
Mission 

KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt 

demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser 

og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, 

videnscenter og forum for fælles initiativer og 

beslutninger. 

 

Vision 

KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, 

indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn 

for borgerne og samfundet. 
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Deltagerfortegnelse  

Deltagere 

Niels Hörup, Solrød Kommune 

Knud Erik Hansen, Faxe Kommune 

René Tuekær, Faxe Kommune 

Pernille Beckmann, Greve Kommune 

Niclas Bekker Poulsen, Greve Kommune 

John Brædder, Guldborgsund Kommune 

John Harpøth, Holbæk Kommune 

Martin Damm, Kalundborg Kommune 

Flemming Christensen, Køge Kommune 

Mette Touborg, Lejre Kommune 

Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune 

Erik Kjelgaard, Lolland Kommune 

Carsten Rasmussen, Næstved Kommune 

Thomas Adelskov, Odsherred Kommune 

Henrik Hvidesten, Ringsted Kommune 

Joy Mogensen, Roskilde Kommune 

Stén Knuth, Slagelse Kommune 

Gert Jørgensen, Sorø Kommune 

Mogens Haugaard Nielsen, Stevns Kommune 

Knud Larsen, Vordingborg Kommune 

Lars Hoppe Søe, Næstved Kommune 

Jeppe Trolle, Roskilde Kommune 

Lene Hatt, Guldborgsund Kommune 

Karsten Lorentzen, Roskilde Kommune 

Jette W. Jørgensen, Køge Kommune suppleant for Jan Jakobsen, Ring-

sted Kommune 

Helle Mandrup Tønnesen, Vordingborg Kommune 

Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune 

Per Hauge, Solrød Kommune 

Hanne Brøndel, Kalundborg Kommune 

 

Afbud 

Dorte Nybjerg, Faxe Kommune 

Bo Abildgaard, Guldborgsund Kommune 

Lis Tribler, Slagelse Kommune 

Villum Christensen, Slagelse Kommune 

Githa Nelander, Næstved Kommune 

Jan Jakobsen, Ringsted Kommune 

 

 



KKR Sjælland  | 02-03-2015 

 SIDE  |  4 

Fra sekretariatet 

Adm. direktør Henrik Winther Nielsen, Solrød Kommune, K17 

Kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen, Kalundborg Kommune, K17 

Chefkonsulent Anders B. Kristensen, KL  

Chefkonsulent Henrik Fabiansson Haue  

Konsulent Anne Andersen  
  



KKR Sjælland  | 02-03-2015 

 SIDE  |  5 

1. Godkendelse af referat_  

1.1. Godkendelse af referat 

MDR-2014-00369 adr  

 

Baggrund 

Referatet af møde i KKR Sjælland den 12. november 2014 blev udsendt 

til medlemmerne den 14. november 2014. 

 

Indstilling 

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

land den 12. november 2014.  

 

      

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 
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2. Regionalpolitiske sager  

 

2.1. Beslutningssag: Beskæftigelsesområdet  

MDR-2014-00369 adr 

 

Baggrund 

KKR har fra årsskiftet en ny rolle på beskæftigelsesområdet. Der lægges 

op til et styrket kommunalt samarbejde i KKR. Der var på møde i KKR 

Sjælland den 12. november 2014 enighed om, at KKR Sjælland påtager 

sig ansvaret og den ny opgave på beskæftigelsesområdet. KL’s bestyrelse 

har tilsvarende prioriteret opgaven højt. Der skal inddrages erfaringer fra 

de øvrige KKR’er. KKR Sjælland bad K17 om at udarbejde oplæg til fo-

kusområder for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområ-

det i KKR Sjælland samt sikre administrativ opbakning til arbejdet. Her-

under belyse i hvilket omfang, det er muligt inden for eksisterende sam-

arbejder.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tilslutter sig,  

• forslag til fokuspunkt 2015: Beskæftigelsesmulighederne for Region 

Sjælland i de store anlægsprojekter (supersygehus i Køge, Femern 

Bælt og København-Ringsted-banen) 

• inddeling af kommunerne i et antal geografiske/relevante jobklynger, 

som efterfølgende dannes.  

• og tager orientering om etableringen af administrativ opbakning til 

arbejdet til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

Med beskæftigelsesreformen får kommunerne og KKR et større fælles-

kommunalt ansvar for beskæftigelsespolitikken. Der lægges i lovgivnin-

gen op til et styrket kommunalt samarbejde gennem KKR. Det sker ved, 

at kommunerne forpligtes til at drøfte tværkommunale samarbejder om 

beskæftigelsesindsatsen i KKR. Herudover skal kommunerne i regionen 

fremover udpege medlemmer til de nye regionale arbejdsmarkedsråd 

(RAR).  

 

KKR Sjælland bemyndigede på møde i november 2014 KKR Sjællands 

formandskab hertil.  

 

I RAR Sjælland repræsenterer følgende kommunerne:  

Borgmester Gert Jørgensen, Sorø, 1. viceborgmester Dorte Nybjerg, Fa-

xe, 2. viceborgmester Erik Kjelgaard, Lolland, Borgmester Joy Mogen-
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sen, Roskilde,  2. Viceborgmester Marie Stærke, dog således, at Knud 

Erik Hansen, Faxe har deltaget i RAR’s konstituerende møde, som sup-

pleant for Marie Stærke, der er på barsel.  

 

Samtidig medfører beskæftigelsesreformen, at kommunerne skal overve-

je, hvordan det tværkommunale samarbejde og videndeling mellem job-

centrene skal foregå. Hidtil har den statslige beskæftigelsesregion under-

støttet dette samarbejde. 

 

Fokusområde 2015 

Det følger af beskæftigelsesreformen, at kommunerne skal drøfte tvær-

kommunalt samarbejde om beskæftigelsesindsatsen i KKR. Det vil sige, 

at kommunerne skal drøfte med nabokommunerne, om der med fordel 

kan iværksættes tværkommunale samarbejder. For at sikre at samarbejdet 

tager udgangspunkt i de lokale forhold, er det er op til kommunerne at 

fastlægge, hvilke emner de vil samarbejde om. I bemærkningerne til lo-

ven er det nævnt, at det eksempelvis kan være en øget koordinering af 

virksomhedssamarbejdet eller indsatser, som kræver specialiseret viden, 

som eksempelvis AC-indsatsen eller opkvalificering af særlige grupper af 

ledige. 

 

Det foreslås, at KKR Sjælland i 2015 arbejder med fokusområder på to 

niveauer.  

 

For det første foreslås, at der i geografisk definerede jobklynger, som 

KKR nedsætter, lokalt fastsættes fokusområder, som de deltagende 

kommuner ønsker at samarbejde om. Begrundelsen for at foreslå en 

klyngestruktur skal findes i behovet for at sikre dels et solidt ejerskab i 

den enkelte kommune til samarbejdet, dels at sikre konkrete og nyttige 

resultater af samarbejdet. Klyngerne skal derfor selv kunne udpege egne 

fokusområder, fx samarbejde om virksomhedsservice, samarbejde med 

uddannelsesinstitutioner eller rekruttering. En gang årligt præsenterer 

klyngerne forventningerne til det kommende års klyngesamarbejde for 

KKR, sådan at KKR kan sikre fremdrift i samarbejdet samlet set. 

