og behandling i styregruppen 

Økonomigruppen fremlægger takstanalysen for budgettakster 2015. Takst-

analysen er udarbejdet efter samme principper som de tidlegere år. 

Overordnet viser de modtagne oplysninger fra kommunerne og regionen, at 

taksterne under et i region sjælland overholder den fælles henstilling om en 

maksimal udvikling svarende til pris- og lønskønnet minus 1,5. Det udmeldte 

P/L-skøn fra 2014 til 2015 er 2,0%. Der er samlet set tale om et fald i om-

sætningen på 0,24 % fra budget 2014 til budget 2015.  

Der er dog store forskelle kommunerne imellem.   

Udvikling i pladstal. 

Nedenstående tabel viser udviklingen i pladstal fordelt på driftsherrer. Over-
ordnet set har det samlede antal pladser været faldende fra 2009 til 2015.  

Fra 2013 til 2014 var der er fald på -0,8 % svarende til et fald på 52 pladser, 
mens der fra 2014 til 2015 ses et fald på -0,3 %. I absolutte tal er der tale om 
en tilbagegang på 17 pladser fra 2014 til 2015.  

Ændringer i pladstal er foretaget enten i forbindelse med budgetvedtagelsen, 
og indgår i rammeaftalen for 2015, eller som løbende normale driftstilpasnin-
ger. Her foretager den enkelte driftsherre ændringen indenfor de godkendte 
rammer på 20 % jævnfør bestemmelserne i rammeaftalen og takstaftalen.  

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

 
RS17 - 
Sekretariatet 
Rammeaftale Sjælland 
 
Næstved Kommune 
Teatergade 8 
4700 Næstved 
 
5588 5010 
 
www.RS17.dk  

Dato: 
18. marts 2015 
 
 
 
konsulent: 
Svetlana Sokolska  
sveso@naestved.dk  
Direkte 5588 5407 
 

 

 

 

 

 

http://www.rs17.dk/
mailto:sveso@naestved.dk
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Udviklingen i belægningsprocenten 

Det er vigtigt, at der både sker en god udnyttelse af kapaciteten på institutionerne, og 
at der er god overensstemmelse mellem den budgetterede og den realiserede belæg-
ningsprocent. Nedenstående viser udviklingen gennem en årrække.  

 

 

Udvikling i pladstal

Kommune 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Regnskabstal Regnskabstal Regnskabstal Regnskabstal Regnskab Budgettal Budgettal

Faxe 205 209 206 209 204 188 188

Guldborgsund 678 678 610 639 608 563 554

Holbæk 599 636 598 592 612 617 586

Kalundborg 518 512 518 576 579 572 572

Køge 419 394 387 498 290 291 280

Lejre 57 57 57 75 73 78 78

Lolland 456 358 324 314 302 327 317

Næstved 778 741 739 683 680 658 662

Odsherred 193 186 189 173 156 157 163

Region Sjælland 1.061 999 1.016 992 951 912 907

Ringsted 188 190 190 180 174 155 155

Roskilde 420 481 311 217 227 283 266

Slagelse 1.177 1.236 1.151 1.168 1.204 1.175 1.218

Sorø 306 304 301 300 280 292 292

Vordingborg 591 516 471 463 445 464 477

7.645 7.497 7.068 7.080 6.784 6.732 6.715

Faxe og Ringsted er korrigeret for 2014 idet der var indeholdt pladser for private tilbud  

Belægningsprocenter Budget 2015

Budgetteret pct. Regnskabs pct.

2007 94,27 97,29

2008 93,8 95,49

2009 94,43 96,77

2010 94,92 95,88

2011 96,43 95,28

2012 95,4 96,51

2013 96,1 94,34

2014 95,85

2015 95,39
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Udviklingen i omsætningen fra 2014 til 2015 

Omsætningen er i begge årene beregnet som pladstal gange belægningsprocent gange 

årets takst gange 365 dage. 

Metoden er valgt for at kunne belyse den samlede økonomiske aktivitet på området 

med den korrekte vægtning mellem institutionerne i forhold til størrelse og tyngde. 

Nedenstående tabel viser udviklingen fra 2014 til 2015 i den samlede omsætning. 

 

I omsætningen er indregnet overførsler fra henholdsvis 2012 og 2013 på grund af bety-

delig udsving i sammenligningsårende er omsætningen efterfølgende opgjort excl. over-

førsler. 

Udvikling i omsætning budget fra 2014 til 2015

Kommune

Omsætninge 

budget 2014

Omsætning 

budget 2015

Ændring fra 2014 

til 2015 Ændring i %

Faxe 75.903.867 69.330.983,50 -6.572.884 -8,66

Guldborgsund 197.663.867 183.444.507 -14.219.360 -7,19

Holbæk 189.857.031 184.826.776 -5.030.255 -2,65

Kalundborg 160.768.273 158.518.285 -2.249.988 -1,40

Køge 120.244.270 118.856.114 -1.388.156 -1,15

Lejre 46.789.451 48.114.375 1.324.924 2,83

Lolland 133.822.045 137.580.662 3.758.617 2,81

Næstved 245.356.762 250.722.550 5.365.788 2,19

Odsherred 58.872.401 59.591.827 719.426 1,22

Region Sjælland 429.576.461 436.520.943 6.944.482 1,62

Ringsted 70.522.033 45.370.617 -25.151.416 -35,66

Roskilde 110.284.717 115.082.844 4.798.127 4,35

Slagelse 388.515.470 410.308.859 21.793.389 5,61

Sorø 101.219.654 101.065.004 -154.650 -0,15

Vordingborg 179.324.217 183.402.848 4.078.631 2,27

2.508.720.519 2.502.737.195 -5.983.324 -0,24
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Omsætningen excl. overførsler er udtrykket for den faktisk forventede udgift til driften 

af de enkelte tilbud. Omsætningen for 2014 er herudover korrigeret for Fakse og Ring-

sted da den fejlagtigt har indeholdt private tilbud. 

De korrigerede omsætningstal udtrykker de bevillinger der er afsat til driften med et 

givent serviceniveau af de enkelte tilbud i henholdsvis 2014 og 2015 udgør: 

Indregnet overførsel fra 2012 og 2013 i taksterne for 2014 og 2015

Kommune

Overførsel fra 2012 

indregnet i 

taksterne for 2014

Overførsel fra 

2013 indregnet i 

taksterne for 2015

Faxe -82.350 1.954.283

Guldborgsund 1.685.185 -14.541.431

Holbæk 8.175.342 -2.080.135

Kalundborg 0 -1.062.975

Køge 1.321.864 16.914

Lejre 0 0

Lolland 606.000 243.190

Næstved -3.364.433 -3.282.631

Odsherred -1.646.608 0

Region Sjælland 5.537.031 -4.459.990

Ringsted 4.608.269 3.431.292

Roskilde 1.554.219 1.704.915

Slagelse -1.363.716 -291.270

Sorø -689.544 1.027.110

Vordingborg 6.373.341 -1.662.101

I alt 22.714.600 -19.002.829

Underskud +/overskud -
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Ændringen i omsætningen mellem 2014 og 2015 er ikke helt sammenlignelige, idet tak-

sterne på foranstaltninger efter Servicelovens § 107, 109 og 110, midlertidige døgnop-

hold, krisecentre og forsorgshjem ikke længere indeholder opkrævning af egen betaling 

idet den opkræves af betalingskommunen. Herudover er der en del ændringer i forde-

lingen i pladsantallet i de enkelte foranstaltningstyper afhængig af efterspørgsel. 

