
 

KKR 

S J Æ L L A N D  

Pressemeddelelse: 

Mobil og bredbånd 
Digital infrastruktur er et absolut grundvilkår for at skabe vækst og udvikling – helt på linje med et 
veludbygget vejnet og stabil elforsyning. Private og offentlige virksomheder i hele Danmark 
planlægger og investerer på digitale forudsætninger, og behovet for stabil og hurtig mobil- og 
bredbåndsteknologi vokser. 
 
Desværre er virkeligheden, at mange borgere og virksomheder i Region Sjælland oplever at være helt eller 
delvist afskåret fra at benytte digitale tjenester. Denne situation er ikke blot til gene for den enkelte, men 
betyder også, at vi som samfund forspilder muligheden for at få skabt nye og hårdt tiltrængte 
arbejdspladser. Manglende udbygning af den digitale infrastruktur er en alvorlig og helt uacceptabel 
stopklods for vækst og udvikling – også i Region Sjælland. Som en konsekvens af dette er Region Sjælland 
og de 17 kommuner i regionen gået ind i et samarbejde for at opnå lige adgang til mobil og bredbånd – 
uanset, hvor man bor eller driver virksomhed i regionen. 
 
”En lang række analyser viser, at en god mobil- og bredbåndsdækning giver vækst. En undersøgelse fra 
Chalmers Tekniske universitet viser, at der skabes 80 nye jobs for hver 1.000 nye bredbåndsforbindelser. Det 
betyder for Sjælland, at vi ved 100 % udbredelse vil kunne skabe op til 26.720 nye jobs. Hvis det antages, at 
10 % af virksomhederne ligger i tyndt befolkede områder, vil det kunne skabe mere end 3.000 nye jobs i 
disse områder. Endvidere hæmmer den dårlige mobil- og bredbåndsdækning udviklingen inden for 
telemedicin og – uddannelse. Og det gør det mindre attraktivt at bosætte sig i regionen. Derfor er det 
bydende nødvendigt, at vi over for staten fastholder kravet om bedre mobil- og bredbåndsdækning. Vi skal 
arbejde for et Sjælland i balance”, udtaler Niels Hörup, KKR formand og borgmester i Solrød.   

 

Styrket samarbejde på beskæftigelsesområdet  

Med beskæftigelsesreformen lægges der i det fremsatte lovforslag op til et styrket kommunalt 

samarbejde gennem KKR, og kommunerne forpligtes til at drøfte tværkommunale samarbejder om 

beskæftigelsesindsatsen i KKR.  

Fremover kommer der fokus på blandt andet koordineringen af indsatsen på tværs af kommunerne.  

”Vi ser frem til, at kommunerne og KKR får et større fælleskommunalt ansvar for beskæftigelsespolitikken. 

Det ansvar er vi parate til at tage på os, også i det kommende samarbejde med arbejdsmarkedets parter, 

uddannelsesinstitutioner mv. i blandt andet de nye regionale arbejdsmarkedsråd. Vi har i KKR Sjælland sat 

et arbejde i gang med at udpege de områder, hvor vi især vil sætte ind tværkommunalt. Vi skal blandt andet 

samarbejde på tværs for at sikre maksimal beskæftigelsesmæssig og erhvervsmæssig effekt af de 

kommende store anlægsinvesteringer. Der skal i de kommende år i Østdanmark bygges adskillige, sygehuse, 

motorveje, nyt statsfængsel, og en Femern Bælt forbindelse”, siger Knud Erik Hansen, næstformand i KKR 

Sjælland og borgmester i Faxe kommune.  
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