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1. Godkendelse af referat 

 

1.1. Godkendelse af referat  

MDR-2014-00095 adr 

 

Baggrund 

Referat af møde i KKR Sjælland den 9. september 2014 blev udsendt til 

medlemmerne den 12. september 2014 . Referatet kan findes på KKR 

Sjællands hjemmeside på http://www.kl.dk/menu/Referat-af-mode-i-

KKR-Sjalland-den-9-september-2014-id164171/?n=0&section=29800 

 

Indstilling 

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

land den 9. september 2014. 

 

 

   

 

http://www.kl.dk/menu/Referat-af-mode-i-KKR-Sjalland-den-9-september-2014-id164171/?n=0&section=29800
http://www.kl.dk/menu/Referat-af-mode-i-KKR-Sjalland-den-9-september-2014-id164171/?n=0&section=29800
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2. Regionalpolitiske sager  

 

2.1. Beslutningssag: Energiklyngecenter Sjælland: Status og fremtid for 
det fælles center på klima- og energiområdet 

MDR-2014-00095 adr 

 

Baggrund 

Etableringen af energiklyngecenter Sjælland i sin nuværende form blev 

besluttet af KKR Sjælland i 2011. Centrets virke og finansiering er juste-

ret med KKR-beslutninger i 2012 og 2013. 

 

Af hensyn til personale, igangværende aktiviteter og kommende projekt-

ansøgninger er der behov for stillingtagen til centrets fremtid efter som-

meren 2015.  

 

På KKR-mødet den 9. september 2014 bad KKR om en nærmere rede-

gørelse for effekterne af energiklyngecentrets arbejde, herunder for nye 

arbejdspladser i region Sjælland. Endvidere ønskede KKR at afvente 

gennemførelsen af afslutningskonferencen for et af centrets større initia-

tiver, Bioenergi Sjælland, den 30. september 2014, inden der træffes en-

delig beslutning om centrets fortsatte virke. 

 

Centret har opnået rigtig gode resultater og det indstilles på den bag-

grund, at centret fortsætter sit virke efter juni 2015. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland  

• tager redegørelsen for centrets aktiviteter og resultater til efterret-

ning, 

• anbefaler kommunerne, at Energiklyngecentret fortsætter tidsube-

stemt, og at de enkelte kommuner fortsætter medlemskabet af centret 

efter juni 2015 og at forslaget om pristalsregulering af kontingentbe-

talingen tiltrædes.  

• opfordrer til, at energiklyngecentret som anbefalet udarbejder en årlig 

resultataftale som forelægges i forbindelse med den årlige præsenta-

tion af fokusområder og planlagte aktiviteter. 

 

Sagsfremstilling 

Bioenergi Sjælland og forventet jobskabelseseffekt: 

./. På Bioenergi Sjælland-konferencen den 30. september 2014 deltog 140 

beslutningstagere og medarbejdere fra kommuner, energiselskaber, 

landmænd og vidensinstitutioner i Region Sjælland. I alt blev 27 konkrete 
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mulige nye bioenergianlæg drøftet, og der blev aftalt næste skridt i pro-

jekterne. Yderligere projektmuligheder er undervejs, så det samlede antal 

kommer op på 56. Energiklyngecenter Sjælland har været projektleder 

for Bioenergi Sjælland. I den rolle har centret – i tæt samarbejde med 

RUC og de øvrige partnere – været med til at sikre, at der kom en række 

brugbare projektforslag frem. Hvis hovedparten af de skitserede anlæg 

bliver etableret vil det betyde mulighed for mere end 1500 nye jobs i re-

gionen og et betragteligt bidrag til omstillingen til et fossiluafhængigt 

energisystem. Det vedhæftede bilagsnotat supplerer status på de ønskede 

områder. 

 

Centrets resultater 

• Det er lykkedes at etablere et stærkt tværkommunalt samarbejde på et 

område, hvor kommunerne i de kommende år står over for store op-

gaver, og hvor kommunerne har vanskeligt ved at løfte opgaverne 

alene. 

• God succesrate ved projektansøgninger. Centret har siden 2011 været 

involveret i syv større projektansøgninger til nationale og EU-fonde. 

Heraf er fem projekter blevet bevilget. Herudover gennemfører cen-

tret en række projekter for Region Sjælland.  

• Samlet set har centret bidraget til at skaffe projektmidler på 26,2 mio. 

kr. til nytte for kommunerne i region Sjælland.  

• Kommunernes årlige investering i centret er blevet gearet med en 

faktor 5. 

• Centret har skabt et meget tæt samarbejde med regionens universite-

ter om støtte til konkrete projekter til glæde for de sjællandske kom-

muner. 

• Bidraget med kortlægning og udvikling af konkrete eksempler, der 

kan bidrage til, at kommunerne kan nå klimamålsætningerne. 

• Bidrager til at reducere forberedelses- og sagsbehandlingstid hos 

medarbejdere i de deltagende kommuner. 

• Bidrager til jobskabelse ved at forberede konkrete projekter med be-

tydelig fremtidig jobeffekt. Efter et skøn har Energi-klyngecentret 

sammen med øvrige projektpartnere skabt grundlaget for mellem 

1.000 og 4.200 nye arbejdspladser i region Sjællands kommuner. 

Skønnet baserer sig på beregninger fra RUC.  

 

Forslag til fremtidig finansiering af centret efter juni 2015 

Det kræver tid og ressourcer at opbygge og videreudvikle et fælles center 

på dette område. Derudover er det af afgørende betydning ved fundrai-

sing, at centret er solidt forankret i kommuner og region. Kommunernes 

kontingentbetaling og Region Sjællands projektmidler har hidtil været et 

vigtigt fundament for arbejdet og har givet ro og ressourcer til at udar-
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bejde gode ansøgninger. Endelig har disse bidrag kunnet indgå som nød-

vendig egenfinansiering i de statslige og EU-fundede projekter. 

 

Energiklyngecenter Sjællands bestyrelse foreslår, at de kommunale bevil -

linger til Centret fortsætter efter juni 2015. Kontingentet foreslås fast-

holdt på det nuværende niveau, dog pristalsreguleret i forhold til. 2011. 

Region Sjælland har tilkendegivet, at man fortsat planlægger at benytte 

centret som operatør på centrale aktiviteter under den regionale udvik-

lings- og vækstindsats, når det gælder grøn vækst. 

 

Det foreslås samtidig, at KKR Sjælland en gang om året bliver præsente-

ret for fokusområder og planlagte aktiviteter i Energiklyngecenter Sjæl -

lands regi. Hvert andet år skal præsenteres en grundig redegørelse til  

KKR om centrets gennemførte aktiviteter og faktiske resultater, herun-

der hvad de deltagende kommuner og Region Sjælland konkret har fået 

ud af deltagelse.  

 

Kommunaldirektørforummet K17 har drøftet sagen, og anbefaler, at 

Energiklyngecentret fortsætter tidsubestemt, og at de enkelte kommuner 

fortsætter medlemskabet af centret efter juni 2015. Samtidig opfordrer 

K17 til, at Energiklyngecentret udarbejder en årlig resultataftale, som 

bl.a. bliver omdrejningspunkt for en årlig strategisk drøftelse. Endelig fo-

reslår K17, at forslaget om pristalsregulering af kontingent betalingen ti l-

trædes 

 

Centrets nuværende form  

Centret blev i 2012 forankret som en forening med 14 kommuner og 

Region Sjælland som medlemmer. Kommunerne giver et tilskud til cen-

trets basisudgifter svarende til 1,75 kr. pr. indbygger pr. år frem til juni 

2015, og Region Sjælland støtter med projektmidler for et tilsvarende be-

løb. Derudover skal centrets aktiviteter finansieres via fundraising og 

konsulentopgaver Via deltagelse i projektet STEPS er yderligere to 

kommuner med til at finansiere centret, så centret er forankret i 16 ud af 

17 kommuner. 

 

 

2.2. Beslutningssag: Den fælles regionale klimastrategi 2015-2018. An-
den drøftelse   

MDR-2014-00095 adr 

 

Baggrund 

KKR Sjælland og Region Sjælland vedtog den første fælles regionale kli-

mastrategi i 2009. Det sidste år har der administrativt været arbejdet på 
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at udforme en revideret udgave af den fælles regionale klimastrategi. Ud-

kastet har været drøftet på møde i KKR Sjælland den 11. juni 2014, og 

der har efterfølgende været afholdt et politisk dialogmøde den 8. sep-

tember 2014 med deltagelse af regionsrådsmedlemmer og kommu-

nalbestyrelsesmedlemmer. På dialogmødet blev de fremadrettede aktivi -

teter inden for strategiens områder drøftet.  

 

K17 anbefaler KKR Sjælland den fælles regionale klimastrategi til god-

kendelse.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland godkender den fælles regionale klimastra-

tegi. 

 

Sagsfremstilling 

Formål 

 Den fælles regionale klimastrategi har fokus på at skabe grøn vækst. In-

vesteringer på klima og miljøområdet, udvikling af grøn teknologi og 

miljømæssigt bæredygtige indsatser skal skabe vækst- og beskæftigelses-

muligheder i regionen. Klimastrategien understøtter dermed den kom-

mende regionale vækst- og udviklingsstrategi, herunder den strategiske 

målsætning om, at bæredygtig udvikling med særligt fokus på ressource-

effektivitet skal øge virksomheders konkurrenceevne. Klimastrategien 

kan findes på KKR Sjællands hjemmeside under dagsorden til mødet. 

http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/KKR---

Kommunekontaktrad/KKR-Sjalland/ 

 

Strategien lægger op til at samarbejde om indsatser, hvor kommunerne 

og regionen kan lære af hinanden, hvor samarbejde kan skabe synergi, og 

hvor problemerne går på tværs af kommunegrænser. Løsningerne på dis-

se former for problemer skal ofte søges mellem to eller flere parter. Her 

har en fælles regional klimastrategi sin styrke.  