Analyse af takstudviklingen for perioden 2011 til 2015 

KKR Sjælland drøftede på sit møde den 10. marts 2014 en fælles anbefaling til kommu-

nerne til takstudviklingen på det specialiserede social- og undervisningsområde. KKR 

Sjælland bad om, at der ved behandlingen af sagen i 2015 foreligger en analyse som 

oplæg til en treårig aftale.  

Analysen er udarbejdet på grundlag af kommunernes indberetning af den realiserede 

omsætning i 2011 til 2013 samt budgettet for 2014 og 2015 korrigeret for overførsler 

fra tidligere år. Ved at korrigerer for overførslerne fra tidliggere år udtrykker analysen 

udviklingen i institutionernes årlige drift i forhold til det fastsatte serviceniveau. 

 

  

Kommune

Omsætning 

budget 2014 

excl overførsel 

fra 2012

Omsætning 

budget 2015 

excl overførsel 

fra 2013

Ændring fra 

2014 til 

2015

Ændring 

fra 2014 

til 2015 i 

procent

Faxe 72.413.409 67.376.701 -5.036.709 -7,0

Guldborgsund 195.978.682 197.985.938 2.007.256 1,0

Holbæk 181.681.689 186.906.911 5.225.222 2,9

Kalundborg 160.768.273 159.581.260 -1.187.013 -0,7

Køge 118.922.406 118.839.200 -83.206 -0,1

Lejre 46.789.451 48.114.375 1.324.924 2,8

Lolland 133.216.045 137.337.472 4.121.427 3,1

Næstved 248.721.195 254.005.181 5.283.986 2,1

Odsherred 60.519.009 59.591.827 -927.182 -1,5

Region Sjælland 424.039.430 440.980.933 16.941.503 4,0

Ringsted 38.182.988 41.939.325 3.756.336 9,8

Roskilde 108.730.498 113.377.929 4.647.431 4,3

Slagelse 389.879.186 410.600.129 20.720.943 5,3

Sorø 101.909.198 100.037.894 -1.871.304 -1,8

Vordingborg 172.950.876 185.064.949 12.114.073 7,0

I alt 2.454.702.335 2.521.740.024 67.037.689 2,7
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Det analysegrundlag der er til rådighed for analysen på tilbudsniveau giver ikke mulig-

hed for at udarbejde den af KKR ønskede analyse med et tilstrækkeligt valid resultat, 

idet der er sket markante tilpasninger og ændringer over perioden både i målgrupper, 

strukturændringer i kommunerne.  

Der er i stedet udarbejdet en analyse over udviklingen i omsætningen sat i forhold til de 

vedtagene hensigtserklæringer om udviklingen i omsætningen 

 

Analysen giver ikke et entydigt svar men det må konstateres at en 3-årrig aftale bør 

bygge på en nulvækst således at takterne maksimalt må stige med PL ved samme ser-

viceniveau. 

Aftalen vanskeliggøres dog af, at en del tilbud er under omlægning som følge af æn-

dring af tilbud efter servicelovens § 108 ændres til tilbud efter servicelovens § 105 med 

bostøtte/ydelsesparker. 

  

Udvikling i omsætningen for perioden 2011 til 2015

Kommune

Regnskab 2011 

excl. overførsler 

fra 2009

Regnskab 2012 excl. 

overførsler fra 2010

Regnskab 2013 

excl. overførsler 

fra 2011

Omsætning 

budget 2014 

excl overførsel 

fra 2012

Omsætning 

budget 2015 

excl overførsel 

fra 2013

Faxe 87.178.338 83.140.299 80.353.106 72.413.409 67.376.701

Guldborgsund 206.484.118 200.035.410 203.222.648 195.978.682 197.985.938

Holbæk 150.284.853 163.383.105 170.006.402 181.681.689 186.906.911

Kalundborg 155.797.517 172.428.212 159.874.818 160.768.273 159.581.260

Køge 174.534.401 124.410.356 121.914.110 118.922.406 118.839.200

Lejre 44.372.456 45.348.650 47.455.557 46.789.451 48.114.375

Lolland 111.692.949 124.378.495 128.174.507 133.216.045 137.337.472

Næstved 246.527.824 250.491.116 254.472.279 248.721.195 254.005.181

Odsherred 62.826.141 60.717.156 59.425.491 60.519.009 59.591.827

Region Sjælland 416.404.832 416.433.451 400.926.717 424.039.430 440.980.933

Ringsted 64.772.135 63.004.628 64.496.531 38.182.988 41.939.325

Roskilde 104.540.015 96.156.185 102.332.055 108.730.498 113.377.929

Slagelse 364.922.598 394.892.715 395.774.001 389.879.186 410.600.129

Sorø 107.390.981 100.768.709 101.658.150 101.909.198 100.037.894

Vordingborg 151.471.047 174.378.047 171.972.833 172.950.876 185.064.949

I alt 2.449.200.205 2.469.966.534 2.462.059.205 2.454.702.335 2.521.740.024

Udvikling i omsætningen 2012 2013 2014 2015

Stigning i procent 0,85 -0,32 -0,30 2,73
Hensigtserklæring - korrigeret for pris 

og lønfremskrivning 0,40 0,80 1,20 0,50
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Opsummering 

Nærværende takstanalyse over taksterne for budget 2015 viser en stabilisering af 

pladstallet samlet set for kommunerne og Region Sjælland under et. Analysen indikerer 

at fordelingen mellem indsatsen i borgernes eget hjem og niveauet for døgnpladser sva-

rer til efterspørgslen 

Økonomigruppen henleder opmærksomheden på, at kommunerne samlet set har bud-

getlagt med en belægningsprocent for budget 2015, som ligger højere end den realise-

rede belægningsprocent for 2013 hvilket ligeledes indikerer at udbud og efterspørgsel er 

stabiliseret. 

Omsætningstabellen viser, at henstillingen om at holde takststigningerne på maksimalt 

den udmeldte P/L-regulering minus 1,5 svarende til 0,5 % er overholdt. Der er budget-

lagt med et fald omsætningen på 0,24% for kommunerne og Region Sjælland under et. 

Analysen i forbindelse med indgåelse af en eventuel 3-årrige rammeudmelding viser 

imidlertid at faldet på de 0,24% primært skyldes ændring  af den indregnede overførsel 

fra tidligere år er ændret fra underskud til overskud. Hvis omsætningen korrigeres for 

overførslerne viser udviklingen i stedet en stigning på 2,7 % 

Analysen til brug for indgåelse af flerårige aftaler viser ikke et entydigt svar men det må 

konstateres at en 3-årrig aftale bør bygge på en nulvækst således at takterne maksi-

malt må stige med PL ved samme serviceniveau. 

En aftale vanskeliggøres dog af at en del tilbud er under omlægning som følge af æn-

dring af tilbud efter servicelovens § 108 ændres til tilbud efter servicelovens § 105 med 

bostøtte/ydelsesparker. 