 

For det andet foreslås, at der fælleskommunalt fastsættes fokusområder 

for samarbejdet i hele regionen, som KKR kan drøfte. Her foreslås det 

konkret, at beskæftigelsesbehovet som følge af de store anlægsprojekter 

(herunder Universitetssygehus i Køge, Femern Bælt og København-

Ringsted-banen) bliver et fælleskommunalt fokusområde i 2015. Der vil 

dermed kun blive udpeget ét enkelt men til gengæld omfattende fælles 

fokuspunkt for 2015 med såvel uddannelses- som erhvervsmæssig be-

tydning.  
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Jobklynger 

• under Jobforum indgår kommunerne i en af flere geografiske klynger. 

Klyngerne etableres som operationelle enheder omkring konkrete be-

skæftigelsesinitiativer. Denne model foretrækkes fordi, arbejdsmarke-

det på Sjælland er præget af, at kommunerne i en vis udstrækning har 

forskellige beskæftigelsesmæssige udfordringer, foruden forskellige 

uddannelses- og erhvervsmæssige udfordringer. I en række af kom-

munerne i Region Sjælland pendler en stor del af arbejdskraften fx til 

hovedstadsområdet, ligesom de store igangsatte og planlagte offentl i-

ge infrastrukturprojekter påvirker kommunerne forskelligt.  

• de geografiske klynger er selvstændige enheder, og den administrative 

organisering af dem påhviler de deltagende kommuner 

 

Administrativ organisering 

KKR Sjælland har bedt k17 om at sikre administrativ opbakning til ar-

bejdet bl.a. i fht. i RAR.  

 

Der etableres en administrativ organisering, som kan understøtte de pol i-

tiske drøftelser mellem kommunerne, forberede sager til møderne i KKR 

og sekretariatsbetjene de kommunale repræsentanter i RAR. 

 

Nedenstående model viser, hvordan opgaverne tænkes forankret admini-

strativt.  
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Der etableres i lighed med hvad der gælder for andre tværkommunale 

opgave områder  en administrativ styregruppe for beskæftigelsesområdet 

(ASB), som forbereder sager til behandling i KKR og betjener de kom-

munalt udpegede medlemmer af det regionale arbejdsmarkedsråd.  Der 

etableres et administrativt kommunalt JobForum (JF) med deltagelse fra 

alle kommuner, der tager udgangspunkt i eksisterende netværk.  

 

Der arbejdes henset til prioriteringen af opgaven med en placering af an-

svaret for sekretariatsbetjeningen i et fælleskommunalt finansieret sekre-

tariat.  

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

  

2.2. Beslutningssag: Rammeaftale for væksthusene efter 2015  

SAG-2014-00369 hfh 

 

Baggrund 

Rammeaftalen for Væksthusene udløber i 2015. Derfor indleder regerin-

gen og KL forhandlinger om en ny rammeaftale med henblik på at have 

en aftale på plads til godkendelse i KL’s bestyrelse i maj 2015. Aftalen 

skal tiltrædes af KL og regeringen i forbindelse med økonomiaftalen 

2016.  

 

KL og regeringen har aftalt fire forhandlingstemaer:  

• Væksthusenes rolle i erhvervspolitikken 

• Økonomi 

• Organisering og styring  

• Evaluering og effektmåling. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter KL’s forhandlingstemaer samt 

kommer med input til evt. yderligere temaer til KL’s oplæg til forhand-

lingerne med regeringen om en ny rammeaftale for væksthusene efter 

2015. 

 

Sagsfremstilling 

Regeringen og KL indgik i 2009 en rammeaftale for væksthusene, hvor 

kommunerne fik ansvaret for væksthusene. Fra 1. januar 2011 overgik 

finansieringen og styringen til kommunerne. I aftalen ligger en arbejdsde-

ling i et enstrenget erhvervsfremmesystem. Kommunerne varetager den 
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lokale erhvervsservice, mens væksthusene er operatør på den specialise-

rede erhvervsservice målrettet vækstiværksættere- og virksomheder.  

 

Da rammeaftalen for væksthusene udløber i 2015 indleder regeringen og 

KL forhandlinger om en ny rammeaftale. Aftalen skal tiltrædes af KL og 

regeringen i forbindelse med økonomiaftalen 2016.  

 

KL og regeringen har aftalt fire forhandlingstemaer. Nedenfor udfoldes 

KL’s position i forhold til de fire temaer. Der lægges desuden op til en 

drøftelse af KKR Sjællands overordnede forventninger til væksthusenes 

rolle i den kommende periode, og hvilket indspil KKR Sjælland ønsker 

at give til KL’s forhandlingsoplæg. Det forventes, at den nye rammeafta-

le vil gælde frem til 2020. 

 

Indsatsen i væksthusene giver samlet set et positivt samfundsøkonomisk 

afkast. En offentlig krone investeret giver et afkast på 2,60 kroner.  

Væksthusene arbejder systematisk for at fremtidssikre ydelserne via den 

fælles strategi Væksthusene 2.0. I fokus er flere tilbud til højvækstvirk-

somheder, flere internationale aktiviteter, flere kollektive forløb og bedre 

deling af ressourcer på tværs. Målet er, at hæve det samfundsøkonomiske 

afkast i 2015 til 3,0. 

 

./.. KL og regeringen er derfor enige om, at væksthusene som system står 

stærkt, og aftalte i forbindelse med økonomiaftalen for 2015 at indgå en 

ny rammeaftale om væksthusene efter 2015, der fortsat kan sikre et 

sammenhængende erhvervsfremmesystem til gavn for virksomheder og 

vækst. 

 

KL vil også i forhandlingerne have opmærksomhed på, at væksthusene 

skal levere mest mulig værdi til kommunerne.  

 

KL’s bestyrelse har afgivet følgende mandat til forhandlingerne:  

• Fortsættelse af den overordnede styringsmodel for væksthusene 

• Fortsættelse af finansieringsmodellen med en mindre ændring efter 

ønske fra KKR Nordjylland. 

 

KL ønsker på den baggrund at  

• revidere aftaleteksten fra 2009, så den fastholder væksthusenes nuvæ-

rende styringsmodel med de ændringer og tilpasninger, der er aftalt 

mellem parterne i den forgangne periode 

• sikre en fleksibilitet i aftalen, således at væksthusene fortsat kan ud-

vikles og tilpasses.  
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Væksthusenes rolle i erhvervspolitikken 

Væksthusenes rolle i erhvervspolitikken skal fortsat bestå af tre elemen-

ter: 

• Specialiseret erhvervsservice til små og mellemstore virksomheder 

• Knudepunktsfunktion i et sammenhængende rådgivningssystem 

• Operatør på projekter, der skaber vækstmuligheder for virksomhe-

derne. 

 

Parterne er enige om, at kerneydelsen, erhvervsservice, der finansieres af 

kommunerne, skal være af samme kvalitet og dybde i hele landet, mens 

knudepunksfunktionen og operatørfunktionen i højere grad afspejler 

specifikke regionale behov og prioriteringer. 

 

Mht. erhvervsservice vil KL i forhandlingerne prioritere, at væksthusene 

fastholder strategien ”Væksthusene 2.0” og prioriterer ydelser til iværk-

sættere og virksomheder, der har den nødvendige vækstparathed.  

 

Mht. knudepunktsfunktion vil KL i forhandlingerne prioritere et øget 

fokus på, at Væksthusene kan samle alle aktørerne i erhvervsfremmesy-

stemet. Dels med henblik på, at virksomhederne kan få kontakt til alle 

aktører af relevans for deres konkrete vækstforløb, dels for at skabe rum 

for videndeling og netværk på tværs af aktører og dels for at højne kom-

petenceniveauet gennem kompetenceudviklingsforløb for såvel virksom-

heder som aktører i systemet. 