 

Kommuner og region vil hver især kunne arbejde selvstændigt med akti-

viteter, mens emnerne i klimastrategien er dem, der er størst perspektiver 

i at samarbejde om. 

 

Indhold 

De prioriterede indsatsområder i strategien er: 

• Energi og ressourcer: Mere vedvarende energi og bedre udnyttelse af 

ressourcerne 

• Bæredygtig transport: Bæredygtig og pendlervenlig transport og infra-

struktur 

http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/KKR---Kommunekontaktrad/KKR-Sjalland/
http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/KKR---Kommunekontaktrad/KKR-Sjalland/
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• Klimatilpasning: Klimatilpasning i det åbne land, i byerne og ved ky-

sterne 

 

Klimastrategien vil bl.a. fokusere på følgende aktiviteter i relation til ener-

gi og ressourcer: 

• Øget energieffektivitet i store samt små- og mellem virksomheder. 

• Energiomstilling i landsbyer og det åbne land. 

• Øget anvendelse af vindenergi. 

• Udbredelse af industriel symbiose mellem virksomheder i regionen. 

• Øget genanvendelse og ressourceeffektivitet – særligt med fokus på 

udnyttelse af affaldsressourcer. 

• Kortlægning og udnyttelse af biomasseressourcer samt etablering af 

rentable bioenergianlæg. 

 

Klimastrategien vil bl.a. fokusere på følgende aktiviteter i relation til bæ-

redygtig transport: 

• Styrke sammentænkning af trafiksystemer regionalt og nationalt.  

• Det skal gøres nemmere at skifte mellem forskellige transportformer. 

• Fleksible løsninger på borgernes transportbehov. 

• Øget el-dreven transport.   

 

Klimastrategien vil bl.a. fokusere på følgende aktiviteter i relation til kli-

matilpasning: 

• Udvikling af fælles plan for klimatilpasning i Region Sjælland. 

• Bæredygtig kystplanlægning.  

• Beskyttelse af fremtidig drikkevandsindvinding – særligt i forhold til 

håndtering af store nedbørsmængder. 

 

Proces 

Den fælles regionale klimastrategi er blandt andet udarbejdet på bag-

grund af input fra fire tema workshops afholdt i efteråret 2013.  

 

Region Sjællands udvalg for Trafik, Klima og Ressourcer har drøftet ud-

kast til den fælles regionale klimastrategi på møder henholdsvis den 20. 

maj og 2. oktober 2014.  

 

Den fælles regionale klimastrategi fremlægges til godkendelse i Regions-

rådet og KKR Sjælland. Herefter er strategien planlagt fremlagt i Kom-

mune Kontakt Udvalget (KKU), der endeligt vedtager strategien. Der er 

imidlertid ikke er planlagt flere møder i 2014. Det foreslås, at strategien 

bliver behandlet på KKU formandskabsmøde den 26. november 2014. 

Materialet kan evt. sendes i skriftlig høring efterfølgende.  
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2.3. Beslutningssag: Det tværkommunale samarbejde i KKR på beskæf-
tigelsesområdet 

MDR-2014-00095  abk,adr 

 

Baggrund 

Med beskæftigelsesreformen har KKR fået en ny opgave på beskæftige l-

sesområdet. Kommunerne skal drøfte det konkrete tværkommunale 

samarbejde på beskæftigelsesområdet i KKR, og KKR skal indstille de 

kommunale medlemmer af de nye regionale arbejdsmarkedsråd. 

 

Der lægges op til, at KKR Sjælland tager en første drøftelse af KKR’s 

nye opgave på beskæftigelsesområdet. Det er vigtigt, at KKR og kom-

munerne fra start sætter en offensiv tværkommunal dagsorden. Det er 

kommunerne, som kan binde beskæftigelsesområdet sammen med er-

hvervs- og vækstpolitikken, samt sikre den tværgående indsats til gavn 

for borgerne og virksomhederne 

 

Indstilling 

Det indstilles,  

• at KKR Sjælland drøfter, den nye tværkommunale opgave på beskæf-

tigelsesområdet  

• at K17 på baggrund af drøftelsen anmodes om at udarbejde oplæg til 

fokusområder for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelses-

området i KKR Sjælland, samt sikre administrativ opbakning til ar-

bejdet. Herunder i hvilket omfang, det er muligt indenfor eksisteren-

de samarbejder.  

• Oplægget forelægges KKR Sjælland på møde den 2. marts 2015 

 

Sagsfremstilling 

Med beskæftigelsesreformen får kommunerne og KKR et større fælles-

kommunalt ansvar for beskæftigelsespolitikken. Der lægges i det frem-

satte lovforslag op til et styrket kommunalt samarbejde gennem KKR. 

Det sker ved, at kommunerne forpligtes til at drøfte tværkommunale 

samarbejder om beskæftigelsesindsatsen i KKR. Der er således fra for-

ligskredsen en forventning om, at kommunerne i KKR reelt drøfter og 

iværksætter konkrete samarbejder på beskæftigelsesområdet.  

 

Det betyder, at der fremover kommer fokus på den konkrete understøt-

ning af samarbejdet og koordineringen af indsatsen på tværs af kommu-

nerne frem for den nuværende model med opfølgning på indsats og re-

sultater. Denne ændring betyder også, at de regionale beskæftigelsesråd, 
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hvor arbejdsmarkedets parter har overvåget kommunernes beskæftigel-

sesindsats, nedlægges.  

 

I stedet skal kommunerne fremover drøfte konkrete samarbejder i KKR, 

mens de nye regionale arbejdsmarkedsråd får til opgave at drøfte og ud-

vikle de mere overordnede strategier for indsatser på tværs af kommu-

ner, a-kasser, uddannelsesinstitutioner mv. De regionale arbejdsmarkeds-

råd får en rådgivende og understøttende opgave i forhold til kommu-

nerne – og ikke den kontrollerende og overvågende opgave, som de re-

gionale beskæftigelsesråd havde.  

 

Ud fra denne nye rolle- og opgavefordeling får KKR umiddelbart fire 

hovedopgaver:  

1. At udpege fokusområder for det tværkommunale samarbejde i KKR.  

2. At sikre et politiske grundlag for de fem kommunale medlemmer af 

det regionale arbejdsmarkedsråds arbejde og holde løbende dialog 

mellem de udpegede og KKR. 

3. At sikre samspillet mellem kommunerne, KKR og parterne i de nye 

regionale arbejdsmarkedsråd 

4. At understøtte kommunernes muligheder for at tænke på tværs af 

sektorer og binde beskæftigelsesområdet sammen med fx erhvervs- 

og uddannelsespolitikken og mulighederne for at skabe vækst. 

 

KKR får dermed også en ny samarbejdsrolle i forhold til arbejdsmarke-

dets parter, som KKR hidtil ikke har arbejdet så meget sammen med. I 

forbindelse med dette samarbejde bliver det – nok især i starten – en væ-

sentlig opgave at sikre forståelsen af de ændringer, som beskæftigelsesre-

formen medfører. Herunder især KKR’s nye rolle og den ændrede rolle - 

og opgavefordeling i det hele taget. 

 

./. I vedlagte bilag er opgaverne for henholdsvis KKR og de regionale ar-

bejdsmarkedsråd nærmere beskrevet. Der er også givet eksempler på 

nogle af de områder, hvor der skal udvikles et tæt samspil, og hvor der 

kan være behov for politiske drøftelser i KKR. Endelig er der til sidst i 

notatet overvejelser om administrativ understøttelse af KKR’s kom-

mende arbejde på beskæftigelsesområdet og de kommunale repræsen-

tanters virke i de regionale arbejdsmarkedsråd.  

 

På baggrund af drøftelsen på mødet lægges der op til, at KKR Sjælland 

på næste KKR-møde i starten af 2015 drøfter og beslutter oplæg til fo-

kusområder for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområ-

det. Fokusområderne vil være det politiske grundlag for KKR’s virksom-

hed på beskæftigelsesområdet, herunder også for de kommunale med-
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lemmers arbejde og samspillet med parterne i de regionale arbejdsmar-

kedsråd. 

 

 

2.4. Beslutningssag: Regional Væksthusaftale - Resultatkontrakt 2015 
med Væksthus Sjælland 

MDR-2014-00095 hfh 

 

Baggrund 

Der skal tages stilling til forslag til resultatkontrakt 2015 med Væksthus 

Sjælland. Direktør for Væksthus Sjælland Mads Váczy Kragh deltager på 

mødet med henblik på at give en foreløbig status på resultatkontrakten 

for 2014 og præsentere elementerne i forslaget til resultatkontrakt 2015, 

herunder sammenhængen til de nationale mål. Erhvervskoordinations-

gruppen (EKO) har kommenteret på aftalen, sagen har herefter været 

behandlet i K17, der indstiller aftalen til godkendelse. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland: 

• godkender forslag til aftale mellem KKR Sjælland og Væksthus Sjæl-

land og 

• tager orienteringen om processen for ny rammeaftale til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Aftalen mellem KKR Sjælland og Væksthus Sjælland omhandler den re-

gionale erhvervsserviceindsats og skal ses i sammenhæng med den natio-

nale aftale. Kommunerne har fortsat ansvaret for den kommunale og lo-

kale erhvervsservice, mens Væksthuset har ansvaret for den regionale. 