Styregruppens behandling af sagen 

Styregruppen for Rammeaftale Sjælland har 6/2-2015 drøftet takstanalysen for budget 

2015 og herunder områdets udfordringer, det økonomiske pres og øget kapacitetsud-

nyttelse mv.: 

Beskrivelse af områdets udfordringer: 

 Borgere med mere komplekse problemstillinger 

 Antalsmæssigt flere borgere med behov for støtte  

 Højere kvalitetskrav fra Socialtilsynet og opfølgning på disse 

 

Det økonomiske pres 

 De samlede udgifter på det specialiserede socialområde er stigende 

 På landsplan har KL prognosticeret (på baggrund af 3. kvartalsregskabstal) at 

udgifterne til det specialiserede voksenområde forventes at lande 700 mio. kr. 

over budget – tendensen forventes også i Region Sjælland  

 Takstinstrumentet kan medvirke til at overholde de økonomiske rammer 

 

 

Øget kapacitetsudnyttelse 

 Rationalisering ved at flere borgere støttes indenfor den samme økonomiske 

ramme vurderes at være en bedre løsning end takstnedsættelser 
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 Det foreslås derfor at belægningsprocenten i alle tilbud forhøjes så gennemsnit-

tet forøges fra 95,39% i budget 2015 til 97% i budgettet for 2016 

 Det betyder for den enkelte kommune at den gennemsnitlige belægningsprocent 

forhøjes med 1,6 procentpoint 

 Andre instrumenter kan overvejes – f.eks. at man sænker den gennemsnitlige 

opholdstid på midlertidige dagtilbud (paragraf 107) 

 

 

 

 

 

 



2.5 Temadrøftelse: Indspil til Greater Copenhagen – første 
drøftelse 



Greater Copenhagen – Oversigt over indspil fra kommunerne 
 

Hovedemne Deltemaer Indsats/område Sammenhæng til eksisterende projekter 

i Greater Copenhagen 

Tiltrækning af 

arbejdskraft 

 

Uddannelsesinstitutioner Niveau  

Placering 

Uddannelse i alle dele af regionen 

Uddannelser placeres tæt på virksomhederne  

Styrke samarbejdet mellem institutionerne og det lokale 

erhvervsliv  

Skabe innovative uddannelses- og forskningsinstitutioner 

 

Beskæftigelsesindsats Samarbejde på tværs af regioner/kommuner om hvordan 

vi sikrer arbejdskraft – særlig akademisk – til de af vores 

virksomheder der skaber vækst 

 

Tiltrække udenlandske talenter 

 

  

Fælles 

interessevaretagelse på 

infrastrukturområdet 

 Prioriteringerne i Sjælland baner vejen er det centrale 

Rute 23 til Kalundborg 

Copenhagen Trafikcharter 

Internationalisering Tiltrækning af udenlandske 

investeringer 

 

Markedsføring via fælles brand 

Kernefortælling om Greater Copenhagen 

 

Fokus på at få de allerede iværksatte initiativer med 

investorportal, modtageapparat og international house til 

at fungere og blive succesfulde. 

Branding projekt  

Indstik til kommuneplan – Vi er Greater 

Copenhagen   

Investorportal 

 

Vækst i eksisterende internationalt 

orienterede virksomheder 

Modtageapparat 

International house 

Samordning af aktører 

 

 Fælles EU-kontor 

Væksthuse 

 

Pilotprojekt på det grønne område, danner 

grundlag for det videre arbejde med 

samordning af aktører (Delprojekt under 

projektet et sammenhængende 



 

erhvervsfremmesystem). 

 

Forslag til prioriterede 

styrkepositioner: 

Fødevarer Primærproduktion, forædling, distribution og innovation 

indenfor fødevareerhvervet 

Iværksætteriet og det lokale madhåndværk 

 Del af ærtebæltet 

Klynge inden for frøavl 

 

Fødevareprojekt 

Re-industrialisering af 

Sjælland/produktions-sites 

Plads til store transporttunge- og/eller pladskrævende 

produktionsvirksomheder 

Plads på havne til erhverv med højt aktivitetsniveau 

Mulighed for godsterminal 

 

Kapitalisering af de store offentlige 

investeringer 

Femern Bælt 

Sygehuse 

Jernbane 

 

 

Etablering af logistik-klynge Greater Copenhagen som potentielt transport- og 

logistikhub for Skandinavien, Nordeuropa og 

Østersøområdet  

 

Bioøkonomi, energi, miljø, klima 

og bæredygtighed 

 

Mulighed for at blive førende både som testområde, 

investeringsområde og brandingmæssigt 

Vækstområde for klimavenlige produktionsvirksomheder 

 

Internationalt vækstområde for klimavenlige 

produktionsvirksomheder 

 

Turisme International vinkel og indsats 

Danmark bliver til 

Turismeprojekt (er ved at blive redefineret) 



2.5 Temadrøftelse: Indspil til Greater Copenhagen – første 
drøftelse 



Foreløbige forslag til emner for arbejdet med Greater Copenhagen  

 

Faxe Kommune Har sendt indspil 

Greve Kommune - 

Guldborgsund Kommune Har sendt indspil 

Holbæk Kommune - 

Kalundborg Kommune Har sendt indspil 

Køge Kommune Har sendt indspil 

Lejre Kommune Har sendt indspil 

Lolland Kommune Har det på ØU den 23. april 

Næstved Kommune Har sendt foreløbigt indspil, behandles 

på ØU den 20. april 

Odsherred Kommune Har sendt indspil 

Ringsted Kommune Har sendt indspil 

Roskilde Kommune - 

Slagelse Kommune Har det på ØU den 20. april 

Solrød Kommune Behandles på ØU den 20. april  

Sorø Kommune - 

Stevns Kommune - 

Vordingborg Kommune Har sendt indlæg 

 

 

 

 

 

 



 
 
48. Greater Copenhagen-samarbejdet  

Sagsnr: 00.17.15-A21-2-14 Sagsansvarlig: Marie Jørgensen 

 
Sagsfremstilling 

Arbejdet med den fokuserede vækstdagsorden i regi af Greater Copenhagen er 

ved at gå ind i en ny fase, hvor de overordnede politiske visioner skal omsættes til 

resultater via konkrete projekter og et tættere og mere strategisk fokus.   

I KKR og K17-regi er det besluttet, at hver enkelt kommune i Region Sjælland skal 

drøfte, hvad der for den, er den væsentligste strategiske dagsorden i Greater 

Copenhagen-samarbejdet, og desuden hvad de Sjællandske kommuners position 

skal være i det i forhold til det videre arbejde.  

  

Formålet med denne sag er derfor en retningsgivende drøftelse i 

Økonomiudvalget.  

Visionen 

Visionen er at Greater Copenhagen i 2020 er et internationalt knudepunkt for 

investeringer og viden på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa. 

Samarbejdet om en fokuseret vækstdagsorden har i 2020 skabt en betydelig 

økonomisk vækst og øget beskæftigelse i Sydskandinaviens internationale 

Metropol – Greater Copenhagen. 

De overordnede indsatsområder for Greater Copenhagen  er: 

1. Internationalisering 

2. Sammenhængende arbejdsmarked og erhvervsudvikling 

I øjeblikket arbejdes der på hvilke strategiske tiltag og yderligere projekter, der skal 

til, for at den fælles vision kan nås.  

  

Konkrete tiltag 

Tanken har hidtil været, at der skal skabes synlige resultater med afsæt i den fælles 

vision. Derfor blev der igangsat 8 projekter, der ud over at skabe konkrete 

resultater, også skulle lære os at samarbejde. 