 

 

KL ønsker en hensigtserklæring om, at væksthusene så vidt muligt koor-

dinerer tilbud og indsatser under hensyntagen til finansiering og regiona-

le forhold og med mulighed for samarbejde mellem Væksthusene. 

 

Mht. operatørrollen vil KL desuden i forhandlingerne med regeringen 

fastholde statens rolle i forhold til at anvende væksthusene som central 

aktør i udmøntningen af statslige vækst- og eksportinitiativer. KL opfor-

drer regeringen til at konsolidere systemet.  

 

Væksthusenes økonomi 

Kommunerne finansierer væksthusenes basisbevilling, der i 2015 udgør 

101,3 millioner kroner. Kommunerne kompenseres via en regulering af 

bloktilskuddet. Andelen beregnes af Økonomi- og Indenrigsministeriet 

på baggrund af befolkningstal. Midlerne kan kun anvendes til væksthu-

sene. KL ønsker ikke ændringer i denne model for basisfinansiering.  
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Regeringen har meddelt, at de vil trække finansieringen af driften til en 

række fælles systemer, der er udviklet af Erhvervsstyrelsen til væksthuse-

ne. Det vil forventeligt dreje sig om Startvækst og CRM-systemet m.v.. 

Årsagen er, at regeringens puljemidler udløber. KL afventer et overslag 

fra regeringen på udgifternes omfang.  

 

KL vil desuden – på opfordring fra KKR Nordjylland - tilføje til aftalen, 

at fordelingen af udgifter til fælles tiltag på tværs af væksthusene enten 

kan finansieres ligeligt eller på basis af befolkningstal, og at det er en be-

slutning, som væksthusenes ledelse træffer. 

 

Organisering og styring  

KL tilslutter sig en fortsættelse af den nuværende styringsmodel, hvor 

parterne årligt indgår nationale aftaler med mål for aktiviteter, resultater 

og effekter. Disse aftaler danner grundlag for de regionale resultatkon-

trakter, der godkendes i KKR, som er grundlag for de kommunale aftaler 

med væksthusene.  

 

Styringsmodellen sikrer en ensartet kerneydelse, med plads til en tilpas-

ning til de regionale og lokale behov og prioriteringer.  

 

Evaluering og effektmåling 

Væksthusenes styringsmodel giver en høj grad af legitimitet, fordi  

Erhvervsstyrelsen årligt kan udarbejde statistikker for væksthusenes 

målopfyldelse. KL forventer, at regeringen i forhandlingerne vil fremsæt-

te et ønske om, at flere kommuner tilkobles væksthusets CRM-system 

med brugerfinansiering som grundlag for systematisk effektmåling af den 

lokale erhvervsservice. 

 

KL tilslutter sig ønsket om at få mere systematisk viden om, hvilke ind-

satser, der virker i den lokale erhvervsfremme, som grundlag for lokalpo-

litisk prioritering. Men for KL er det afgørende, at dette formuleres som 

et frivilligt tiltag for kommunerne. 

 

Sjællandske erfaringer med rammerne for væksthusene 

./. Det er opfattelsen, at de nuværende rammer giver et godt afsæt for at 

Væksthus Sjælland kan løfte sine opgaver.  

 

Væksthus Sjælland løfter ud over de opgaver som det skal efter lovgiv-

ning også en række andre opgaver, såsom vækstfabrikkerne, FabLab, Fi-

nanceZealand og analyser. De regionale vækstfora har bl.a. til opgave at 

overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Væksthus Sjælland har leve-



KKR Sjælland  | 02-03-2015 

 SIDE  |  13 

ret analyserne hertil. Analyser som der har været stor tilfredshed med i 

kommunerne. Fra et sjællandsk perspektiv kunne et femte forhandlings-

tema derfor være at styrke Væksthusets position som regional videns-

bank.  

 

Det er særligt vigtigt at få cementeret Væksthusenes rolle som central 

knudepunktsfunktion i erhvervsfremmesystemet, som det eksempelvis 

også er sket i forbindelse med Vækstforums behandling af sagen om 

Team Vækstsjælland. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen.  

KKR Sjælland bakker op om de fire forhandlingstemaer og understrege-

de, at det er vigtigt at fastholde Væksthusenes rolle som central knude-

punktsfunktion i erhvervsfremmesystemet. Det blev betonet, at det er 

væksthusene, der skal være omdrejningspunktet for kommende vækstini-

tiativer. Fra et sjællandsk perspektiv kunne et femte forhandlingstema 

være en styrkelse af Væksthusets position som regional vidensbank. 

 

  

2.3. Beslutningssag: Kystsikring  

MDR-2014-00369 adr 

 

Baggrund 

./.. En række Sjællandske kommuner har i 2014 været i dialog med Miljømi-

nisteriet og Miljøminister Kirsten Brosbøl om kystsikring, herunder re-

gelforenkling og finansiering af kystbeskyttelsesforanstaltninger. Senest 

har ministeren den 8. december 2014 deltaget i et møde med en række 

Sjællandske borgmestre. Seneste henvendelse til ministeren og svar er 

vedlagt. På baggrund af en henvendelse fra Borgmester Sten Knuth er 

sagen løftet ind i KKR Sjælland.   

 

K17 anbefaler KKR, at de i sagen nævnte problemstillinger rejses over-

for KL med henblik på KL's drøftelse heraf med staten. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland rejser de i sagen nævnte problemstillinger 

overfor KL, med henblik på KL’s drøftelse heraf med staten. 

 

Sagsfremstilling 

Afsættet for kommunernes henvendelse til ministeren har været, at beho-

vet for kystsikring er blevet aktualiseret af stormen Bodil. 
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I forbindelse med sikring af kysterne er det for nuværende den berørte 

grundejers ansvar at beskytte sin ejendom mod oversvømmelse fra hav 

eller fjord. Det er dermed ejerne af de ejendomme der opnår beskyttelse 

ved et anlæg, der skal udføre kystbeskyttelsesforanstaltninger og afholde 

udgifterne til etablering drift og vedligeholdelse.  

 

Staten medvirker dog til finansiering af kystsikring i visse områder langs 

vestkysten af Jylland.  

 

De sjællandske kommuner har overfor ministeren fremhævet ønsker om, 

at staten rent økonomisk bærer et større ansvar for at sikre kystgrund-

ejere også i de indre danske farvande. Kommunerne har også peget på, at 

der er behov for at se på forskellige løsninger for finansiering af den 

nødvendige kystsikring dvs. nye finansieringsmodeller.  

 

Herudover er der blevet peget på et behov for en revision af kystbeskyt-

telsesloven/regelforenkling - således at digesager nemmere kan vedtages. 

(forebyggelse koster væsentligt mindre for samfundet end når skaden er 

sket). Der er fremsat ønske om en enklere proces og tydeligere lovgiv-

ning end den nuværende. I den forbindelse er der foreslået nedsat en ar-

bejdsgruppe om juridiske og finansielle aspekter vedr. kystbeskyttelse.  

 

Ministeren har den 4. februar 2015 bl.a. svaret, at regeringen har iværksat 

en kystanalyse, der afsluttes ved udgangen af 2015. 