Væksthusets kerneopgaver er beskrevet af Erhvervsstyrelsen som: ”Ve j-

ledning af vækstiværksættere og virksomheder med vækstpotentialer og 

henvisning af disse til specialiseret rådgivning”.  

 

./. Indholdet i forslaget til regional Væksthusaftale bygger på elementerne i 

samarbejdsaftalen om fremtidens erhvervsservice i Region Sjælland, som 

blev indgået mellem KKR Sjælland og Vækstforum Sjælland i maj måned 

2010. Endvidere afspejles samarbejdet omkring COPENHAGEN i afta-

len. 

 

Følgende indsatser foreslås for 2015: 

• Øget fokus på vækstlaget (virksomheder med højt vækstpotentiale) 

Det er målet at Væksthus Sjælland i 2015 screener alle vores kunder og tilbyder 

det rigtige forløb til de rigtige virksomheder. Det er målet at min. 40 % af kun-

derne i Væksthus Sjælland har min. 5 ansatte og min. 20 % af kunderne har 
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min. 10 ansatte. Videre er det målet at min. 50 virksomheder deltager i 

Væksthus Sjællands A+ forløb. 

• Servicering af et regionalt netværk af innovationshuse (Vækstfabrik-

kerne) 

Det er målet at 80 % af de virksomheder der bor på Vækstfabrikkerne overle-

ver over en periode på 4 år. Det er ligeledes et mål at virksomhederne, der bor på 

Vækstfabrikkerne oplever 20 % højere omsætningsvækst, vækst i antal medar-

bejdere og/eller eksportvækst på min. 40 % i forhold til en kontrolgruppe.  

• Øge antallet af vækstvirksomheder gennem øget internationalisering 

Det er målet at min. 25 % af Væksthus Sjællands kunder arbejder med inte r-

nationalisering. Det er samtidig målet at antallet af væksthusets kunder, der ek-

sporter hæves med 10 procentpoint og eksportandelen samtidig hæves med 10 pro-

centpoint fra det nuværende niveau. 

• Arbejde strategisk for COPENHAGEN i indsats og virke 

Tilbyde min 80 % af de udenlandske virksomheder der henvender sig i Region 

Sjælland via Copenhagen Capacity et vækstforløb 

• Igangsætte og drifte strategiske udviklingsprojekter som imødeser 

virksomhederne i Region Sjællands behov 
I 2015 vil Væksthus Sjælland have fokus på følgende indsatser::  
− Strategiprojekt som tager udgangspunkt i virksomhedernes strategiske afsæt og 

styrker deres vækstudvikling  
− Internationaliseringsprojekt som guider virksomhederne på de internationale 

markeder og sikrer en højere eksportandel  
− udvikling af FinanceZealand, der giver særligt potentielle vækstvirksomheder ad-

gang til kapital  

• Være den førende regionale vidensbank (Center for Vækstanalyse) og 

sætte vækst på dagsorden 

Som minimum skal der i 2015 udarbejdes Væksttendens, Vækstindeks, 

Vækstvilkår og én analyse baseret på specifikke behov i kommunerne. I forlæn-

gelse af analysearbejdet skal der, som minimum, udarbejdes en pressehistorie i 

hver kommune baseret på Vækstvilkår og min. 6 regionale historier baseret på 

Væksttendens og Vækstindeks. Pressehistorierne koordineres og udarbejdes i 

samarbejde med kommunerne i regionen. Det er et selvstændigt mål at presseom-

talerne i Væksthus Sjælland hæves med 10 % målt på antallet af historier og 

presseværdi. 

 

Målene er skærpet i forhold til tidligere år. Målene skal ses i sammen-

hæng med og understøtter opfyldelsen af effektmålene i den nationale af-

tale. 

 

Der er i lighed med tidligere år indgået aftale mellem KL og Erhvervs- 

og Vækstministeriet om nationale krav til væksthusene i 2015 

(http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_68565/cf_202/Aftale_mellem_

KL_og_Erhvervs-_og_V-kstministeriet_.PDF). 

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_68565/cf_202/Aftale_mellem_KL_og_Erhvervs-_og_V-kstministeriet_.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_68565/cf_202/Aftale_mellem_KL_og_Erhvervs-_og_V-kstministeriet_.PDF
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I den nationale aftale forpligtes Væksthusene til at vejlede 4.000 virk-

somheder, heraf skal 2.000 virksomheder gennemføre en vækstkortlæg-

ning. Der stilles også krav til, at Væksthusenes aktiviteter samlet set skal 

føre til øget omsætning i virksomhederne, flere beskæftigede og mere ek-

sport. 

 

Væksthusene skal øge kontakten og appellen til vækstlaget i Danmark, 

styrke vækstmodellen og fastholde og styrke knudepunktsfunktionen i 

forhold til de private rådgivere samt de kommunale, regionale og natio-

nale erhvervsfremmetilbud. 

 

Desuden forpligter Væksthusene sig til i fællesskab at udvikle og afprøve 

nye metoder for opfølgning over for virksomheder, der allerede har væ-

ret kunder. Vækst er ofte en langsigtet proces og Væksthuset skal i høje-

re grad være med hele vejen. 

 

Endvidere er kravet til den samfundsøkonomiske effekt hævet. Evalue-

ringen af Væksthusene i 2013 viste, at for hver offentlig krone, der inve-

steres, skaber Væksthusene værdi for 2,6 kroner. Målt i forhold til en 

kontrolgruppe er Væksthusene med til at skabe mervækst i omsætningen 

hos væksthuskunder på 11 pct., og det har resulteret i 600-700 nye job. I 

2015 hæves kravet, så afkastet skal være 3,0 kroner. 

 

Ny rammeaftale 

Regeringen og KL indgik i 2009 en rammeaftale, hvor kommunerne fik 

ansvaret for væksthusene, finansieret via en regulering af bloktilskuddet. 

Aftalen udløber i 2015. KL og Erhvervs- og Vækstministeriet påbegyn-

der snart forhandlinger om en ny rammeaftale for væksthusene efter 

2015. 

 

Den seneste evaluering af væksthusene viste, at de står stærkt som sy-

stem. KL’s bestyrelse har på den baggrund givet følgende overordnede 

mandat til forhandlingsstrategi for den nye rammeaftale: 

• Fortsættelse af den overordnede styringsmodel (national aftale mel-

lem KL og regeringen og regional aftale mellem KKR og Væksthuset) 

• Fortsættelse af finansieringsmodellen (dog med en mindre ændring 

efter ønske fra KKR Nordjylland, der foreslår, at væksthusenes fi-

nansiering af udgifter til fælles opgaver fordeles efter indbyggertal i 

stedet for pr. væksthus) 

 

KL igangsætter nu en proces, der sikrer det bredest muligt kommunale 

mandat via drøftelser i KKR og med væksthusformændene. Det forven-
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tes, at der vil blive fremlagt en sag herom på næste KKR-møde i starten 

af 2015 med henblik på, at der kan komme indspil fra KKR til forhand-

lingerne.  

 

Den endelige rammeaftale indgås i juni 2015 mellem regeringen og KL i 

forbindelse med økonomiaftalen for 2016. 

 

 

2.5. Beslutningssag: Mobil- og bredbåndsdækning i Sjællands regionen 

MDR-2014-00095 hfh 

 

Baggrund 

I dele af regionen er mobil- og bredbåndsdækningen ikke tilstrækkelig. 

KKR har besluttet, at der i fællesskab med Region Sjæland skulle udar-

bejde et politisk indspil til Folketinget og et inspirationskatalog, der kan 

komme med konkrete eksempler på, hvordan mobil- og bredbåndsdæk-

ningen kan forbedres på såvel kort som længere sigt. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland: 

• udkast til det politisk indspil og  

• at  det politiske indspil fremsendes til Folketinget sammen med bag-

grundsnotat og inspirationskatalog. 

 

Sagsfremstilling 

Den kommunal-regionale arbejdsgruppe har nu udarbejdet udkast til po-

litisk indspil til Folketinget og udkast til inspirationskatalog. 

 

./.. Inspirationskatalog viser, hvad kommuner, region og borgere har gjort 

for at opnå bedre mobil- og bredbåndsdækning. Det politiske indspil in-

deholder en opfordring til Folketinget om at sikre bedre sammenhæng 

mellem regeringens ambitioner om adgang til højhastighedsbredbånd 

til alle inden 2020 og de faktiske vilkår herfor. Der er i udkastet til det 

politiske indspil foreslået syv initiativer af forskellig karakter: 

 

• Tildeling af nye licensaftaler om brug af radiofrekvenser i regionens 

område 

I forbindelse med et fornyet udbud af de licenser, som udløber i juni 2017 foreslås 

det, at der bliver stillet en frekvens til rådighed for det offentlige. 

• Koordinering af gravearbejde og kravene hertil 

Med henblik på at få en hurtigere og økonomisk mere rentabel udbredelse af kablet 

bredbånd, foreslås, at der udvikles en digital løsning, som giver alle interessenter 
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adgang til at se, hvor i Region Sjælland, der er planlagt og eller givet tilladelse til 

gravning. 

• Etablering af samfundsnødvendig infrastruktur 

Der opfordres til, at der bliver igangsat konkrete initiativer, der fjerner barriererne 

for at håndhæve retten til egen etablering af samfundsnødvendig infrastruktur de 

steder, hvor hensynet til fri konkurrence og markedsudvikling forhindrer, at der op-

står nødvendig dækning. 