Det har udmøntet sig i et fælles brand, muligheden for at deltage i den fælles 

investorportal og fælles besøgstjeneste samt mulighed for at knytte sig på 

International House. Faxe Kommune har være pilotkommune i startfasen på 

Faxe 

Kommune 



besøgstjenesten og er ligeledes repræsenteret på investorportalen med Eco 

Valley. 

Endvidere er der udarbejdet et oplæg til fælles kommuneplanopslag, et fælles 

trafikcharter og igangsat et fælles fødevareprojekt. 

Herudover er der fokus på arbejdet med at skabe et sammenhængende 

erhvervsfremmesystem. Her vurderes følgende hovedudfordringer: 

• På tre områder er der behov for en samordning af erhvervsaktørerne: 

1. Der er mange forskellige organisationer/netværk i spil: 
innovationsnetværk og klyngeorganisationer (35),  
energi og miljø (12),  
fødevarer (5)  
life science (5) 

2. Blandt erhvervsfremmeoperatørerne fokuseres der meget på iværk-sætteri og mindre på 
etablerede SMV’er.  

3. Der er stor forskel i kommunernes lokale erhvervsservice 

Udfordringer 

• Erhvervsfremmesystemet fungerer ikke ud fra princippet om ”no wrong door” for 

erhvervslivet, da aktørerne ikke henviser nok til hinanden 

• Der er mangel på adgang til risikovillig kapital 

• Finansieringen af erhvervsfremme og ejerskabet til operatørerne er spredt på 

mange aktører: ministerier/styrelser, vækstfora/regioner, kommuner mv. 

• Andelen af projektmidler er stor i forhold til basismidler, og et vist indholdsmæssigt 

overlap i forhold til projekter. 

  

Hensigter: 

• Der skal ikke være konkurrerende initiativer med samme fokus, og der bør som 

udgangspunkt kun være én organisation, som udfører en given opgave. 

• Operatørerne bør have en organisatorisk og økonomisk kapacitet samt 

administrativ professionalisme. 

• Operatørerne har et bredt fokus på alle dele af Copenhagen-geografien. 

• Operatørernes opgaveportefølje skal defineres entydigt. 

• Kommunale og regionale erhvervsfremmeorganisationer skal samarbejde og 

koordinere tæt – også med de statslige aktører. 

  



  

Overordnet giver det anledning til at drøfte 2 hovedspørgsmål: 

1. Hvordan kan Faxe Kommune spille ind i dagsordenen? 

2. Hvilken position skal de sjællandske kommuner tage i forhold til det videre arbejde? 

  

Faxe Kommunes administration vurderer, at det kunne være formålstjenstligt, at 

pege på: 

 Uddannelsesinstitutioner  

o Niveau 

o Placering  

 Beskæftigelse 

 Infrastruktur  

 International markedsføring i det fælles brand 

Desuden mener administrationen, at det kunne være formålstjenstligt at arbejde i 

retning af en samordning af erhvervsaktørerne.  

Lovgrundlag 

Lov om Erhvervsfremme 

Lom om kommunernes styrelse 

Økonomi 

Ingen  

  

Sagen afgøres af 

Økonomiudvalget 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at  

 Faxe Kommunes involvering og deltagelse i Greater Copenhagen drøftes 

 Konkrete forslag til initiativer for samordning af erhvervsaktørerne fx væksthusene eller Bruxelles-
kontorerne fastlægges 



 

 

Økonomiudvalget, 10. marts 2015, pkt. 32: 

Drøftet og genoptages på næste møde. 

  

Steen Petersen deltog istedet for Bente Abrahamsen. 

Camilla Meyer deltog i stedet for Per Thomsen. 

Dorte Nybjerg deltog ikke i behandlingen.  

  

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. april 2015 

Administrationens forslag godkendes. 

  

Steen Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O). 

  

 

Bilag 

 Bilag - Greater Copenhagen - Principper og eksekveringsplan - indsatsområder.pdf 

 

 

  

Bilag/Punkt_48_Bilag_1_Bilag__Greater_Copenhagen__Principper_og_eksekveringsplan__indsatsomraaderpdf.pdf


Guldborgsund Kommune 

 

Guldborgsund Kommunes Økonomiudvalg har [den 7. april]  drøftet Greater Copenhagen-

samarbejdet og har peget på to emner, som er vigtige for Guldborgsund Kommune at få med i det 

videre samarbejde: 

 

1. Erhvervsudvikling – plads og placering: FIXPOINT Europe/scandinavia  

 
a. Vi er forbindelsesleddet på E47 og E55 til Europa og til Skandinavien 
b. Vi har plads til store transport tunge virksomheder, byggehøjde 30 meter 
c. Plads til større pladskrævende produktionsvirksomheder  
d. Plads på havne til erhverv med højt aktivitetsniveau 
e. Vi har plads til en godsterminal for søvej, jernbane og landevej 
f. Vi har uddannelsescampus  

 
2. Erhvervsudvikling: Landbrug – fødevarer  

 
a) Vi har Danmarks bedste landbrugsjord og fødevareproduktion 
b) Vi er en del af ”ærtebæltet” dvs. at vi har særligt gunstige forhold for at dyrke ærter  
c) Vi har en klynge indenfor frøavl. 

 

  



Kalundborg Kommune 

 

 

For Kalundborg er der to områder som vi ser værende helt centrale for såvel Kalundborg Kommune som 

resten af Regionen; 

 

For det første infrastrukturen som er helt central for en fortsat understøttelse af væksten ude på Sjælland. 

For os er det helt afgørende, at vi i Greater Copenhagen har fokus på en fortsat og hurtig udbygning af 

infrastrukturen. Rute 23 er således ganske afgørende for at vores virksomheder fortsat kan skabe vækst. 

Det burde også for Hovedstadsområdet være centralt - givet de pågældende virksomheders nationale og 

internationale betydning. En fælles GC indsats målrettet Folketinget, Regeringen, Staten, etc. er her af 

afgørende betydning. 

 

For det andet er det arbejdskraft - et samarbejde på tværs af regioner/kommuner om hvordan vi sikrer 

arbejdskraft til de af vores virksomheder der skaber vækst er afgørende. For vores virksomheder er 

manglen på arbejdskraft - særligt akademisk - en risikofaktor som vi er nødt til at have fokus på. I den 

forbindelse har vi i Kalundborg indledt et samarbejde med Københavns Kommune (Beskæftigelse og 

integration) om netop denne problemstilling. Vi kan konstatere, at vi i 2013 havde 18 ledige borgere med 

en lang videregående uddannelse, hvor det tilsvarende tal for Københavns Kommune er 3.703. Hvis vi 

korrigere for forskellen i størrelse mellem de to kommuner burde Københavns tal være ca. 200. Mange er 

naturligvis humanister hvor vi har brug for ingeniører og dem med en naturvidenskabelig baggrund, men 

også disse findes Købehavns gruppe på de 3.703. Det er naturligvis ikke er holdbart og det er en win-win 

situation for begge kommuner om vi kunne lykkes med at øge arbejdskraftens mobilitet. Samtidig er det et 

meget konkret eksempel på hvordan GC samarbejdet kan gøres konkret og være til gavn for både 

Hovedstaden og provinsen. 

  



 

 

Køge Kommunes perspektiver i samarbejdet  

Vi er i Køge Kommune meget bevidste om, at vi er en del af en større geografi og har derfor ikke 

kun fokus på udvikling af vort lokalområde – men vil også i de kommende år bidrage til udviklingen 

af sjællandsregionen, såvel som være en aktiv medspiller i forhold til samarbejdet med vore 

naboregioner. 