 

Analysen skal give et samlet billede af, hvor risikoen for oversvømmelse 

og erosion er størst. Og skal dermed danne grundlag for en politisk drøf-

telse af, hvordan man får en omkostningseffektiv kystbeskyttelse.  

 

Ministeren angiver videre, at kystanalysen bl.a. har til formål at kortlægge 

den eksisterende regulering og virkemidler og udgifterne i stat, kommu-

nerne og blandt grundejere samt vurdere om den eksisterende regulering 

understøtter, at indsatsen for kystbeskyttelse fokuseres der, hvor behovet 

er størst. Relevante interessenter, herunder KL vil blive inddraget.  

 

En række af de problemfelter de sjællandske kommuner har rejst synes 

således at blive medtaget i analysen.  

 

I forhold til forslaget om at nedsætte en arbejdsgruppe om juridiske og 

finansielle aspekter foreslår ministeren derfor, at man afventer kystanaly-

sen generelt, men at kystdirektoratetet står til rådighed for kommunerne i 

fht. afklaring af konkrete juridiske spørgsmål.  
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Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen, idet KL, i drøftelserne med staten, 

endvidere opfordres til at medtage, at ansvaret for kystsikring bør være 

bredere og at der også bør ses på om bidraget til stormflod bedre kan 

benyttes til forebyggende initiativer. 

 

  

2.4. Beslutningssag: Fordeling af flygtninge 2015  

MDR-2014-00369 adr 

 

Baggrund 

Udlændingestyrelsen har i december 2014 forhøjet landstallet fra 4.000 til 

12.000 flygtninge, og dermed er det nødvendigt at fastsætte nye regions- 

og kommunekvoter for 2015.  

 

Den ekstraordinære fordelingsrunde i 2015 sker i en særlig proces. Første 

fase er, at kommunerne inden den 1. marts kan melde ind til KL, at de 

ønsker at modtage et større antal flygtninge, end de er forpligtet til efter 

den matematiske fordelingsmodel. Herefter genberegner Udlændingesty-

relsen kvoterne for de kommuner, der ikke har indmeldt ønske om et 

forhøjet antal flygtninge. Disse (foreløbigt beregnede) reviderede regi-

ons- og kommunekvoter er udgangspunkt for anden fase i processen, 

hvor kommunerne i hvert KKR aftaler fordelingen imellem sig. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland inden udgangen af marts måned melder 

ind til Udlændingestyrelsen, at kommunerne har aftalt en fordeling af 

flygtninge (kommunekvoter), således  

• at de kommuner, der til KL har indmeldt ønske om et forhøjet antal 

flygtninge, modtager dette antal, og  

• at de øvrige kommuner modtager det antal flygtninge, der følger af 

Udlændingestyrelsens genberegnede kommunekvoter efter den ma-

tematiske fordelingsmodel. 

 

Sagsfremstilling 

Udlændingestyrelsens forhøjelse af landstallet skete fra de oprindeligt 

4.000 flygtninge, der var blevet fordelt af de fem KKR i den ordinære 

fordelingsrunde for 2015, til nu i alt 12.000 flygtninge.  

 

På baggrund af den ekstraordinære forhøjelse af landstallet er der indgået 

en integrationsforståelsen mellem KL og regeringen. Det er her aftalt, at 

indmeldelse af regions- og kommunekvoter slås sammen, og fristen ud-

skydes til den 1. april 2015. I aftalen indgår endvidere, at kommunerne 
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skal have nye handlemuligheder i forhold til både boligplacering og inte-

gration af flygtninge. Der er også enighed mellem KL og regeringen om 

ekstra statsligt tilskud til finansieringen i 2015 – dels 125 mio. kr. til in-

vesteringer og dels et ekstraordinært integrationstilskud på 200 mio. kr. 

Endelig blev det aftalt, at indmeldelse af regions- og kommunekvoter 

slås sammen, og at fristen udskydes til den 1. april 2015.  

 

Normalt drøfter KKR på baggrund af et landstal og fastsatte regionskvo-

ter, om der kan indgås en frivillig aftale om fordeling på kommunerne 

inden for en region. Hvis der ikke indgås en frivillig aftale inden for re-

gionen, fastsættes kommunekvoterne af Udlændingestyrelsen på bag-

grund af en matematisk model, hvor der tages hensyn til antal indbyggere 

i kommunen, antal udlændinge i kommunen samt antal familiesammen-

førte i kalenderåret forud. 

 

Den samtidige fastsættelse af regions- og kommunekvoter gør imidlertid, 

at man i det enkelte KKR ikke kender størrelsen af regionskvoten, fordi 

den påvirkes af beslutninger i andre dele af landet. Dertil kommer, at der 

i integrationsforståelsen mellem KL og regeringen er et ønske om at til -

skynde kommuner til at modtage flygtninge ud over den beregnede kvo-

te, og de økonomiske incitamenter hertil går på tværs af KKR-grænserne. 

Disse specielle omstændigheder taler for, at fastsættelsen af nye regions- 

og kommunekvoter for 2015 i dette særlige tilfælde har et lidt andet for-

løb.  

 

I lyset af både tidsperspektivet og muligheden for at gøre det så enkelt 

som muligt for alle parter, gennemføres den første fase af fordelingen så-

ledes som en samlet proces for de 98 kommuner, som KL faciliterer.  

./. Processen er sat i gang den 23. januar 2015 med vedlagte brev, hvor KL 

har bedt de kommuner, der ønsker at modtage et større antal flygtninge, 

end de er forpligtet til efter den matematiske fordelingsmodel, om at 

melde dette ind til KL senest den 1. marts. 

 

KL orienterer umiddelbart herefter Udlændingestyrelsen om de modtag-

ne tilkendegivelser og indmeldte tal fra kommunerne. Udlændingestyre l-

sen vil umiddelbart herefter genberegne nye kommunekvoter for de 

kommuner, der ikke har indmeldt ønske om et forhøjet antal flygtninge, 

og udmelde disse (foreløbigt beregnede) reviderede kvoter til KL og 

KKR hurtigst muligt efter den 1. marts.  

 

Frem til udgangen af marts måned er der mulighed for en proces i KKR, 

hvor kommunerne kan drøfte og tage stilling til fastsættelse af de nye 

kommunekvoter for 2015.  
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Der er her to hovedmuligheder:  

1. Kommunerne kan vælge den fordeling, der følger af Udlændingesty-

relsens genberegnede kvoter. Det vil betyde, at de kommuner, der til 

KL har indmeldt ønske om et forhøjet antal flygtninge, modtager 

dette antal, og de øvrige kommuner modtager det antal flygtninge, 

der følger af Udlændingestyrelsens genberegnede kommunekvoter ef-

ter den matematiske fordelingsmodel. 

2. Hvis der kan opnås enighed mellem alle kommuner om det, kan 

kommunerne foretage en omfordeling af regionskvoten internt imel-

lem sig.  

 

En evt. lokal proces med omfordeling internt mellem kommunerne i re-

gionen skal være afsluttet inden udgangen af marts, således at KKR in-

den den 1. april kan meddele Udlændingestyrelsen, hvad kommunerne 

har aftalt vedr. nye regions- og kommunekvoter for 2015. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen, med tilføjelse om, at hvis nogle sjæl-

landske kommuner i løbet af marts måned beslutter sig for, at sige ja til 

at modtage flere flygtninge, end de er forpligtet til efter den foreløbige 

beregning efter den matematiske fordelingsmodel, vil der ske en for-

holdsmæssig reduktion af kommunekvoterne for de øvrige kommuner 

inden for KKR Sjællands område. 