• National roaming 

Det foreslås, at staten indleder en forhandling med teleselskaberne med henblik på 

at produktudvikle nationale roamingtjenester, så borgere og virksomheder opnår en 

god dækning uanset, hvilket mobilnet man anvender. 

• Passiv infrastruktur 

National roaming kan ikke løse problemet i de områder, hvor ingen af teleselska-

berne har dækning. I disse områder er det nødvendigt med andre løsninger, f.eks. at 

der stilles passiv infrastruktur til rådighed for teleselskaberne. 

• Region og kommunerne skal have indflydelse på brugen af licensind-

tægter 

Når staten fremover gennemfører salg af licenstilladelser til mobilselskaber, skal re-

gioner og kommuner have indflydelse på, hvorledes disse licensindtægter tilbageføres 

til IT-området i de respektive regionale områder. 

• Kortlægning af digital infrastruktur 

Det foreslås, at der bliver etableret adgang til en samlet kortlægning af den digitale 

infrastruktur. En sådan kortlægning ville gøre det muligt at planlægge og udnytte 

eksisterende infrastruktur langt bedre og optimere investeringerne i infrastruktur.  

 

Initiativerne forventes at kunne holdes inden for det gældende teleforlig. 

 

./. Der er udarbejdet vedlagte tekniske baggrundsnotat, som uddyber nogle 

af forslagene til initiativer i det politiske indspil. Arbejdsgruppen anbefa-

ler, at baggrundsnotatet bliver offentliggjort på kommunernes og regio-

nens hjemmeside, og at baggrundsnotatet fremsendes til Folketinget 

sammen med det politiske indspil og inspirationskataloget. 

 

Andre forhold af betydning 

Regeringen forventes at komme med to udspil, der kan få betydning for 

indholdet i inspirationskataloget og det politiske indspil. Dels kommer 

regeringen med en vækstplan for IKT og digital vækst. Vækstplanen for-

ventes at komme ultimo 2014. Dels forventes Erhvervsstyrelsen at 

kommemed en mere detaljeret kortlægning af bredbåndsdækningen ulti-

mo 2014/primo 2015. 

 

Det videre forløb 
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Det foreslås, at inspirationskataloget og det politiske indspil bliver be-

handlet på KKU formandsskabsmødet d. 26. nov. 2014. Materialet kan 

evt. efterfølgende sendes i skriftlig høring, da der ikke er planlagt flere 

møder i 2014. Efterfølgende vil der være en politisk behandling i Regi-

onsrådet i januar 2015. Til orientering er vedhæftet tidsplanen.  

 

 

2.6. Beslutningssag: Status for beredskabsområder og forslag om un-
dersøgelse af modeller for fælles vagtcentral 

MDR-2014-00095 adr 

 

Baggrund 

Etablering af beredskabsområder blev drøftet i KKR Sjælland den 9. sep-

tember 2014. Baggrunden var økonomiaftalen for 2015 mellem regerin-

gen og KL, hvor det indgår, at organiseringen på beredskabsområdet skal 

forenkles. KKR Sjælland pegede på model B2 (4 beredskabsområder) 

som udgangspunkt for det videre arbejde. Der var på mødet en fælles 

forståelse for, at der skal findes en samlet model, der sikrer, at alle kom-

muner indgår i en løsning og at ingen lades tilbage. Man besluttede vi-

dere, at der på KKR Sjællands møde i november 2014 vil blive givet en 

status for politisk stillingtagen og fremdriften i de enkelte klynger. End-

videre blev K17 anmodet om at iværksætte en kortlægning af kommu-

nernes vagtcentraler. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland    

• tager status for etablering af klynger til efterretning, og  

• tiltræder forslaget om, at der i regi af K17 i samarbejde med Region 

Sjælland igangsættes en undersøgelse af forskellige modeller for en 

fælles vagtcentral. 

 

Sagsfremstilling 

1. Status for arbejdet med etablering af klynger  

Arbejdet i de 4 klynger er efter det oplyste påbegyndt, idet muligheden 

har været holdt åben for kommuner, der endnu ikke politisk var afklaret i 

forhold til, hvilken klynge de vil indgå i. Lejre kommune har besluttet at 

indgå i den vestlige klynge. 

 

Forventet inddeling: 

• Odsherred, Holbæk, Lejre, Kalundborg, Sorø, Slagelse 

• Roskilde, Greve, Solrød, Køge, Stevns,  

• Næstved, Faxe, Vordingborg, Ringsted, 

• Guldborgsund, Lolland 
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KKR Sjællands formandskab vil på mødet give en status for situationen 

på landsplan. Af aftalen med regionen om kommunernes økonomi 2015 

fremgår, at de nuværende 87 kommunale enheder skal samles i op til 20 

større og mere bæredygtige tværkommunale enheder senest den 1. januar 

2016.  

 

2. Kortlægning af kommunernes vagtcentraler 

Region Sjælland har peget på, at der kan være et muligt potentiale i fælles 

vagtcentral. På den baggrund blev i KKR Sjælland september 2014 be-

sluttet, at der via K17 iværksættes en kortlægning af kommunernes vagt-

centraler og samarbejdet herom.  

 

Overordnet struktur 

Med udgangspunkt i tidligere kortlægning i KKR regi i 2009 samt møde 

med Region Sjælland kan tegnes et overordnet billede af vagt- og alarm-

centralerne i region Sjælland, således som den ser ud inden en samling af 

beredskabet i de 4 klyngesamarbejder:  

 

Politiets tre alarmcentraler (på landsplan) modtager 112 opkald fra bor-

gere med akut behov for hjælp fra politiet, sundhedsberedskabet eller 

redningsberedskabet. Alamcentralerne videresender anmeldelsen til rette 

myndigheds vagtcentral, hvorfra udrykningen disponeres og afsendes.  

 

Regionen har én vagtcentral, der aktuelt ligger i Slagelse, men som for-

ventes flyttet til Næstved i 2016. 

 

Kommunernes beredskaber betjenes af et antal ubemandede og beman-

dede vagtcentraler (Slagelse, Næstved, Roskilde), idet Roskilde Brandvæ-

sen efter det oplyste betjenes fra Slagelse i forhold til ambulancekørsel 

m.v. og om natten. Tilsvarende er det oplyst, at Falck, der betjener en 

række kommuner, har rykket sin vagtcentral til Slagelse. Begge i relation 

til Region Sjællands døgnbemandede vagtcentral i Slagelse. Herudover 

har en række kommuner ubemandede vagtcentraler – i 2009 opgjort til i 

alt seks ubemandede vagtcentraler.  

 

Politiet har to vagtcentraler og én alarmcentral i regionen (Roskilde, 

Næstved, Slagelse)  

 

Fremadrettet  

Region Sjælland har tilkendegivet, at man gerne indgår i et ligeværdigt 

samarbejde om en fælles lokaliseret vagtcentral, med afsæt i den eksiste-
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rende vagtcentral, hvor betingelserne for et samarbejde (teknisk/fysisk) 

er til stede.  

 

Blandt forhold, der taler for at undersøge en fælles vagtcentralløsning nærmere er føl -

gende: 

• Uanset nuværende status skal de kommende 4 nye beredskabsområ-

der tage stilling til betjening fra en vagtcentral herunder om beman-

ding. De nye beredskabsområder skal være klar senest 1. januar 2016. 

• For at højne kvaliteten har redningsberedskabets strukturudvalg fore-

slået, at der fremover sker fri disponering (dvs. at nærmeste relevante 

af redningsberedskabet enheder sendes af sted med henblik på så lav 

responstid som muligt og dermed større tryghed). Fri disponering 

skaber et større samlet overblik over disponibelt materiel og kræver 

en fælles vagtcentralløsning.  

• En bedre kapacitetsudnyttelse af beredskabsressourcerne er en væ-

sentlig kilde til økonomisk rationel drift. Her er fri disponering en 

forudsætning, fordi der gives mulighed for at danne et overblik. En 

bedre ressourcedisponering vil også være et afsæt for at minimere 

overkapacitet.  

I aftalen med regeringen er forudsat besparelser på beredskabet. Be-

sparelsen er fordelt på 2 poster, hvor den ene er omfattet af det nor-

male DUT princip (50 mio. kr. stigende til 75 mio. kr. for kommu-

nerne under eet), den anden post på 100. mio. kr. tilhører modernise-

ringspuljen. Det betyder, at pengene bliver i kommunerne, hvis 

kommunerne høster gevinsten. 

• Udover de beredskabsfaglige argumenter er det ligeledes en forudsæt-

ning, at der kan ske en mere effektiv drift af vagtcentralen ved at 

sammenlægge de nuværende bemandede og ubemandede vagtcentra-

ler til en enkelt. Det er kommunerne som enten driver vagtcentra-

lerne eller betaler Falck herfor. 

 

Det indgår i øvrigt som en anbefaling fra redningsberedskabets struktur-

udvalg, at der etableres centrale vagtcentraler, der kan styrke mulighe-

derne for at sikre en fri disponering og samtidig bidrager til en entydig 

kommandostruktur. Eventuelle statslige tiltag f.eks. i forbindelse med en 

revision af beredskabsloven kendes endnu ikke.  