 

Køge Kommune ser derfor nogle vigtige fælles perspektiver i særligt tre emner: 

 Re-industrialisering af Sjælland 

 Kapitalisering af de store offentlige investeringer 

 Etablering af logistik-klynge 

 

Re-industrialisering af Sjælland 

En ny type industrivirksomheder er vokset frem, som både skaber arbejdspladser og styrker økonomien. Den nye type 

industrier er ikke kendetegnet af bestemte brancher, men af den måde de arbejder på. De har brugt krisen til at trimme 

og optimere produktionen. De har udviklet nye forretningsmodeller, opbygget nye og stærkere koncepter og 

kunderelationer. Og tallene viser, at det skaber effekt.  

 

Kapitalisering af de store offentlige investeringer 

Vi har fokus på de store investeringer i sygehus og jernbane m.m., som Regionen og Staten i de kommende år vil 

foretage her i området. Og det er vort mål, at disse investeringer – ligesom dem vi selv foretager i markant byudvikling, 

havneudvidelse og nye erhvervsområder – skal medvirke til varig vækst og blivende beskæftigelse. Disse investeringer 

kan blive drivere til yderligere følgeinvesteringer i en bredere geografi, og dermed trække såvel erhvervsudvikling som 

byudvikling med sig.  

 
 

 

 

Returadresse: 
Køge Kommune, Erhvervsstaben 
Torvet 1, 4600 Køge 

    
    

 

Kommunaldirektøren 

  

   

Køge Kommunes indspil til emner for arbejdet i Greater Copenhagen 
   
 

   

 Dato Dokumentnummer   

 26. marts 2015 2014-1843-70  
 

Køge Rådhus 

Torvet 1 

4600 Køge 

 

www.koege.dk 

 

Tlf. 56 67 67 67 

 

Kontakt: 

Christine Lindvang 

Tlf. +45 56 67 66 27 

Mail christine.lindvang@koege.dk 

Køge Kommune 

 



 

Etablering af logistik-klynge 

Som det også fremhæves i den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi, er transport- og logistiksektoren interessant, fordi 

der i sjællandsregionen er en koncentration af virksomheder indenfor disse erhverv. Og denne placering giver 

virksomhederne særligt stærke vækst- og konkurrencevilkår, herunder den rigtige kombination af nærhed til metropol, 

placering i forhold til store internationale markeder, adgang til infrastruktur og arealmæssig plads til udvikling. 

Venlig hilsen 

Peter Frost 

Kommunaldirektør 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temaer til Greater Copenhagen 

 

Lejre Kommune ser frem til at Greater Copenhagen går ind i en ny fase, 

hvor politiske visioner skal omsættes til resultater via konkrete projekter og 

et tættere og mere strategisk fokus.  

 

På den baggrund har Udvalg for Erhverv og Turisme drøftet temaer på deres 

møde mandag den 13. april 2015. Udvalget har besluttet at præsentere tre temaer, som er 

beskrevet nedenfor. 

 

Samlet bygger de tre temaer på nogle af Sydskandinaviens styrkepositioner; 

Fødevarer, oprindelighed/turisme og uddannelse. Samtidig kan de tre temaer bidrage til et 

øget by-land samarbejde som både fastholder og skaber liv på landet samtidig med at det 

skaber kvalitet i byen.  

  

Tema 1 

Land – by – forbinde de lokale madhåndværkere med mulighederne i byen og verden omkring 

– turismeindustri, hotel- og restaurationsbranchen, markederne i byen. 

  

Iværksætteriet og det lokale madhåndværk er én af Sydskandinaviens styrkepositioner. 

Temaet har potentiale for vækst og nye arbejdspladser i forhold til turisme og 

fødevareerhvervet pga. en stadigt større international interesse i nordisk gastronomi. 

Temaet hører ind under indsatsområde seks i Greater Copenhagen som er ”Madmekka med 

unikke kvalitetsprodukter fra jord til bord”. 

  

Tema 2 

Understøtte Danmark bliver til. 

  

Det tværregionale samarbejde Danmark bliver til er en væsentlig aktivitet i store dele af 

Sjælland. Temaet har potentialet for nye arbejdspladser pga. en stadig større international 

interesse for vikinger. 

Temaet hører ind under indsatsområde otte i Greater Copenhagen som er ” Et attraktivt 

turistmål med en vifte af tilbud indenfor by-, kyst-, ø,- og kulturturisme. Fra historiske 

købstæder og pulserende storbymiljøer til hvide strande, bøgeskove og åbne landskaber”. 

  

Tema 3 

Skabe innovative uddannelses- og forskningsinstitutioner ved at etablere uddannelses- og 

forskningsmiljøer i alle dele af regionerne. 

Lejre Kommune 
Møllebjergvej 4 

4330 Hvalsø 

T 4646 4646 
F 4646 4615 

H www.lejre.dk 

 
Tina Unger 

Koncernsekretariat 

D 4646 4905 
E tiun@lejre.dk 

 

Dato: 14. april 2015 
J.nr.: 15/5570 

Lejre Kommune 



  

De deltagende kommuner har forskellige styrkepositioner og potentialet til at skabe innovative 

og inspirerende forsknings- og uddannelsesmiljøer ved et styrket samarbejde mellem 

institutionerne og det lokale erhvervsliv. 

Temaet hører ind under indsatsområderne tre og fem som er ”Et veludviklet erhvervsområde 

med en højtuddannet arbejdsstyrke og spidskompetencer inden for design, medicin, biokemi, 

bioteknik, it, telekommunikation, miljøteknologi og fødevareproduktion” og ”Et førende 

forskningsområde med 11 universiteter, højt specialiserede hospitaler, bio-sundhedsklynger og 

tradition for innovative samarbejdsmiljøer”. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Tina Unger 

Programleder erhverv, klima, 

bæredygtighed 

 

 

 

  



 
UDKAST  

 

Til KKR-Sjælland  

 

Næstved Kommunes forslag til indhold i KKRs fælles indspil til GreaterCopenhagen 

Sagen behandles af Økonomiudvalget den 20. april 2015, hvorfor evt. justeringer 

eftersendes. 

  

Næstved Kommune vurderer, at GreaterCopenhagen samarbejdet kan være løftestang for at vi 

i Næstved Kommune i langt højere grad mentalt og kulturelt ser os som en aktiv del af en 

samlet region. Det kan få betydning i forhold til mulige tættere samarbejder om 

interessevaretagelse i forhold til infrastruktur, arbejdsmarkedsbevægelser mv. i hele 

GreaterCopenhagen-området. 

 

Næstved Kommune kan understøtte metropolens mulighed for at tiltrække internationale 

investeringer til GreaterCopenhagenområdet og forbedre GreaterCopenhagen-områdets 

muligheder for at vækstiværksætte gennem bedre samarbejder mellem organisationer på 

tværs af området. Næstved Kommune kan gå aktivt ind i en indsats for at samordne den 

internationale tiltrækning af virksomheder og investeringer, eksempelvis ved at samarbejde 

med GreaterCopenhagenparterne om et fælles EU-kontor i Bruxelles. Næstved Kommune kan 

opfordre de øvrige parter til at gå efter de små sejre ved at fokusere på, at få de igangsatte 

initiativer til at fungere, at få etableret en fælles kernefortælling om GreaterCopenhagen, som 

vi alle kan se os ind i, snarere end at blive ved med at igangsætte nye store analyser.  