 

Endvidere besluttede KKR Sjælland, at opfordre KL til at se nærmere på 

økonomien i fht. integration af flygtninge, det gælder blandt andet følge-

udgifter i form af kontanthjælp, hvor der senest indgår en nedtrapning af 

den statslige refusion i det 3 årige integrationsforløb. KL opfordres til at 

medtage dette i forbindelse med de økonomiske forhandlinger. 

  

 

2.5. Beslutningssag: Dimensionering af uddannelsen til pædagog 
2015/2016 

MDR-2014-00369 adr  

 

Baggrund 

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

ministeriet om antallet af uddannelsespladser på pædagoguddannelsen i 

region Sjælland for det kommende studieår.  

 

./. Det sker efter indstilling fra KKR’s praktikpladsudvalg for pædagogud-

dannelsen (PPF).  
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./. Ministeriet har herudover bedt om en fordeling af indstillingen på hhv. 

sommer og vinteroptag, og bedt om, at dimensioneringen som sidste år 

fordeles på uddannelsens 3 specialiseringsretninger på baggrund af antal 

relevante praktikpladser indenfor hver af specialiseringerne 

 

Fristen for at indberette til ministeriet er fastsat til den 10. marts 2015.  

 

Indstilling 

PPF indstiller for 2015/16, at KKR Sjælland indstiller til ministeriet, at  

• dimensioneringen fastholdes på 747 studerende i 2015/16, at   

• fordelingen på sommer og vinteroptag ændres til 55 pct./45 pct., og 

at der fortsat arbejdes på en 50/50 fordeling og at 

• dimensioneringen på specialiseringsretninger fastholdes på 42 pct. på 

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

 

Sagsfremstilling 

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

mussen, Næstved, (formand), Henrik Hvidesteen, Ringsted og Sten 

Knuth, Slagelse. Herudover er de færdiguddannedes organisationer SL 

og BUPL samt region Sjælland repræsenteret i udvalget. Praktikpladsud-

valget sekretariatsbetjenes af en ankerkommune, der følger PPF’s for-

mand. Næstved kommune overtog opgaven fra Odsherred kommune ul-

timo marts 2014 

 

PPF har holdt møde den 3. februar 2015. PPF indstiller uændret dimen-

sionering i 2015/2016, svarende til 747 studerende årligt. Dimensione-

ringen på 747 er som i alle tidligere år excl. en overbookning på 5 pct., 

der tager højde for det meget tidlige frafald inden studiestart. Tilsvarende 

anbefales fordelingen på specialiseringer fastholdt.   

 

Til brug for dimensioneringen er indhentet Danmarks statistiks børne-

talsprognose 0-5 årige samt 6-10 årige, samt arbejdsløshedstal for ud-

dannede pædagoger (brutto og nettoledighedsprocenter) I den nedsatte 

teknikergruppe, der består af udvalgte repræsentanter fra kommuner, re-

gion og UCSJ, har der været enighed om, at ud fra de oplysninger, der er 

tilgængelige på nuværende tidspunkt at indstille til at fastholde den nu-

værende dimensionering indtil overgangsperioden mellem bek. 2007 og 

2014 er slut. Det vil give et større videns- og erfaringsgrundlag til dimen-

sioneringen 2016/2017.  

 

Der er udover de nævnte faktorer en række andre faktorer, der spiller ind 

når udbud/efterspørgsel efter færdiguddannede pædagoger skal vurderes. 
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KL er i dialog med Uddannelses- og Forskningsministeriet, om behovet 

for en prognose for behovet for pædagogisk arbejdskraft. Uddannelses- 

og Forskningsministeriet har givet tilsagn om at udarbejde en prognose, 

som der vil kunne tages udgangspunkt i forbindelse med fastsættelse af 

dimensioneringen for 2016/17. 

 

Fordelingen af optaget på hhv. sommer og vinteroptag foreslås af hen-

syn til at sikre et flow i praktikkerne ændret fra 60/40 til 55/45 men så-

ledes, at der fortsat arbejde på en 50/50 fordeling.  

 

Ændringen af uddannelsen, der trådte i kraft i 2014 betyder i indfasnin-

gen udsving i det antal praktikpladser, kommunerne skal fremskaffe. An-

kerkommunen har indledt et tæt samarbejde med UCSJ og de enkelte 

kommuner i fht. at fremskaffe praktikpladser.  

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

  

2.6. Temadrøftelse: Regional Vækst- og udviklingsstrategi – Fremti-
dens region Sjælland 

MDR-2014-00369 hfh 

 

Baggrund 

KKR behandlede den 12. november 2014 forslag til den regionale 

Vækst- og udviklingsstrategi. Udarbejdelsen af en Regional Vækst- og 

udviklingsstrategi (ReVUS) er en lovbunden opgave for regionerne. 

 

I den regionale Vækst- og udviklingsstrategi lægges der op til et afsnit 

om fremtidens region Sjælland, indeholdende et afsnit om infrastruktur 

og et afsnit om erhvervskompetencegivende uddannelser. Et fælles afsnit 

vil kunne styrke muligheden for at kunne sætte retningen inden for disse 

2 områder.  

 

Efter drøftelserne i KKR og KKU udarbejdes et debatoplæg der sendes 

til drøftelse blandt parterne således, at der kan vedtages en endelig tekst 

på KKU mødet den 17. juni 2015. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland har en drøftelse af de 2 emner. 
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Sagsfremstilling 

Der er i forslaget til regional Vækst- og udviklingsstrategi lagt op til en 

beskrivelse af fremtidens region Sjælland. 

 

ReVUSen skal udarbejdes i et samarbejde mellem Regionsrådet og 

Vækstforum samt i tæt dialog med kommuner, erhvervsliv og organisati-

oner. Regionsrådet skal vedtage den regionale vækst- og udviklingsstra-

tegi, og Vækstforum skal bidrage til de erhvervs- og vækstrettede dele af 

strategien. Regionen kan ikke vedtage en anden strategi for den erhvervs- 

og vækstrettede del end den af Vækstforum indstillede. Hovedformålet 

er at sikre en sammenhængende indsats for vækst og udvikling i de en-

kelte regioner i et langsigtet perspektiv. 

 

./. På baggrund af drøftelserne på det politiske seminar den 3. december og 

med afsæt i fuld tekst til Fremtidens region Sjælland (side 5 i ReVUS) 

udarbejdes et nyt fælles afsæt for en drøftelse af Fremtidens region Sjæl-

land.  

 

Formålet med oplægget er fortsat, at region, kommuner og uddannelses-

institutioner skaber et fælles billede af, hvordan vi ønsker udviklingen 

inden for regionen skal forme sig de næste 5-10-15 år. Region og kom-

muner har i forbindelse med udarbejdelsen af den regionale vækst- og 

udviklingsstrategi en aktuel mulighed for at påvirke udviklingen i regio-

nen i de kommende år. Et fælles billede af den ønskede udvikling hos 

kommuner, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og regionen kan 

styrke denne mulighed. Risikoen ved ikke at have et fælles billede er at 

andre sætter retningen for os. 

 

./. Der er lagt op til debat om 2 emner: 

1. Videregående og erhvervskompetencegivende uddannelser. 

2. Revideret udgave af Sjælland baner vejen frem fra november 2011, 

herunder kommende togstop på Sjælland. 