 

Det foreslås, at der i regi af K17 nedsættes en arbejdsgruppe, der får til 

opgave at beskrive forskellige organisatoriske modeller for et samarbejde 

om en fælles lokaliseret vagtcentral som foreslået af Region Sjælland. I 

den forbindelse beskrives konsekvenser i forhold til betjening, og udgif-

ter/omkostninger (drift/anlæg).  
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Endelig beskrives muligheder i forhold til varetagelse af øvrige ikke be-

redskabsmæssige opgaver, som løses i regi af de nuværende kommunale 

vagtcentraler, pt. drejer det sig om f.eks. nødkald, 

ADK(adgangskontrol)/TYV, alarmpatruljer, servicevagter, flådestyring 

af den kommunale bilpark, kørselskontor i forhold til madudbringning, 

sygekørsel m.v.    

 

Det foreslås, at der i arbejdsgruppen deltager en faglig repræsentant fra 

hver af de fire nye beredskabsområder,  en repræsentant fra Region Sjæl-

land, at de to politikredse tilbydes plads og at tovholderne fra K17 bliver 

bedt om at organisere arbejdet. Tidsperspektivet for løsning af opgaven 

er første halvdel af 2015.  

 

 

2.7. Beslutningssag: Sundhedsaftale 2015-2018 

MDR-2014-00095 hfh 

 

Baggrund 

Regioner og kommuner skal i hver valgperiode lave en sundhedsaftale. 

De praktiserende læger er også bundet af aftalen. Sundhedsaftalen skal 

nu til godkendelse i de enkelte kommunalbestyrelser. På den baggrund 

skal KKR tage stilling til om sundhedsaftalen kan anbefales overfor 

kommunerne. Medlemmerne af Sundhedskoordinationsudvalget giver på 

mødet deres bemærkninger til Sundhedsaftalen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland anbefaler kommunerne at godkende 

sundhedsaftalen. 

 

Sagsfremstilling 

Det aktuelle forslag til sundhedsaftale for 2015-18 skal konkret betyde, at 

borgerne oplever sammenhæng, høj faglig kvalitet og en respektfuld ind-

dragelse i eget forløb. 

 

Visionen er Fælles om bedre sundhed 

De overordnede mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 er: 

• Flere gode og sunde leveår til borgerne i Region Sjælland 

• Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med sundhedsvæ-

senet 

• Mere sundhed for de samme penge 
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Kommunerne, sygehusene og de praktiserende læger har et fælles ansvar 

for at leve op til aftalen, så borgerens møde med sundhedsvæsnet i Regi-

on Sjælland i 2018 vil være kendetegnet ved: 

• at borgeren oplever at blive behandlet som en ligeværdig partner, der 

kan tage aktiv del i sit eget forløb og har mulighed for at tage ansvar 

for egen sundhed 

• at borgeren oplever et smidigt forløb, hvor relevante parter samar-

bejder løbende og fleksibelt 

• at borgeren oplever, at kommunikationen flyder rettidigt og korrekt 

• at borgeren oplever, at ansatte pa tværs af sektorer omtaler hinanden 

og andres indsats respektfuldt 

 

Aftalen bygger på, at parterne skal have tillid til hinandens faglighed og 

kompetencer, en høj grad af fleksibilitet og smidighed i samarbejdet og 

en løbende og konstruktiv dialog om, hvordan parterne sammen udvikler 

sundhedsvæsenet. 

 

./. Udkast til sundhedsaftale er efter offentlig hørring behandlet på Sund-

hedskoordinationsudvalgets møde den 31. oktober. I forbindelse med 

høringsprocessen er der afgivet 44 høringssvar, herunder høringssvar fra 

de fleste kommuner. I høringssvarene var det generelt et stort ønske, at 

Værktøjskassen også kom i høring. Denne er derfor aktuelt i administra-

tiv høring. Indholdet i værktøjskassen har ikke betydning for selve aftale-

teksten, og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Behandlingen i 

sundhedskoordinationsudvalget besluttede, at godkende udkastet til god-

kendelse i kommunerne med følgende ændringer: 

• Der er et ønske om at samarbejdet bliver skrevet ind i visionen således at det 

præciseres at alle er forpligtet af aftalen. 

• Opgaveflytning: Aftaleteksten ændres således at det præciseres, at "økonomiske 

konsekvenser" altid skal vurderes ved opgaveflytninger. Desuden er der et ønske, 

om at der i værktøjskassen er eksempler på flytninger, der kan have økonomiske 

konsekvenser. 

 

Sundhedsaftalen tilrettes med de ønskede ændringer og sendes til politisk 

godkendelse i de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsrådet med 

svarfrist ultimo 2014. I starten af det nye år sendes aftalen til godkendel-

se i Sundhedsstyrelsen. 

 

Formålet med sundhedsaftalerne er at bidrage til at sikre sammenhæng 

og koordinering af indsatserne i de patientforløb, der går på tværs af sy-

gehuse, almen praksis og kommuner, så den enkelte patient og borger 

modtager en indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet uanset 

antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for.  
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Sundhedsaftalerne indgås mellem regionsråd og kommunalbestyrelserne i 

de kommuner, som ligger i regionen.  Udarbejdelsen af sundhedsaftalen 

varetages af sundhedskoordinationsudvalget i hver region. Sundhedsko-

ordinationsudvalget består af repræsentanter udpeget af regionsrådet, 

kommunekontaktrådet (KKR) i regionen samt Praktiserende Lægers Or-

ganisation i regionen.  

 

Sundhedsaftalerne skal godkendes af Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyre l-

sen vurderer sundhedsaftalerne på, om de lever op til de krav, som er 

formuleret i vejledningen om sundhedskoordinationsudvalg og sund-

hedsaftaler. Det gælder særligt kravene til indholdet på de obligatoriske 

indsatsområder. 

 

 

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

MDR-2014-00095 hfh 

 

Baggrund 

I forslaget til regional Vækst- og udviklingsstrategi er der lagt op til et af-

snit om fremtidens region Sjælland. Som udgangspunkt for den politiske de-

bat er der udarbejdet vedlagte udkast til debatoplæg. 

 

Der lægges op til en temadrøftelse af udkast til debatoplæg om fremtidens 

region Sjælland, med henblik på at give input til de kommunale medlem-

mer af Vækstforum til den senere behandling i Vækstforum Sjælland. 

 

Kommunerne har været inddraget i processen omkring at udarbejde et 

fælles debatoplæg. K17 har behandlet sagen på deres seneste møde og er 

kommet med input og ændringsforslag til debatoplægget. Regionen er på 

den baggrund ved at udarbejde nyt debatoplæg, som eftersendes. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland  

• tager status på den Regionale Vækst- og udviklingsstrategi til efter-

retning 

• drøfter debatoplægget med henblik på at give input til de kommunale 

medlemmer af Vækstforum 

 

Sagsfremstilling 

Status på den Regionale Vækst- og udviklingsstrategi 
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Udarbejdelsen af en Regional Vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) er 

en lovbunden opgave for regionerne. ReVUSen skal udarbejdes i et sam-

arbejde mellem Regionsrådet og Vækstforum samt i tæt dialog med 

kommuner, erhvervsliv og organisationer. Regionsrådet skal vedtage den 

regionale vækst- og udviklingsstrategi, 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 enkelte regioner i et langsigtet per-

spektiv. 

 

./. Vækstforum Sjælland har via skriftlig votering den 10. oktober 2014 an-

befalet at vedlagte forslag til ReVUS sendes i høring. Såfremt Regionsrå-

det godkender forslaget på møde den 6. november 2014 sendes Re-

VUSen i offentlig høring fra den 10. november 2014 til den 5. januar 

2015. Herefter fremlægges strategien til endelig politisk behandling i Re-

gionen i foråret 2015. 

 

Høringsudkastet til strategien er inddelt i fire overordnede temaer:  

• Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst 

• Innovation og store anlægsinvesteringer skaber vækst 

• De rette kompetencer styrker væksten 

• Region Sjælland er et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksom-

hed 

 

Fremtidens region Sjælland 

Der er i strategien lagt op til en beskrivelse af fremtidens region Sjælland. 

KKR formandsskabet har med formandsskabet for regionen aftalt, at der 

udarbejdes et fælles afsæt for en drøftelse af fremtidens region Sjælland. 

KKR Formandskabet har aftalt med regionen, at der udarbejdes et fælles 

debatoplæg til brug for seminar om fremtidens region Sjælland, der er plan-

lagt til at finde sted den 3. december. Formålet med debatoplægget er, at 

region, kommuner og uddannelsesinstitutioner skaber et fælles billede af, 

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

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

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

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

den ønskede udvikling hos kommuner, uddannelsesinstitutioner, virk-

somheder og regionen kan styrke denne mulighed. 

 

Der er lagt op til debat om to emner: 

1) Videregående og erhvervskompetencegivende uddannelser 

2) Infrastruktur - Revideret udgave af Sjælland baner vejen  
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1. Videregående og erhvervskompetencegivende uddannelser 

Formålet er at få en politisk drøftelse af, hvordan vi ved at foretage akt i-

ve tilvalg vil kunne skabe en positiv udvikling for hele regionen inden for 

uddannelsesområdet. Det handler om at fastholde og tiltrække borgere 

og virksomheder til regionen. I forhold til dette spiller virksomheders 

adgang til de rette kompetencer en væsentlig rolle, ligesom attraktive ud-

dannelsesmuligheder er afgørende for, om de unge vælger at studere i re-

gionen.  

 

Målet er at skabe vækst og udvikling i hele Region Sjælland. Regionen er 

i denne forbindelse blandt andet udfordret ved, at vi i dag har det laveste 

generelle uddannelsesniveau i landet og vi er generelt ’underforsynet’ 

med uddannelsesudbud målrettet den private sektor, herunder specielt på 

længerevarende tekniske uddannelser. Dette gør det vanskeligere for 

virksomheder at rekruttere medarbejdere med disse kvalifikationer.  