På baggrund af KKR-Sjællands sagsfremstilling foreslår Næstved Kommune at der rettes fokus 

på følgende emner i det videre arbejde med Greater Copenhagen: 

 

1. Fokus på samordning af den internationale branding, tiltrækning af internationale 

virksomheder samt vækst i eksisterende internationale virksomheder. Målet bør være at 

sammenlægge eksisterende organisationer, der arbejder med internationalisering, eksempelvis 

et fælles GreaterCopenhagen-kontor i Bruxelles. Fokus på at få de allerede allerede iværksatte 

initiativer med investorportal, modtageapparat og international house til at fungere og blive 
succesfulde.  

2. Fokus på fælles interessevaretagelse på infrastrukturområdet for at sikre en 

sammenhængende og velfungerende GreaterCopenhagenregion, hvor Regions Sjællands fælles 
trafikudspil 'Sjælland baner vejen' indgår som et vigtigt element.  

3. Fokus på samarbejde og udvikling inden for energieffektivitet, bæredygtighed og 

genanvendelse for dermed at understøtte GreaterCopenhagens potentiale som internationalt 

vækstområde for klimavenlige produktionsvirksomheder. Her kan Næstved Kommune byde ind 

med 'Ressource City', som konkret eksempelprojekt og som inspirator for etablering af flere 

upcykling virksomheder i GreaterCopenhagen.  

 

Disse tre emner er i overensstemmelse med Næstved Kommunes vision og den nye 

erhvervstrategi og kan medvirke til at binde initiativer i forlængelse af den regionale vækst- og 

udviklingsstrategi sammen med arbejdet i regi af GreaterCopenhagen.  

 

  

Næstved Kommune 



Notat vedr. forslag til emner som Odsherred Kommune ønsker at 

bidrage med i Greater Copenhagen 

 

Udgangspunktet er, at Odsherred Kommune bidrager aktivt i arbejdet med Greater Copenhagen. De 

emner, som kommunen har udvalgt er således udtryk for de emner, som umiddelbart står højest på 

kommunens ønskeseddel, men det betyder ikke, at kommunen ikke er interesseret i andre emner, som de 

øvrige kommuner måtte finde frem til.  

Odsherred Kommune har udvalgt 4 emner: 

1. Uddannelse og kompetenceløft til alle, fordi et kompetent og kvalificeret arbejdsmarked er 

forudsætningen for et sammenhængende arbejdsmarked og erhvervsudvikling 

2. Region Sjælland som base for produktions-sites, fordi vi kan konstatere, at vi allerede nu har flere 

produktions-sites liggende, hvor hovedsædet er beliggende i hovedstadsområdet eller i storbyer. 

Produktions-sites har stor betydning i forhold til beskæftigelsen, og vi har flere arealer med 

mulighed for pladskrævende produktion 

3. Fødevarehøjborg i Region Sjælland, fordi regionen rummer et stort udviklingspotentiale i 

områdets stedbundne ressourcer, herunder landbrugsarealer, der giver unikke fødevareprodukter, 

og i den forarbejdning og videreudvikling af produkterne, der sker. 

4. Central spiller indenfor bioøkonomi, miljø, klima og bæredygtighed, fordi både kommuner, 

forskningsinstitutioner og virksomheder allerede har arbejdet meget med emnet og har mulighed 

for at blive førende både som testområde, investeringsområde og brandingmæssigt. 

 

Ad 1 Uddannelse og kompetenceløft til alle 

Odsherred har store udfordringer med arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, idet kommunen har mange 

borgere uden uddannelse. Samtidig er der få borgere med en længerevarende uddannelse. Uddannelse er 

en nødvendig forudsætning for at forbedre konkurrenceevnen i kommunens og regionens virksomheder.  

Gennem de senere år er der sket en omfattende centralisering af uddannelserne. Det er et initiativ, som 

har både fordele og ulemper. En af ulemperne er, at det er blevet meget længere til uddannelse for 

kommunens unge. Odsherred Kommune vil derfor arbejde meget for, at der via Greater Copenhagen sker 

et kompetenceløft i hele området. Kommunen finder det vigtigt, at der arbejdes for, at der sikres 

uddannelsesmuligheder til alle f.eks. via faglige lokale studiemiljøer med fjernundervisningsfaciliteter og 

vejledning. Et sådant initiativ skal sikre, at virksomhederne har adgang til attraktiv arbejdskraft, og at 

arbejdskraften bosætter sig i ydreområderne, fordi mulighederne for efteruddannelse og 

videreuddannelse findes. 

 
Ad 2 Region Sjælland som base for produktions-sites 
 
Regionen har allerede mange produktions-sites. I Odsherred har vi blandt andet: Lundbeck, DPA, DLG, 
NKT. 
 
Virksomhederne er kommunens største arbejdspladser og spiller en central rolle for den samlede 
beskæftigelse. Næsten hver femte med et job i den private sektor har et job i industrien i Odsherred. 
Flere af industrivirksomhederne har hovedsæde udenfor kommunen, ofte i hovedstadsområdet. Odsherred 
har lige som en række andre kommuner i Region Sjælland erhvervsarealer, som kan bruges til produktion. 
Det er vores vurdering, at kommunerne i Region Sjælland skal arbejde for at tiltrække produktionssites 

Odsherred Kommune 

 



både fra de virksomheder, som allerede har hovedsæde i København og fra de virksomheder, som 
tiltrækkes. 
  
 

Ad 3 Fødevarehøjborg i Region Sjælland 

Fødevareerhvervet er et centralt og betydeligt erhverv i regionen og rummer store vækstpotentialer. 

Odsherred Kommune vil arbejde for, at regionen bliver spydspids på primærproduktion, forædling, 

distribution og innovation indenfor fødevareerhvervet. Med udpegningen som Danmarks første Geopark 

tænkes naturen som en dobbeltressource (produktionsfacilitet og rekreativt areal), og Odsherred er derfor 

særlig egnet som ambassadør for fødevareerhvervet.  

Odsherred har allerede en stærk tradition for at samarbejde på tværs af fødevare-værdikæden. Det 

betyder, at der er stærke samarbejdsrelationer mellem fødevareproducenter, forædlingsvirksomheder og 

restauranter. Det indebærer bl.a. at virksomheder, som Dragsholm Slot er førende indenfor gastronomi.  

Avlernes særlige stedbundne ressourcer i form af den inddæmmede Lammefjord giver også området helt 
særlige styrker. Både Lammefjorden og samarbejdet i fødevare-værdikæden har bidraget væsentlig til 
godkendelsen af området som Geopark.  
 
P.t. pågår idéudvikling og modning af projekt ”Det nordiske Fødevarecenter”. Visionen er i 2025 at have 

etableret et førende udviklings- og videnscenter indenfor lokale fødevarer i Odsherred. Projektet bidrager 

til at udfolde det udviklingspotentiale, der ligger i Odsherreds stedbundne ressourcer, der er unikke i 

regionssammenhæng.  