 

 K17 har behandlet sagen og finder, at oplæggene, inden de sendes til 

drøftelse blandt parterne, bør tilrettes på en række punkter. K17 foreslår 

at der arbejdes administrativt videre i en arbejdsgruppe mellem Region 

Sjælland og Kommunerne, og at arbejdet fra kommunernes side tager 

udgangspunkt i drøftelsen i K17 og KKR samt i konkrete input fra 

kommunerne. 

 

Sagen er på dagsordenen til det efterfølgende møde i Kommune Kontakt 

Udvalget (KKU). 
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Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. Der var enighed om der alene skal 

ske en mindre justering af Sjælland baner vejen frem. Det var enighed om., 

at ambitionen tillige er at der kan opnås enighed om, at sætte navn på 

togstop nord-syd og øst-vest. 

 

KKR Sjælland var endvidere enige om, at det er vigtigt, at kommunerne 

er på banen som en samlet spiller i forhold til at påvirke udviklingen in-

den for de videregående og erhvervskompetencegivende uddannelser. 

Det blev påpeget, at nærhed til disse uddannelsestilbud er vigtigt af flere 

grunde. En grund er, at erfaringerne viser, at nogle slet ikke får en ud-

dannelse, hvis de skal flytte sig langt. En anden er, at dem der uddanner 

sig længere væk er svære at få til at vende tilbage til lokale jobs.  

 

  

2.7. Temadrøftelse: Greater Copenhagen 

MDR-2014-00369 hfh 

 

Baggrund 

Arbejdet med den fokuserede vækstdagsorden i regi af Greater Copen-

hagen er ved at gå inde i en ny fase, hvor der skal sættes handling bag 

ord - de overordnede politiske visioner skal omsættes til resultater via 

konkrete projekter og et tættere og mere strategisk fokus.  

 

Visionen er at Greater Copenhagen i 2020 er et internationalt knude-

punkt for investeringer og viden på niveau med de mest succesfulde me-

tropoler i Europa. Samarbejdet om en fokuseret vækstdagsorden har i 

2020 skabt en betydelig økonomisk vækst og øget beskæftigelse i  

Sydskandinaviens internationale Metropol – Greater Copenhagen. 

 

Der er opnået enighed om et indsatspapir, med to hovedindsatser, der 

danner rammen om det videre arbejde: 

1.  internationalisering  

2. og sammenhængende arbejdsmarked og erhvervsudvikling,  

 

I øjeblikket arbejdes der på hvilke strategiske tiltag og yderligere projek-

ter, der skal til, for at den fælles vision kan nås. Det skal drøftes, hvad de 

Sjællandske kommuners position skal være i forhold til det videre arbej-

de. 
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Indstilling 

Det indstilles at KKR Sjælland tager en foreløbig drøftelse af, hvad et 

indspil fra de sjællandske kommuner kunne indeholde, med henblik på at 

et indspil kan vedtages på KKR mødet den 21. april.  

 

Sagsfremstilling 

Grundtanken er, at vi sammen står stærkere end hver for sig. Og sam-

men kan vi stå stærkere i den globale konkurrence. Fokuseret Vækst-

dagsorden er en samlende dagsorden. Den skal sikre en fælles udvikling, 

der bygger på opbakning, ejerskab og engagement i hele det østlige 

Danmark og Skåne. De forskellige styrker der er i hele metropolen, skal 

bruges, anerkendes og bringes sammen. Den bygger på, at alle parter an-

erkender den indbyrdes afhængighed og en fælles anerkendelse af et be-

hov for at samle vores ressourcer og satsninger.  

 

Alle kommuner står med en fælles udfordring, vi skal skabe vækst og va-

rig beskæftigelse. Vi står også over for en megatrend, der betyder, at 

væksten har en tendens til at koncentrere sig om de større byer og me-

tropoler. Metropolen København sakker bagefter i forhold til sammen-

lignelige metropoler. Vi kan i den forbindelse, enten vælge at lade stå til, 

eller vi kan prøve at være med til at påvirke udviklingen. Tesen er, at vi 

gør det sidste bedst i fælleskab. Det handler i billedlig fortand om, at gø-

re kagen større for alle fremfor, at vi kun tager fra hinanden. Greater 

Copenhagen skal bruges som blikfang, så verden får øje på det de sjæl-

landske kommuner har at tilbyde. Det er derfor, at KKR Sjælland har 

valgt at gå ind i samarbejdet, med Region Sjælland og region og kommu-

ner i hovedstaden, om Greater Copenhagen. 

 

Indsatsområder 

Bestyrelsen drøfter løbende hvordan arbejdet med Greater Copenhagen 

konkret skal udmønte sig. Tanken har hidtil været, at der skal skabes syn-

lige 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 ét fælles brand, muligheden for at deltage i den 

fælles investorportal og fælles besøgstjeneste samt mulighed for at knytte 

sig på International House. Endvidere er der udarbejdet et oplæg til fæl-

les kommuneplanopslag, et fælles trafikcharter og igangsat et fælles føde-

vareprojekt. Der var også besluttet et projekt om fælles kompetenceløft 

inden for turismeerhvervet, men det er sat i bero på grund af den natio-

nale dagsorden der kører på turismeområdet i øjeblikket. 
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./. De overordnede indsatsområder for projektet er: 

 

1. Internationalisering 

2. Sammenhængende arbejdsmarked og erhvervsudvikling 

 

I øjeblikket arbejdes der på hvilke strategiske tiltag og yderligere projek-

ter, der skal til, for at den fælles vision kan nås. På seneste møde i besty-

relsen Greater Copenhagen var der lagt op til at man skulle drøfte yderl i-

gere projekter til igangsættelse under Greater Copenhagen. Det blev ale-

ne besluttet, at igangsætte et samarbejde omkring ESS og MAX IV (To 

af verdens største og mest avancerede forskningsfaciliteter, neutronstrå-

leanlægget European Spallation Source (ESS) og røntgensynkrotronen 

MAX IV, er ved at blive bygget i Lund. Danmark investerer 2 mia. kr. i 

projektet, som er medfinansieret af i alt 17 lande). Herudover bad besty-

relsen om at 4 projekter blev yderligere belyst, Internationalisering af 

SMVer, Sund vækst /tilväxt,Grøn vækst og ressourceeffektivitet og Ly-

sets Metropol. 

 

Herudover er der fokus på arbejdet med at skabe et sammenhængende 

erhvervsfremmesystem. Af kortlægningen IRIS GROUP har fortaget, 

fremgår følgende hovedudfordringer: 

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

1. Der er mange innovationsnetværk og klyngeorganisationer (35). 

Inden for energi og miljø er der mange (12), men også inden for 

hhv. fødevarer (5) og life science (5) er der en del. 

2. Blandt erhvervsfremmeoperatørerne fokuseres der meget på iværk-

sætteri og mindre på etablerede SMV’er. Særligt er indsatsen for 

etablerede SMV’er uden stort vækstpotentia-le underprioriteret 

sammenlignet med andre regioner. 

3. Der er stor forskel i kommunernes lokale erhvervsservice 

• Erhvervsfremmesystemet fungerer ikke ud fra princippet om ”no 

wrong door” for erhvervslivet, da aktørerne ikke henviser nok til hin-

anden 

• 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. 

 

 Der er vedtaget en eksekveringsplan og følgende principper for arbejdet:  
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• 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, der gør, at de er selvbærende og 

uden videre kan eksekvere på de strategiske dagsordner. 