 

For at understøtte en udvikling, der imødekommer virksomheders behov 

for forskellige typer af kompetencer og arbejdskraft i regionen er følgen-

de tre perspektiver centrale:  

• Tilgængelighed til uddannelsestilbud 

• Virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft 

• Fagligt og økonomisk bæredygtige uddannelsessteder  

 

Der lægges op til en debat om, hvordan vi kan arbejde sammen om at 

udvikle regionen inden for uddannelsesområdet.  

 

2. Infrastruktur - Revideret udgave af Sjælland baner vejen frem  

Sjælland baner vejen frem fra november 2011 er det seneste fælles sam-

lede trafikudspil fra kommunerne og regionen. Dette trafikudspil har 

primært fokus på statslige infrastrukturinvesteringer. 

 

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

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

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

i revideringen. 

 

”Sjælland baner vejen frem” er opdateret med nyeste viden og beslutnin-

ger i forhold til det eksisterende indhold. Der er sket meget siden 2011 

og ”Sjælland baner vejen frem” ville nok være skrevet og fokuseret noget 

anderledes i dag. 
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I Sjælland baner vejen frem indgår nogle på daværende tidspunkt nye 

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

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

turen i regionen: 

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

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

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

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

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

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

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

Køge Bugt motorvejen. Denne mulighed indgår i statens ”strategiske 

analyser” fra foråret.  

• Højhastighedsbane mellem København og Femern bælt. I forbindel-

se med VVM undersøgelse for strækningen fra Ringsted mod Femern 

blev undersøgt muligheden for en højhastighedsbane. Denne blev 

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

investeringens omfang og en lav samfundsøkonomisk forretning. Fo-

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

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

tyske anlæg bliver opgraderet til sammenlignelig standard. 

 

Flere andre emner har haft større fokus siden 2011. De har samtidigt 

mere betjeningsmæssig karakter: 

• Stop på Sjælland af det kommende superlyntog mellem København 

og en række jyske byer i Timemodellen. 

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

og Hamborg. 

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

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

 

Yderligere fokusområder følger af debatoplægget, der eftersendes inden 

mødet i KKR. 

 

Der lægges op til en drøftelse af hvilke justeringer, der skal laves af Sjæl-

land baner vejen frem. 

 

 

2.9. Temadrøftelse: Evaluering af møde- og arbejdsform 

MDR-2014-00095 hfh/adr 

 

Baggrund 
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På mødet i  marts 2014, havde KKR Sjælland organisering og arbejds-

form på dagsordenen. I den forbindelse blev det besluttet, at møde- og 

arbejdsform skulle evalueres på november mødet. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter sagen med henblik på at fastlæg-

ge fremtidig praksis for møde- og arbejdsform. 

 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af tidligere tilkendegivelse lægges der op til en evaluering af 

møde- og arbejdsform. Der er tillige blevet efterspurgt en oversigt over 

fællesfinansierede samarbejder/sekretariater. 

 

Det fremgår af KKR Sjællands forretningsorden, at KKR har til formål, 

at: 

• At fremme de fælleskommunale interesser for kommunalbestyrelserne i regionale 

spørgsmål 

• Gennem samarbejde og koordinering af regionale spørgsmål at styrke rammer og 

betingelser for, at den enkelte kommunalbestyrelse effektivt kan levere den bedst 

mulige service til sine borgere 

• At styrke kommunernes samarbejde i varetagelsen af opgaver, der går pa tværs af 

kommunerne i regionen. 

 

KKR er en del af KL’s politiske organisation. KL’s bestyrelse varetager alle kom-

muners interesser over for regering, Folketinget m.fl. KKR varetager kommunernes 

interesser i hver region på områder, hvor: 

• Kommunalbestyrelserne har et tæt samspil med regionen og andre regionale aktø-

rer 

• Der er en tæt indbyrdes afhængighed kommunerne imellem i opgaveløsningen.  

 

KKR skal: 

• Drøfte regionale problemstillinger og afklare, hvordan samarbejde og koordin e-

ring kan styrke kommunalbestyrelsernes rammebetingelser, udviklingsmuligheder 

og kvalitet for borgerne 

• Bidrage til koordinering og samordning i forhold til de spørgsmål, som skal ko-

ordineres eller løses i samarbejde mellem kommunalbestyrelserne og mellem kom-

muner og region 

• Varetage politiske udpegelser af kommunale repræsentanter til regionsdækkende 

nævn, udvalg m.v. 

• Tage initiativ til at kommunalbestyrelserne drøfter, koordinerer og samordner 

holdninger og synspunkter i regionalpolitiske spørgsmål, herunder arbejdet i de 

forskellige regionsdækkende organer (fx Væksthus, Vækstforum, Sundhedsko-

ordinationsudvalg m.v.) 
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Herudover har formandsskabet sat sig nogle mål for hvad der skal ken-

detegne perioden: 

 1. Mere for mindre – også i KKR 

2. Fokus på forenkling, resultater og ejerskab 

3. Forholdet til regionen – fælles fodslag – samarbejdsstrategi 

4. KKR tætter på kommunalbestyrelserne 

5. KKR tættere på de udpegede 

 

Beskrivelse af de nuværende rammer for møderne 

KKR Sjælland har, for at varetage sine opgaver, besluttet at afholde 5 

møder i 2014. Formanden for KKR sørger for indkaldelse til møder og 

forbereder KKR’s møder og udsender dagsorden i samarbejde med  næst-

formand og sekretariatet.  

 

Møderne er af tre timers varighed og der holdes som udgangspunkt ikke 

pause. Forud for møderne afholdes gruppemøder. Efterfølgende er der 

frokost. Møderne afholdes på Sørup Herregaard. 

 

Der ønskes en drøftelse af om de nuværende rammer skal ændres. 

 

Indhold på møderne 

Samarbejdet i KKR er koncentreret om fem regionale kerneområder: 

• Sundhed 

• Det specialiserede undervisnings- og socialområde 

• Regional udvikling, erhverv og beskæftigelse 

• Uddannelse 

• Kollektiv trafik 

 

KKR tager også emner op, som ikke er indeholdt i de fem kerneområ-

der. Det er fx oplæg til staten om trafikinvesteringer, klimastrategier og 

fælles løsninger af opgaver på det tekniske område. Samarbejder der ved-

rører alle – eller de fleste – kommuner tages ligeledes på dagsordenen. 

Herudover tages de sager op der måtte ønskes af medlemmerne af KKR. 

 

Dagsordnernes opbygning 

Dagsordnerne er opbygget med en overskrift og afsnittene: 

• baggrund, 

• indstilling og  

• sagsfremstilling  

 

Det er tanken, at dagsordnerne skal være selvbærende, forstået på den 

måde, at der skal være en sigende overskrift, en kort baggrund og en 
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præcis indstilling, så man ud fra disse kan se hvad sagen går ud på. Sags-

fremstillingen skal bibringe det tilstrækkelige beslutningsgrundlag for en 

politisk stillingtagen. Hvis et medlem ønsker yderligere eller mere deta l-

jerede oplysninger er der mulighed herfor i bilagene.  

 

Dagsordnerne har traditionelt været opdelt i temadrøftelser, beslutnings-

sager, orienteringssager og meddelelser. På det sidste møde har neden-

nævnte rækkefølge på dagsordnerne været afprøvet med henblik på at de 

enkelte dagsordenspunkter får den rigtige tyngde på møderne. 

 

1. Beslutningsager 

2. Temadrøftelser 

3. Orientering 

4. Meddelelser 

 

1. Beslutningssager 

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

sag. Beslutningssager kan både være sager hvor KKR formelt har beslut-

ningskompetencen og sager hvor KKR anbefaler kommunerne at frem-

me en sag. Det forventes, at sagerne har en sådan form, at der umiddel-

bart kan tages stilling til indholdet og at de derfor som udgangspunkt ik-

ke kræver en grundig drøftelse på møderne. 

 

2. Temadrøftelser 

Centrale emner dagsordenssættes som temadrøftelser af lidt længere va-

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

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

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

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

oftest bliver indledt af en ekstern oplægsholder. 

 

3. Orienteringssager 

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

Det er sager hvor det er vurderet at de umiddelbart kan tages til efterre t-

ning uden yderligere dialog.  

 

4. Meddelelser 

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

mation fra diverse møder. 

 

Der lægges op til en drøftelse af om det er de rigtige sager der behandles 

på møderne. 
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Møderenes form og afholdelse 

Formanden for KKR Sjælland er mødeleder.  Formanden træffer be-

stemmelse i alle spørgsmål vedrørende mødets ledelse og iagttagelse af 

god orden under mødet. Endvidere formulerer formanden eventuelle af-

stemningstemaer.  

Sagerne kan motiveres af interne eller eksterne oplægsholdere, det kan 

eksempelvis være en direktør fra kommunerne, direktøren fra en relevant 

aktør (eg. Direktøren for Movia eller Væksthuset) eller en af de af KKR 

udpegede (se mere nedenfor). 

 

Der lægges op til en drøftelse af om møderenes form og afholdelse er 

den rigtige. 

 

Sammenhæng til de udpegede, udvalg, bestyrelser mv. 

KKR Sjælland har udpeget en række politikere til fora inden for disse 

områder. Endvidere har KKR udpeget til øvrige bestyrelser, nævn, råd 

og lignende.  