 
 

Ad 4 Central spiller indenfor bioøkonomi, miljø, klima og bæredygtighed 

Region Sjælland har allerede en række førende virksomheder inden for bioteknologisk produktion med 
produktionssteder, hvor der bliver fremstillet medicin, enzymer, fødevarer, bioenergi mv. Samtidig 
arbejder mange kommuner med miljø, klimaudfordringer og bæredygtighed, f.eks. bæredygtig byggeri. 
Odsherred Kommune ønsker at arbejde for, at Region Sjælland sammen med forskningsinstitutioners viden 
bliver førende med en række teststeder, vidensmedarbejdere og produktionssteder.  
 
Emnet understøttes af, at regionen har en høj andel af vegetabilsk landbrugsproduktion, og dermed 
rummer store mængder biomasse, som kan anvendes på en bæredygtig måde til produktion af 
højværdiprodukter som medicinalprodukter, fødevareingredienser, brændstoffer eller el og varme.  
 
Odsherred Kommune har i samarbejde med de andre kommuner i Region Sjælland fået kortlagt de lokale 
biomasseressourcer som halm, træ og gylle mm. Kortlægningen skal være med til at sikre, at der 
anvendes lokale ressourcer til opvarmning, både i de eksisterende naturgasbaserede fjernvarmeanlæg og i 
de nye anlæg, der arbejdes med at realisere i Odsherred. Et fremtidssikret fjernvarmesystemer med til at 
gøre virksomhederne mere konkurrencedygtige i form af lave varmepriser og give mulighed for en grøn 
profil. Hermed bliver Odsherred mere attraktiv for virksomheder, der overvejer at flytte til kommunen. 

 
 

 

  



 

  

Ringsted Kommune 

 



 

Vordingborg Kommune 

 

 

Greater Copenhagen set fra Vordingborg Kommune 
Helt grundlæggende er det Vordingborg Kommunes intention at indgå i samarbejdet som en aktiv 

medspiller. Kommunen bakker op om den overordnede politiske tænkning om, at vi står stærkere sammen 

end hver for sig, når det gælder om at tiltrække internationale investeringer og skabe vækst og udvikling i 

vores fælles region. 

 

Fokusområder 
Det er betryggende, at der er igangsat et arbejde for aktivt at få afdækket, hvilke temaer og fokusområder 

de enkelte kommuner finder særlig vigtige at få med i samarbejdet.  

Samarbejdet bliver kun en succes, hvis alle kan se, at der arbejdes på dagsordener, der kan gøre en forskel 

for såvel det større fællesskab som den enkelte kommune.  

Kommunen finder derfor, at der generelt skal være fokus på at det er den samlede region, der bidrager til 

væksten og dermed får del i væksten. Og det indebærer også, at det er en forudsætning, at strategien for 

Greater Copenhagen ikke tager afsæt alene i en centraliseringsdagsorden, men at der også er fokus på at 

fastholde tilbud og vækst i oplandet. Det gælder i høj grad uddannelsestilbud, hvor det er afgørende for en 

veluddannet arbejdskraft, at de unge har nem adgang til uddannelsesstederne.  

Vordingborg Kommune byder ind med følgende tre emner: 

1. Femern Bælt-korridoren 

Den kommende forbindelse og de afledte muligheder, der følger i kølvandet, bør være en 

absolut topprioritet for Greater Copenhagen. Transport-korridoren har potentialet til at skabe et 

nyt trekantsområde på Sjælland og sikre at væksten sker bredt på Sjælland – både nord, syd, 

øst og vest. Der må forventes mange muligheder for at tiltrække erhverv langs Femern Bælt 

korridoren – inden for logistik, produktion, fødevareforædling mm.  

 

2. Fødevarer 

Landbrug og Fødevarer er en lokal styrkeposition for Vordingborg Kommune, som det er for 

resten af Sjælland. Der er allerede tiltag i gang på dette område og der er god mening i, at der 

arbejdes på, at primær-produktionen følges af arbejdspladser i forarbejdning, forædling og 

også forskning og innovation. Det burde være muligt, at undgå situationer som med DTU 

Lindholm, hvor videns-arbejdspladser tæt på erhvervet søges centraliseret i 

Københavnsområdet. 



 

3. Turisme 

Vordingborg Kommune har en ambition om at fordoble turistomsætningen frem mod 2022. Det 

kræver en international vinkel og indsats. Derfor ser vi frem til, at de parkerede projekter på 

turismeområdet bliver sat i gang og også får et stærkt fokus fremover.  
  

Deltagelse i tiltag 
Lige som Greater Copenhagen selv, er Vordingborg Kommune også i den fase, hvor visionerne 

omsættes til handling. Erhvervsudvalget skal på de kommende møder tage stilling til graden af 

involvering i de tiltag, der allerede er sat i gang. 

Omkring fælles brand deltager vi på workshop i april, hvor der arbejdes med, hvordan Greater 

Copenhagen brandet kan omsættes lokalt og hvilke lokale styrkepositioner, der kan støtte op om 

brandet. 

Fælles investorportal er et af de områder, som drøftes på et kommende møde i Erhvervsudvalget. 

Projektet giver god mening og bør tænkes sammen med lignende tiltag fra Fonden Femern Belt 

Development om motorvejsnære erhvervsarealer. 

Erhvervsudvalget vil endvidere i de kommende måneder tage stilling til Trafikcharter, International 

House, Delegationstjeneste og en række af de andre projekter, der er sat i gang i Greater 

Copenhagen regi. 
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Kære Niels Hörup og Knud Erik Hansen 

Tak for jeres brev om kystsikring, hvor I peger på de store problemer både 

med finansiering af kystsikring og fremdrift i opgaveløsningen.  

 

Vi har netop på sidste møde i KL’s Teknik og Miljø udvalg drøftet 

problemerne i kystsikring. I vores drøftelse indgik mange af de samme 

problemstillinger, som I rejser i jeres brev. Helt konkret besluttede vi, at KL 

skal arbejde for: 

 at der dannes en national fond, der skal forebygge skade ved 

oversvømmelser fra havet, og 

 at en kommunal kystplanlægning gøres obligatorisk for alle kyst-

kommuner, og 

 at prioriteringerne i risikostyringsplanerne danner grundlag for 

udlodning af tilskud fra den nationale fond. 

 

Det betyder naturligvis, at KL tager sagen op med staten. Muligheden for at 

bruge bidraget til stormflod til forebyggende initiativer indgik også i vores 

drøftelse. Det er en mulig finansieringskilde til den ønskede nationale fond. 

 

Jeg har vedlagt den sagsfremstilling, der dannede baggrund for vores 

drøftelse af sagen.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jørn Pedersen 

Formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg 

 

 

KKR Sjælland 
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National fond til kystsikring 
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Baggrund 

Oversvømmelser fra havet har stigende opmærksomhed. Problemet vil 

forværres i takt med stigende havspejl. TMU drøftede efter stormen 

”Bodil” problemet. Her ønskede udvalget ”at der arbejdes videre med at 

konkretisere et konkret forslag til en ny model for finansiering, hvor an-

svaret fordeles imellem lodsejere, kommune og stat”. 
 

Indstilling 

Det indstilles, at KL arbejder for 

• at der dannes en national fond, der skal forebygge skade ved over-

svømmelser fra havet, og 

• at en kommunal kystplanlægning gøres obligatorisk for alle kyst-

kommuner, og 

• at prioriteringerne i risikostyringsplanerne danner grundlag for ud-

lodning af tilskud fra den nationale fond.  
 