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

geografien, og de største operatører kan med fordel være fælles for 

både den østdanske og skånske del. 

• Operatørernes opgaveportefølje skal defineres entydigt, og al finan-

siering skal kobles op på klare resultat- og effektmål. 

• Kommunale og regionale erhvervsfremmeorganisationer skal samar-

bejde og koordinere tæt – også med de statslige aktører. 

• I første omgang fokuseres på de organisationer, hvor synergieffekten 

vurderes som værende størst. 

 

Endelig er der en del fokus på hvordan arbejdet med Greaeter Copenha-

gen skal organiseres. Det er besluttet, at der udarbejdes en model for én 

samlet organisation, der dækker de opgaver der ligger i Øresundskomité-

en og i Greater Copenhagen. Endvidere pågår en drøftelse af om hvor-

vidt der skal laves en model, hvor man som deltager i Greater Copenha-

gen skal forpligte sig til at deltage i udvalgte initiativer, mens man kan 

indgå i øvrige initiativer, hvis man ønsker det. 

 

Overordnet giver det anledning til at drøfte 2 hovedspørgsmål: 

1. Hvad skal der komme ud af samarbejdet for din kommune? 

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

videre arbejde? 

 

K17 har behandlet sagen og anbefaler, at hver kommune fremsætter de 

2-3 emner som, den enkelte kommune vurderer, er vigtige at få ud af 

samarbejdet. På den baggrund vil den sjællandske del af styregruppen for 

Greater Copenhagen udarbejde et fælles oplæg med det sjællandske per-

spektiv. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen og tog en foreløbig drøftelse af hvad 

et indspil fra de sjællandske kommuner kunne indeholde. Der var op-

bakning til, at de 17 kommuner indgår aktivt i arbejdet med Greater Co-

penhagen. Der var enighed om, at hver kommune fremsætter de 2-3 em-

ner som, den enkelte kommune vurderer, er vigtige at få med i samarbej-

det med henblik på at et fælles indspil kan vedtages på KKR mødet den 

21. april. 
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2.8. Orientering: Turismefremme og organisering i fremtiden 

MDR-2014-00369 hfh 

 

Baggrund 

KKR behandlede på møde den 9. september 2014 spørgsmålet om tu-

rismefremme og organisering i fremtiden. Det blev besluttet, at sagen 

skulle behandles i KKR på ny. Hermed gives status på sagen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Som opfølgning på regeringens aftale om vækstplan for turisme, blev der 

sidste år indgået aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske 

Regioner om tre regionale udviklingsselskaber for turisme; Dansk Kyst- 

og Naturturisme, MeetDenmark og Storbyturisme. Under Dansk Kyst- 

og Naturturisme oprettes to partnerskaber: Østersøpartnerskabet og 

Vestkystpartnerskabet. I henhold til aftalen mellem Danske Regioner og 

Erhvervs- og Vækstministeriet skal Dansk Kyst- og Naturturisme opret-

tes ved en samling af de relevante aktiviteter i de regionale turismeudvik-

lings-selskaber VisitNordjylland, Midtjysk Turisme og Østdansk Turis-

me. Ligeledes skal relevante turismefremme aktiviteter i Region Syd læg-

ges ind under Dansk Kyst- og Naturturisme. 

 

Med baggrund i den samarbejdsmodel der er udviklet mellem KKR Sjæl-

land og Region Sjælland er der en løbende dialog mellem de to formand-

skaber. Således følger KKR Sjælland formandskabet arbejdet om turis-

mefremme og organisering i fremtiden tæt, selvom kommunerne ikke er 

formel aftalepart. 

 

Dansk Kyst- og Naturturisme er etableret per 1. januar 2015 som en er-

hvervsdrivende fond med hovedsæde i Nordjylland. De fem regioner er 

fondens stiftere.  

 

Den samlede bestyrelse består af erhvervsfolk, der dækker forskellige 

geografiske-, faglige- og erhvervsmæssige områder inden for turisme- og 

oplevelsesbranchen: 

• Henrik Höhrmann (formand), prof. bestyrelsesmedlem  

• Jan Haapanen, adm. dir., Novasol 

• Christian Woller, adm. dir., Legoland Billund 

• Henrik B. Nielsen, adm. dir., Djurs Sommerland 

• Steen Slaikjær, direktør, Hvidbjerg Strand Feriepark 
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• Niels Bro, direktør, Skallerup Klit 

• Birgitte Dinesen, godsejer, Kragerup Gods 

• Lars Bernhard Jørgensen, adm. dir., Wonderful Copenhagen 

• Herudover udpeges en repræsentant for Erhvervs- og Vækstministe-

riet  

  

Jens Hausted er fra 1. januar ansat som direktør for Dansk Kyst- og Na-

turturisme. En nomineringskomité bestående af en repræsentant fra hver 

af de fem regionale vækstfora vil fremadrettet stå for genudpegninger til 

bestyrelsen. 

 

På Vækstforum Sjællands møde d. 8. december 2014 blev bevilget 1,67 

millioner kroner til Dansk Kyst- og Naturturisme i 2015. Dansk Kyst- og 

Naturturisme samlede budget i 2015 er på 20 mio. kr. 

 

Opgaven er at fremme kyst- og naturturismen i hele Danmark gennem et 

målrettet fokus på produktfornyelse, kvalitetsudvikling, branding samt 

forretnings- og kompetenceudvikling. Den første opgave bliver at få 

etableret et Vestkyst- og et Østersøpartnerskab sammen med kommuner 

og erhvervspartnere. 

 

Østersøpartnerskabet vil i lighed med Vestkystpartnerskabet formelt bli-

ve forankret i Dansk Kyst- og Naturturisme. Østersøpartnerskabet vil få 

eget sekretariatet på en adresse et sted i Region Sjællands geografi. Den 

nærmere placering vil blive fastlagt i løbet af 2015. Medarbejderne i 

Østersøpartnerskabets sekretariat vil blive ansat under Dansk Kyst- og 

Naturturisme. 

 

Forslag til partnerskabets indhold og mål vil blive udviklet i et bredt 

samarbejde. Interesserede parter er inviteret med i arbejdet om etablerin-

gen af et Østersøpartnerskab, og der arbejdes på at sikre en tæt involve-

ring af private virksomheder i det videre arbejde. Der er nedsat en styre-

gruppe, med en underliggende arbejdsgruppe, på tværs af regionerne, 

med deltagelse af repræsentanter for regioner, kommuner og turismeor-

ganisationerne. Der planlægges en politisk konference til afholdelse i for-

året. 

  

Sagen er på dagsordenen til det kommende møde i Kommune Kontakt 

Udvalget (KKU). 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 
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2.9. Orientering: Analyse - kommunikationsområdet (VISP, Taleinsti-
tuttet) og Specialrådgivningen 

MDR-2014-00369 adr 

 

Baggrund 

Der orienteres om iværksættelse af analyse af kommunikationsområdet i 

regi af den administrative styregruppe for rammenaftalen på det special i-

serede social- og undervisningsområde.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

Kommunerne og KKR koordinerer indsatsen på det specialiserede soci-

al- og undervisningsområde i den årlige rammeaftale. Der er herudover 

etableret en national koordinationsstruktur, der har til formål at sikre en 

mere tværregional koordination af tilbud på det specialiserede socialom-

råde.  