 

KKR Sjælland har ved udpegningerne prioriteret, at der er overlap mel-

lem udpegede og medlemmer af KKR Sjælland. Dette blandt andet for at 

sikre mulighed for tilbagemeldinger fra de udpegede til KKR.  

På møder i foråret 2014 har særligt været dagsordenssat temaer med re-

levans i fht. medlemmerne af udvalg på sundhedsområdet og vækstfo-

rum Sjælland.  

 

For at KKR Sjælland og de udpegede kan varetage deres hverv og der-

med kommunernes interesser, er en relevant og grundig administrativ bi-

stand nødvendig. 

 

Sekretariatsbetjening af KKRs arbejde 

KKR understøttes af 2 sekretariatsmedarbejdere, herudover er der et fæl-

les finansieret sundhedssekretariat på to medarbejdere, rammeaftalese-

kretariat på to medarbejdere og et sekretariat for vedlagsfri fysioterapi 

med en medarbejder. 

 

Administrativt understøttes KKR, udover af sekretariatet, af de 17 

kommunaldirektører (K17). K17 har besluttet sig for at organisere sig 

inden for fem hovedområder: 

• Det specialiserede social- og undervisningsområde 

• Forvaltningspolitik, rekruttering og administrationspolitik 

• Regional udvikling, trafik, erhverv og infrastruktur, herunder turisme, 

klima og planlægning 

• Beskæftigelse, uddannelse og kultur 
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• Sundhedsområdet 

 

De kommunaldirektører der er ansvarlige, for de enkelte hovedområder, 

har i samarbejde med KKR-sekretariatet ansvaret for at understøtte 

KKR herunder sikre, at KKR får forelagt de relevante sager. Endvidere 

har de ansvaret for, faglighed, herunder inddragelse af de relevante fag-

kompetencer i kommunerne samt sikre, at der er den nødvendige organi-

sering til at kunne understøtte politikerne i de forskellige fora.  

 

KL’s medarbejder og de kommunale forvaltninger er også en del af se-

kretariatsbetjeningen af KKR  

 

 

2.10. Orientering: Finansieringsmodel for bustrafikken 

MDR-2014-00095 hfh 

 

Baggrund 

På juni mødet blev KKR Sjælland orienteret om forslag om ændring af 

lov om trafikselskaber samt Movias forslag til håndtering af lovændrin-

gen. Lovforslaget som blev vedtaget af Folketinget i juni 2014 giver Mo-

vias bestyrelse til opgave at implementere en ny model for finansiering af 

Movias udgifter til kollektiv trafik.  

 

Den praktiske opgave var at lave en ny fordeling af buslinjerne på regio-

nalt og kommunalt niveau. Regionerne overtager trafikkøberansvaret for 

flere buslinjer og kommunerne tilsvarende overtager en del af regioner-

nes ansvar for finansiering af Movias administrative udgifter. Det skal 

være kendetegnende for de buslinjer, der overføres til regionerne, at de 

primært betjener regionale rejser. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Movias bestyrelse har, selvom de er tillagt beslutningskompetencen, valgt 

at inddrage kommunerne og regionerne i arbejdet. Arbejdet med linje-

fordelingen og finansieringsmodellen har været styret af en politiskstyre-

gruppe og er foregået i en arbejdsgruppe og en administrativ styregruppe 

med deltagelse af Movia, de to kommunekontaktråd, de to regioner samt 

Københavns Kommune. Arbejdsgruppens og styregruppens forslag har 

ad 2 omgange været forelagt den politiske styregruppe, som har bestået 

af Movias formandskab, formandskaberne for de to kommunekontakt-

råd, de to regionsrådsformænd samt Københavns overborgmester. 
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Den politiske styregruppe holdt sit afsluttende møde den 22. oktober og 

har indstillet følgende til endelig beslutning i Movias bestyrelse den 13. 

november: 

• At beslutte den fordeling af buslinjer, som lå til grund for høringsfor-

slaget i juni i en udgave, hvor linje 5A forbliver en kommunal linje,  

• At de økonomiske konsekvenser for kommunerne af finansierings-

modellen indfases over en periode på 3 år fra 2016, 

• At linjefordelingen tages op til revurdering i forbindelse med idrift-

sættelsen af MetroCityringen og letbanen i Ring III korridoren. 

  

Fra lovgivers side var det forudsat, at den nye finansieringsmodel skulle 

være økonomisk neutral forstået på den måde, at den ikke måtte udløse 

krav om DUT-kompensation. Det betød i praksis, at regionerne samlet 

set og kommunerne samlet set skulle være i økonomisk balance med 

modellen. Endvidere skulle løsningen ikke indebære byrdemæssig om-

fordeling regionerne imellem. 

 

I projektet blev denne tolkning udvidet således, at de uundgåelige byr-

demæssige omfordelinger kommunerne imellem skulle holdes inden for 

regionsgrænserne. Endelig har det ligget til grund for arbejdet, at der 

skulle søges en løsning, som minimerer omfordelingen kommunerne 

imellem og der skulle arbejdes for at undgå fremtidige forringelser i den 

kollektive trafik.  

 

Movias bestyrelse besluttede den 9. oktober den treårige indfasning som 

en del af et samlet forslag til vedtægtsændringer, men således at indfas-

ningen er genstand for en særskilt høringsproces i kommunerne og regi-

onerne. Det skyldes, at indfasningen er en fravigelse fra trafikselskabslo-

vens generelle finansieringsmodel, og at en betingelse herfor er, at alle 

kommuner og begge regionsråd er enige om at fravige finansieringsmo-

dellen. Denne høring gennemføres i november og december 2014. 

 

Movias bestyrelse lægger vægt på, at indfasningsspørgsmålet afklares i 

indeværende år, fordi den har stor betydning for kommunernes økono-

mi.  

 

 

2.11. Orientering: Praksisplan 

MDR-2014-00095 hfh 

 

Baggrund 
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Praksisplanen er det centrale samarbejds- og planlægningsværktøj mellem 

kommunerne, regionen og almen praksis og ses som det væsentligste in-

strument for kommunerne i forhold til at sikre indflydelse på almen 

praksis. Udkastet til praksisplan udarbejdes af Praksisplanudvalget. Der 

gives en status for arbejdet med praksisplanen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Praksisplanen vil som noget nyt beskrive, hvilke opgaver almen praksis 

skal varetage samt indeholde overvejelser om kapacitet og fysisk place-

ring af ydernumre. Af lovens bemærkninger fremgår det, at kommunerne 

særligt har behov og mulighed for at styrke samarbejdet med almen 

praksis på tre områder, hvilket omfatter: 

• Tilgængelighed 

• Medicinhåndtering 

• Sygebesøg. 

 

Udkastet til praksisplan udarbejdes af Praksisplanudvalget og skal drøftes 

i Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) med henblik på at sikre sam-

menhæng til den øvrige sundhedsplanlægning. Regionsrådet har den en-

delige beslutningskompetence i forhold til godkendelse af praksisplanen. 

 

Overenskomsten med de praktiserende læger betyder at der er udlagt 210 

millioner kr. på landsplan til decentral udmøntning. Ud over lægedæk-

ning skal der derfor også laves aftale inden for områderne sygebesøg og 

samtaleterapi. Såfremt der indgås aftale herom har kommuner og regio-

ner givet tilsagn om at bidrage med yderligere 100 millioner hver.  

 

Efter en svær opstartsproces i Praksisplanudvalget er der nu udarbejdet 

en procesplan. Den betyder, at praksisplanudvalget i første omgang, frem 

til januar 2015, har lægedækning, sygebesøg og samtaleterapi på dagsor-

denen. Der er dog enighed om at lægedækning vil kræve en løbende dia-

log. På praksisplansudvalgsmødet i marts vil udvalget drøfte øvrige te-

maer, herunder de nødvendige temaer for udmøntning af sundhedsafta-

len og eventuelle øvrige ønsker fra kommunerne. 

 

 

2.12. Orientering: Central udmelding – National koordinationsstruktur 
på det specialiserede social- og specialundervisningområde 

MDR-2014-00095 mta, adr 
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Baggrund 

Med Den Nationale Koordinationsstruktur har Socialstyrelsen fået en 

række nye beføjelser til at overvåge udviklingen i målgrupper, tilbud og 

ydelser samt til at udmelde målgrupper og/eller særlige indsatser, hvor 

der er behov for øget koordination på det mest specialiserede social - og 

specialundervisningsområde. Desuden kan Socialstyrelsen i særlige til -

fælde give et driftspålæg, som indebærer, at en kommune eller region på-

lægges et driftsansvar, og tilbudsstrukturen på området dermed fast-

lægges af Socialstyrelsen.  

 

Den Nationale Koordinationsstruktur kommer til at fungere som en 

overbygning på rammeaftalesamarbejdet, og stiller krav om et forstærket 

KKR-samarbejde på det mest specialiserede social- og specialundervis-

ningsområde.  

 

Det skal understreges, at det fortsat er et kommunalt ansvar at sikre de 

fornødne tilbud til alle målgrupper. Det sker i regi af den årlige ramme-

aftale, hvor der de seneste år har været et særligt fokus på udvikling og 

kvalitet i tilbud og indsatser samt fortsat økonomisk styring af området.  

 

De første to centrale udmeldinger er udsendt 1. november 2014. De om-

fatter mennesker med kompleks erhvervet hjerneskade samt børn og un-

ge med alvorlige synshandicap. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

National Koordinationsstruktur  

Alle Folketingets partier står bag den aftale om justering af kommunalre-

formen, som betyder, at der pr. 1. juli 2014 er etableret en national koor-

dinationsstruktur på det mest specialiserede social- og specialundervis-

ningsområde i regi af Socialstyrelsen.  