Sagsfremstilling 

Hovedreglen for beskyttelse af ejendom mod oversvømmelse er det så-

kaldte ”nytteprincip”. Nytteprincippet betyder, at kystsikring betales af 

de lodsejere, der har nytte af sikringen. Dette princip er gammelt og vidt 

udbredt. Helt samme princip gælder for oversvømmelse fra vandløb. 

 

Gennem tiderne er sikring af særligt udsatte områder gennemført i fæl-

lesskab, først gennem tiltag (fx), der er opført og betalt af de interessere-

de lodsejere. Retsregler om lodsejers pligt til at deltage i vedligehold af 

kystdiger er ældgamle. Senere har nogle lande ladet nationale organer 

overtaget opgaven. Det er fx tilfældet i Nederlandene.  

 

I Danmark håndterer Kystdirektoratet opgaven med kystsikring af dele 

af den jyske vestkyst. Denne opgave finansieres af staten og de berørte 

kommuner i fællesskab. Sikring af stort set alle andre danske kyster fi-

nansieres efter nytteprincippet. Kommunerne bidrager som lodsejer med 

en part på lige fod med andre lodsejere.  

 

En kommune kan inden for kommunalfuldmagten vælge at støtte kyst-

sikring i større omfang. Det sker sammen med staten på dele af vestky-

sten. Det sker også enkelte andre steder i landet. 

 

Det stigende havspejl betyder sammen med udvikling af by- og sommer-

husområder, at flere steder er truet af oversvømmelser. KL har presset 

på for en løsning, hvor staten tog et større ansvar. Miljøministeren har 



henvist til en kystanalyse, som er igangsat i år og indeholder følgende 

elementer: 

• Kortlægning af den eksisterende regulering og indsats for kystbeskyt-

telse, herunder de eksisterende virkemidler og udgifterne i stat, 

kommunerne og blandt grundejere.  

• Afdækning af, hvor risikoen for erosion, oversvømmelser og potenti-

elle skadesomkostninger er størst. 

• Vurdering af, om kommunerne har de rigtige værktøjer til at sikre en 

omkostningseffektiv kystbeskyttelsesindsats, 

• Vurdering af om den eksisterende regulering understøtter, at indsat-

sen for kystbeskyttelse fokuseres der, hvor behovet er størst. 

 

Styregruppen består af Miljøministeriet (formand), Finansministeriet, 

Erhvervs- og Vækstministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet. 

Sekretariatet har bedt om en plads i styregruppen for kystanalysen,. Det 

har Miljøministeriet afvist med henvisning til, at KL vil blive inddraget 

på anden vis. Kystanalysen skal afsluttes i år.  

 

Vi ved allerede nu, at der er behov for en større indsats for kystsikring 

nogle steder. Det er de steder, hvor store værdier er truet af havet. Andre 

steder er det alt for dyrt at kystsikre, når man sammenligner med de vær-

dier, der sikres. Vi ved også, at nytteprincippet er svært at bruge i fx stør-

re byområder. Her er det helt uoverskueligt at etablere en rimelig parts-

fordeling.  

 

Der er derfor brug for to ting:  

1. Udpegning af kyster, hvor erosion eller oversvømmelse accepte-

res, samt prioritering af kystbeskyttelse på øvrige kyster  

2. Penge til at betale for den nødvendige kystsikring.  

 

Sekretariatet foreslår i forlængelse af tidligere forslag fra KL, at kyst-

kommunerne skal gennemføre en planlægning, der prioriterer kyster til 

forskellig indsats. Forslaget minder om de risikostyringsplaner, en række 

kommuner udarbejder, men der er en væsentlig forskel. Risikostyrings-

planen skal identificere områder med risiko for oversvømmelse. Sekreta-

riatet foreslår, at den kommunale planlægning skal føre frem til en priori-

tering af løsninger. Løsningen kan være kystsikring i forskellig form, men 

løsningen kan også være, at kysten ikke sikres. 

 

Kommunernes kystplanlægning skal kunne danne grundlag for at gen-

nemtvinge en kystsikring på traditionel vis efter nytteprincippet. Lov om 

kystsikring giver kommunerne mulighed for at pålægge lodsejere at beta-

le deres part af en vedtaget kystsikring.  

 



Nogle steder er partsfordelingen dog uoverskuelig. Andre steder kan der 

være brug for midler udefra bidrager til kystsikringen. Til det brug fore-

slår sekretariatet, at der skabes en national fond, der skal forebygge skade 

ved oversvømmelse fra havet. 

 

Sekretariatet ser dog to udfordringer i etableringen af en sådan fond. 

Dels vil nytteprincippet blive alvorligt udfordret af en sådan fond. Dels 

skal der findes penge til at finansiere en sådan fond. 

 

I kommissoriet for miljøministerens kystanalyse står: ”Det er en forud-

sætning for forslag til eventuelle justeringer, at det eksisterende grund-

princip i kystbeskyttelsesloven om, at grundejeren har ansvaret for at be-

skytte sin ejendom mod havet, videreføres”. Sekretariatet foreslår, at KL 

tilslutter sig denne forudsætning – også ved formulering af formålsbe-

stemmelsen for en national fond. 

 

Pengene til en sådan fond er et andet problem. En mulighed er en fælles 

statslig og kommunal finansiering. En anden mulighed er at udvide 

stormflodsordningen, som betales via brandforsikringerne. En tredje 

mulighed kunne være at udvide forsyningsselskabernes mulighed for at 

betale til klimatilpasning.  

 

En fordelingsnøgle mellem finansiering fra stat, kommune og lodsejere 

blev drøftet på udvalgsmødet i februar 2014. 

 

KL har plads i ”Udvalg vedrørende stormflods-, oversvømmelses- og 

stormfaldsordningerne”, som blev nedsat for at vurdere ordningerne i ly-

set af erfaringerne fra stormen ”Bodil”. Sekretariatet har søgt at udvide 

kommissoriet fra alene at se på skadeshåndtering til også at se på skade-

forebyggelse. Det er dog ikke lykkes. 

 

Kommunernes erfaringer med forsyningsselskabernes finansiering af 

klimatilpasning i byerne er blandede. Selskabernes ret til selv at vælge, 

om de vil finansiere ordningen eller ej har skabt problemer. De fleste 

steder er samarbejdet mellem kommune og forsyningsselskab godt, men 

der er markante undtagelser. Dertil kommer, at DANVA sammen med 

visse selskaber har en ide om, at forsyningsselskaberne skal være opera-

tør på hele vandets kredsløb. Den ide betyder, at selskaberne udvider de-

res arbejdsfelt ved at overtage opgaver fra kommunen. På den måde vil 

kommunen miste kompetence til at løfte opgaven med planlægning og 

prioritering. Sekretariatet kan derfor ikke anbefale finansiering via forsy-

ningsselskaberne. 

 



Sekretariatet forslår, at KL ønsker sig en national fond uden konkret at 

anvise, hvor pengene skal komme fra – også fordi svaret på dette i et vist 

omfang pt. på nationalt niveau vil være afhængig af partifarve. Baggrun-

den for behov for national finansiering er, at klimatilpasning i dette år-

hundrede vil være den nok vigtigste nationale prioritet indenfor national 

arealpolitik. Og staten har igennem århundreder varetaget arealrelaterede 

opgaver af national betydning – to eksempler er bekæmpelse af sandflugt 

og skovplantning. 

 
 

Beslutning 
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