 

Den administrative styregruppe for rammeaftalen på det specialiserede 

social- og undervisningsområde har ultimo 2014 igangsat en analyse af 

kommunikationsområdet som en del af udviklingsarbejdet med eksiste-

rende og nye projekter finansieret af en udviklingspulje. I den forbindel-

se inddrages 3 cases (Taleinstituttet, VISP og Specialrådgivningen), da 

disse institutioner oplever reduktion i tilslutning til abonnementsaftaler.  

Opsigelserne er sket af forskellige grunde spændende fra ønske om stør-

re gennemsigtighed omkring priserne for det enkelte tilbud til ændringer 

i borgerbehov og kvalitetsvurderinger. 

 

Der er tilrettelagt en proces så en nærmere analyse af kommunikations-

området kan indgå i rammeaftalen for 2016, der skal drøftes af KKR 

Sjælland på møde juni 2015.  

 

Den igangsatte analyse har således som sit overordnede formål at kom-

me med bud på løsninger, der på samme tid sikrer udbud og faglig kvali-

tet i tilbuddene på disse særligt specialiserede områder samt effektivitet i 

disse tilbud og en mulighed for lokal prioritering i den enkelte kommune 

 

I VISP (Videnscenter for specialpædagogik, et kommunikationscenter, 

hvor Næstved er driftsherre og som betjener kommuner i den sydlige del 
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af regionen) har flere brugerkommuner varslet opsigelse af aftalen. Det 

betyder at VISP skal reducere den samlede drift og revurdere abonne-

mentsaftalen med henblik på at undersøge om der kunne være andre at-

traktive betalingsmodeller for kommunerne. I regi af kommunikations-

centret er man påbegyndt et analysearbejde som skal danne grundlag for 

eventuelle nye modeller for tilkøb af ydelser på forskelligt niveau, af-

hængig af hvad kommunerne kan og ønsker at løse i eget regi. 

 

I forhold til Taleinstituttet (Kommunikationscentrer på taleområdet, 

hvor Guldborgsund er driftsherre, der betjener kommuner i den sydlige 

del af regionen) har brugerkommunerne opsagt aftalen til december 

2015. Bestyrelsen har efterfølgende besluttet at nedlukke Taleinstituttet 

som selvstændig institution med udgangen af 2015. I Guldborgsund 

Kommune er nedsat en arbejdsgruppe som arbejder med at beskrive et 

tilbud, som på kvalificeret og faglig måde kan løse opgaven i forhold til 

børn med specifikke sproglige vanskeligheder.  

 

I forhold til Specialrådgivningen i Holbæk har flere kommuner opsagt 

kontrakten i år, Holbæk Kommune, der er driftsherre for specialrådgiv-

ningen har med styregruppens opbakning februar 2015 indstillet Special-

rådgivningen til Taskforce i forhold til lukningstruede tilbud. Dette er en 

procedure for, hvordan man håndterer, hvis der opstår problemer i for-

hold til specialiserede tilbud, som er bevaringsværdige. Formålet er at 

understøtte, at tilbud med en særlig specialisering rettet mod en lille mål-

gruppe kan fastholde en faglig og økonomisk bæredygtighed, jf. Styrings-

aftalen 2015.  

 

I forhold til analysen af kommunikationsområdet er nedsat en arbejds-

gruppe med repræsentanter fra de tre institutioner og det fælles sekreta-

riat for rammeaftalen. Der er primo januar 2015 taget kontakt til den na-

tionale Videns- og Specialrådgivningsorganisation VISO ift. konsulentbi-

stand i forbindelse med analysen og afventes svar. Der er medio januar 

taget kontakt til Hillerød kommune i forhold til erfaringsudveksling om 

organisering af kommunikationsområdet og afholdes møde ultimo fe-

bruar. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen, idet det blev understreget, at analy-

sen er vigtig som grundlag for at finde løsninger i forbindelse med ram-

meaftalen for 2016. 
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3. Udpegninger  
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4. KKR 
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5. Siden sidst  

5.1. Meddelelser 

MDR-2014-00369 adr 

 

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 

 

• Ny finansieringsmodel for bustrafikken. Vedlagt materiale fra Region 

Sjælland sendt til borgmestrene.  

• Praksisplan – Fælles medicinkort. 

• KKR Sjællands formandskab påbegynder besøg hos kommunalbesty-

relserne for at drøfte og fortælle om KKR Sjællands opgaver, herun-

der arbejdet med en fokuseret vækstdagsorden/Greater Copenhagen. 

  

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

Ny finansieringsmodel for bustrafikken. 

Der blev på mødet orienteret om, at en kommune ud af de 45 kommu-

ner ikke har kunnet tilslutte sig overgangsmodellen, hvilket betyder at 

den nye finansieringsmodel vil få fuld virkning fra 2016. Der skal være 

møde med Movias bestyrelse om emnet. 

 

Der blev på mødet udtrykt stærk utilfredshed med at overgangsmodellen 

er faldet til jorden idet det for nogen var en forudsætning for godkendel-

se af den samlede model. Det blev påpeget, at det i sidste instans er Mo-

via, der er tillagt at beslutte en model for overførsel af ruter, som konse-

kvens af den nye finansieringsmodel. 

 

Herudover blev orienteret om, at regionen i forbindelse med budget-

mæssig genopretning og balance for regional udvikling har annonceret, at 

det kan have konsekvenser for nogle af de buslinjer der i forbindelse 

med den nye finansieringsmodel blev overført til regionen. Videre blev 

det oplyst, at sagen drøftes på det efterfølgende KKU møde. 
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Der blev i den forbindelse udtrykt stærk utilfredshed med at forslaget for 

den budgetmæssige genopretning, medfører at der kan ske nedlæggelse af 

ruter, der som konsekvens af den nye finansieringsmodel, er overført til 

regionen. 

 

Praksisplan – fælles medicinkort 

Lige nu ser det ud som om Sjælland bliver den første region, hvor op-

rydningen i fælles medicinkort bliver igangsat. 

 

Besøg hos kommunalbestyrelserne 

KKR Sjællands formandskab påbegynder besøg hos kommunalbestyrel-

serne for at drøfte og fortælle om KKR Sjælland opgaver, herunder ar-

bejdet i Greater Copenhagen. 
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6. Punkter til næste møde  

6.1. Dagsordenspunkter til næste møde  

MDR-2014-00369 adr 

 

Baggrund 

Der orienteres nedenfor om dagsordenspunkter til næste møde i KKR 

Sjælland den 21. april 2015 på Sørup Herregaard, Sørupvej 26 4100, 

Ringsted 9.30-12.30. Der er mulighed for gruppemøder fra kl. 8-9.30 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

På mødet i april 2015 forventes følgende sager:  

 

• Orientering om proces og status i forbindelse med sosu- dimensione-

ring 

• Væksthusenes nationale aftale 

• Praksisplan 

• Analyse af takstudviklingen (budget) på det specialiserede socialom-

råde. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tog orienteringen til efterretning. 

Mogens Haugaard pegede på, at det kunne være relevant, at se på om 

vinterferien kan samles i samme uge for de 17 kommuner, hvilket man 

har gjort på Fyn med succes. 
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7. Eventuelt  

I forhold til fremtidig mødeafvikling, var der forslag om en fælles pause 

og at det overvejes, at starte møderne kl. 10. 

 

./. Der blev gjort opmærksom på, at Slagelse Kommune har vundet en sag 

omkring vejvandsbidrag over Forsyningssekretariatet. Afgørelsen er ved-

lagt. 

  

 

 