 

Den Nationale Koordinationsstruktur (Socialstyrelsen) har kompetence 

til: 

• At overvåge udviklingen i målgrupper, tilbud og ydelser for at skabe 

et nationalt overblik. 

• At udmelde målgrupper og/eller særlige indsatser, hvor der er behov 

for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne og 

regionerne for at sikre og videreudvikle den mest specialiserede ind-

sats. Kommunalbestyrelserne i hver region skal som led i rammeaf-
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talerne afrapportere til Socialstyrelsen, hvordan de vil tilrettelægge 

indsatsen ift. de centralt udmeldte målgrupper og indsatser.  

• En call-in-beføjelse, som indebærer, at styrelsen kan anmode kom-

munalbestyrelserne i hver region om at foretage en fornyet be-

handling af afrapporteringen.  

• At give et driftspålæg, som indebærer, at en kommune eller region 

pålægges et driftsansvar, og tilbudsstrukturen på området dermed 

fastlægges af Socialstyrelsen.  

 

Der er ikke en fast definition på hvilke grupper, der er omfattet af den 

nationale koordinationsstruktur. Målgrupperne fastlægges løbende ud fra 

to kriterier, hvoraf mindst ét skal være opfyldt. 1) målgrupper, der er 

meget små, og hvor der er meget begrænset underlag for at opbygge spe-

cialiseret viden og 2) målgrupper, hvor der er kompleksitet i målgrup-

pernes problemstilling eller en flerhed af problemstillinger. 

 

Socialstyrelsen vil i sit arbejde tage afsæt i en løbende faglig dialog med 

kommuner, regioner og bruger- og interesseorganisationer, som har 

kendskab til lokale, regionale og landsdækkende behov. Der er desuden 

nedsat et fagligt råd, hvor KL deltager sammen med repræsentanter fra 

Danske Regioner, de involverende ministerier og udvalgte eksperter.  

 

Centrale udmeldinger  

I forbindelse med den politiske aftale om rammer for justering af kom-

munalreformen blev det fastsat, at de første centrale udmeldinger skulle 

foretages den 1. november 2014 og omfatte mennesker med kompleks 

erhvervet hjerneskade samt specialundervisningsområdet. Sidstnævnte er 

efterfølgende præciseret til at være børn og unge med alvorligt synshan-

dicap. De to centrale udmeldinger er nu udsendt til alle kommuner. En 

central udmelding kan både være regional eller landsdækkende. De to 

udmeldinger er begge landsdækkende.  

 

Det fremgår af den nye bekendtgørelse, at de centrale udmeldinger skal 

behandles i det eksisterende rammeaftaleregi. Det betyder, at KKR er 

ansvarlig for at koordinere samarbejdet mellem kommunerne om de cen-

trale udmeldinger og dermed bidrage til, at kommunerne undgår direkte 

statslig indgriben i tilbudsstrukturen på det mest specialiserede social- og 

specialundervisningsområde. 

 

Grundlaget for KKR’s koordinering er, at kommunalbestyrelserne i hver 

region skal behandle Socialstyrelsens centrale udmeldinger og af-

rapportere på deres tilrettelæggelse af indsatsen i forbindelse med fast-

læggelse af udviklingsstrategien, som indgår i rammeaftalen. 
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Fristen for godkendelse af udviklingsstrategierne er som en konsekvens 

heraf ændret til den 15. oktober, så fristen bliver den samme som indgå-

else af styringsaftalen. Endvidere er der indført en overgangsordning for 

de første to centrale udmeldinger pr. 1. november 2014, således at de 

først skal endelig afrapporteres pr. 1. marts 2016 til Socialstyrelsen.  

 

Der er dog en forventning om, at der sker en foreløbig afrapportering i 

forbindelse med indgåelse af udviklingsstrategien for 2016 (i efteråret 

2015).    
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3. Udpegninger  

 

3.1. Ændring i repræsentation  

MDR-2014-00095 adr 

 

Baggrund 

Nedenfor meddeles ændring i Dansk Folkepartis repræsentation i Vækst-

forum Sjælland  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager ændringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

Erik Kjeldgard, Lolland Kommune har meddelt, at han ønsker at ud-

træde af Vækstforum Sjælland, og at kommunalbestyrelsesmedlem Githa 

Nelander, Næstved i stedet indstilles som medlem af Vækstforum Sjæl-

land.   

 

 

3.2. Udpegning af midlertidigt medlem af Væksthus Sjællands bestyrel-
se 

MDR-2014-00095 adr 

 

Baggrund 

Medlem af væksthus Sjællands bestyrelse Marie Stærke, Køge Kommune 

har meddelt, at hun har orlov pga. barsel fra medio oktober 2014.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland udpeger et andet bestyrelsesmedlem til 

Væksthus Sjællands bestyrelse for den periode, hvor Marie Stærke holder 

orlov.  

 

Sagsfremstilling 

KKR Sjælland har udpeget fire medlemmer samt en erhvervsrepræsen-

tant til Væksthus Sjællands bestyrelse. Der er ikke udpeget suppleanter.  

 

De fire medlemmer er:  

2. viceborgmester Lis Tribler (A), Slagelse Kommune, 

2. viceborgmester Marie Stærke (A), Køge Kommune 

Borgmester Flemming Christensen (C), Køge Kommune  

Borgmester Søren Kjærsgaard (V), Holbæk Kommune  
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3.3. Indstilling af medlemmer til det regionale arbejdsmarkedsråd  

MDR-2014-00095 adr  

 

Baggrund 

Beskæftigelsesministeren har anmodet KKR Sjælland om at indstille 5 

medlemmer og suppleanter til Det regionale arbejdsmarkedsråd Sjælland. 

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet om det tværkommunale sam-

arbejde i KKR på beskæftigelsesområde.t  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland indstiller 5 medlemmer og suppleanter til 

Det regionale arbejdsmarkedsråd Sjælland. 

 

Sagsfremstilling 

Som følge af beskæftigelsesreformen nedlægges de nuværende regionale 

beskæftigelsesråd, og der oprettes otte nye regionale arbejdsmarkedsråd.  

De regionale arbejdsmarkedsråds opgave er at understøtte kommunernes 

indsats og koordinere indsatsen på tværs af geografi og sektorer, bl.a. i 

forhold til a-kasser, uddannelsesinstitutioner m.v. 

 

Der er – som det fremgår af sagen om det tværkommunale samarbejde – 

ikke blot tale om at videreføre de regionale beskæftigelsesråd under et 

nyt navn. Med oprettelsen af de regionale arbejdsmarkedsråd lægges der 

op til et fokusskifte, således at fokus i de regionale råd i højere grad går 

på konkret understøttelse af samarbejde og koordinering af beskæftigel-

sesindsatsen frem for opfølgning på indsats og resultater. 

  

./. Selv om loven endnu ikke er vedtaget, har beskæftigelsesministeren an-

modet de respektive organisationer og myndigheder om allerede nu at 

indstille medlemmer og suppleanter til de kommende regionale arbejds-

markedsråd, så rådene kan træde i kraft den 1. januar 2015. Indstillingen 

er naturligvis med forbehold for lovens vedtagelse. Brevet fra beskæfti -

gelsesministeren (vedlagt) indeholder bl.a. den geografiske inddeling af 

de otte regionale arbejdsmarkedsråd samt en kort beskrivelse af rådenes 

hovedopgaveren og processen for indstilling af medlemmer og supple-

anter. Det skal i den forbindelse specielt bemærkes, at der er knyttet lige-

stillingskrav til indstillingerne.  

  

KKR Sjælland skal indstille 5 medlemmer og suppleanter til Det regio-

nale arbejdsmarkedsråd Sjælland. 
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Som nævnt i dagsordenspunktet om det tværkommunale samarbejde i 

KKR på beskæftigelsesområdet lægges der op til på næste KKR-møde i 

starten af 2015 at drøfte en række fokusområder for det tværkommunale 

samarbejde på beskæftigelsesområdet. Den tværkommunale dagsorden, 

der her vil blive formuleret, vil også være det politiske grundlag for de 

kommunale medlemmers arbejde i de regionale arbejdsmarkedsråd. I 

drøftelsen vil også indgå spørgsmålet om administrativ understøttelse af 

både KKR’s arbejde med beskæftigelsesområdet og de kommunale med-

lemmer i de regionale arbejdsmarkedsråd. 
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4. KKR 
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5. Siden sidst  

 

5.1. Meddelelser 

MDR-2014-00095 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 

• Turisme 

• Møde i dialogforum om handicap den 23. september 2014. 

• Møde i praktikpladsudvalg for pædagoguddannelsen den 28. oktober 

2014. 
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6. Punkter til næste møde  

 

6.1. Dagsordenspunkter til næste møde  

MDR-2014-00095 adr 

 

Baggrund 

Der orienteres nedenfor om dagsordenspunkter til næste møde i KKR 

Sjælland den 2. marts 2015 på Sørup Herregaard, Sørupvej 26, 4100 

Ringsted kl. 9.30-12. Der er gruppemøder fra 8.30-9.30. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

På mødet i marts 2015 forventes følgende sager: 

 

• Dimensionering af uddannelsen til pædagog 2015/2016  

• SOSU-dimensionering 2016 

• COPENHAGEN – Fokuseret Vækstdagsorden  

• KKR’s indspil til den nationale væksthusaftale 
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7. Eventuelt 

 


