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Bilagsnotat til sag til KKR 9. september 2014;   

Energiklyngecenter Sjælland: Status og fremtid for det 

fælles center på klima- og energiområdet 
 
I det følgende gives overblik over: 

A. KKR’s indstillinger fra juni 2011 og marts 2012 angående Energiklyngecenter Sjælland 
B. Status for Energiklyngecenter Sjællands resultater pr. maj 2014 
C. Forslag til fremtidig organisering og finansiering af Energiklyngecenter Sjælland 

 
A. KKR’s indstillinger i 2011 og 2012 

Etableringen af Energiklyngecenter Sjælland i sin nuværende form blev besluttet af KKR i 
2011, j.f. indstillinger og bilagsnotater til KKR-møder i 2011 og 2012.  

Der lægges op til, at: 

 centret skal være med til ”at modne projekter inden for klima- og energiområdet med 

fokus på at reducere CO2 og skabe nye arbejdspladser i Region Sjælland” og sikre, ”at 

kommunerne gennemfører en strategisk og koordineret energiplanlægning”, som KL og 
Energistyrelsens anbefaler 

 centret skal udvikles til et regionalt center, som ”på en effektiv måde vil kunne løfte 

kommunernes og erhvervenes indsatser på klima- og energiområdet” – altså hjælpe 
kommunerne til at tackle kommunernes kort- og langsigtede udfordringer på en samlet 
set bedre og billigere måde  

 centret skal ”skabe et effektivt samarbejde mellem kommunerne i Region Sjælland” – 
således at potentielle fællesprojekter mellem kommunerne undersøges, at der skabes 
videndeling og videnopbygning omkring anvendelse af ny teknik og nye 
samarbejdsmetoder, og opnås stordriftsfordele, fx bedre muligheder for fundraising ved 
at flere kommuner går sammen. 

Centret blev i 2012 forankret som en forening med 14 kommuner og Region Sjælland som 
medlemmer. Kommunerne giver et tilskud til centrets basisudgifter svarende til 1,75 kr. per 
indbygger per år frem til juni 2015, og Region Sjælland støtter med projektmidler for et 
tilsvarende beløb. 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.  

I det følgende gennemgås de konkrete resultater, som Energiklyngecentret indtil videre har 
været med til at skabe inden for ovenstående hovedindsatsfelter. 

B. Status for Energiklyngecenter Sjællands resultater pr. maj 2�1�  

Bestyrelsen har siden 2012 støttet centrets udvikling i retning af at kunne påtage sig udvikling 
og eventuel implementering af større strategiske og helhedsorienterede projekter og 
indsatsen. Centret har således i dag et større fokus på at varetage facilitatorrollen i 
udviklingsprojekter, mens implementeringen af de konkrete aktiviteter er forankret i de 
enkelte kommuner.  

Mellem 2009 og 2014 har Energiklyngecentret været med til at skabe følgende resultater: 
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Projektledelse og projektmodning (uddybes i punkt 1) 

 Energiklyngecentret er en af de danske institutioner, der er projektleder på flest 
aktiviteter vedrørende strategisk energiplanlægning 

 Ud over selve projektledelsen har Energiklyngecentret haft en central rolle i 
forberedelsen af alle aktiviteterne 

Gearing af kommunernes medfinansiering (uddybes i punkt 2) 

 Kommunernes medfinansiering er blevet gearet med 500 % fra 1,3 mio. kr. til et 
samlet årligt budget for Energiklyngecentret på 7,3 mio. kr. 

 Energiklyngecentret har med de igangværende aktiviteter tiltrukket projektmidler for i 
alt 26,2 mio. kr. til nytte for kommunerne i Region Sjælland 

Foreløbige resultater af Energiklyngecentrets aktiviteter (uddybes i punkt 3) 

 Energiklyngecentret har sammen med øvrige projektpartnere skabt grundlaget for 
mellem 1.000 og 4.200 nye arbejdspladser 

 Såfremt kommunerne, energiselskaber, borgere m.fl. bakker op om de foreslåede 
aktiviteter, vil de medføre en reduktion i drivhusgas-udledningen med 1.4 mio. tons, 
som svarer til 71 % af det forventede samlede reduktionsbehov for hele Region 
Sjælland frem til 2020 

 Det relevante baggrunds- og beslutningsmateriale bliver i øjeblikket udarbejdet i 
samarbejde mellem Energiklyngecentret, kommunerne, Region Sjælland og de mange 
faglige deltagere i hhv. Bioenergi Sjælland og STEPS-projekterne 

 Materialet vil blive overdraget til kommunernes beslutningstagere imellem juni 2014 og 
juni 2015. Det tilstræbes, at alt materiale præsenteres i formater, der kan anvendes 
direkte som bilag til politiske sagsfremstillinger. Energiklyngecentret er en neutral 
samarbejdspartner uden beslutningskompetence. De konkrete beslutninger skal derfor 
træffes af kommunerne selv samt øvrige nøgleaktører 

 Energiklyngecentret faciliterer desuden en række samarbejder mellem kommuner, 
energiselskaber, landbruget og øvrige virksomheder. Ved hjælp af disse samarbejder, 
kan det forventes at sagsbehandlingstiden for nye energianlæg og øvrige aktiviteter kan 
reduceres markant 

Vedlagte bilag, ”Energiens fremtid i Region Sjælland – Sammen skaber vi strategiske 

handlinger”, udgør årsrapporten for Energiklyngecenter Sjælland. Årsrapporten giver et 
overblik over igangværende aktiviteter resultater, og udgør dermed den formelle årlige 
redegørelse for de miljø- og beskæftigelsesmæssige effekter af centrets arbejde. Årsrapporten 
er godkendt af generalforsamlingen den 4. april 2014.    

1. P���ektledelse og projektmodning 

Energiklyngecentret har siden 2012 været projektleder på regionens fælles 
bioenergisamarbejde, Bioenergi Sjælland. Projektet har forberedt 18 cases, der alle giver 
konkrete bud på, hvorledes nye bioenergianlæg kan opføres på en både driftssikker og 
økonomisk forsvarlig måde. Projektet afsluttes 1. oktober 2014 og vil bl.a. bidrage med forslag 
til nye biogasanlæg samt mindre bioenergianlæg, der kan medføre reducerede varmeregninger 
på op til 50 %, såfremt ejere af gamle oliefyr bliver enige om fælles nærvarmeanlæg. Som et 
led i projektet udarbejdes detaljeret kortlægning af områder med særligt stort potentiale for 
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implementering af de udarbejdede forslag, herunder 115 landsbyer, hvor der er tilpas mange 
oliefyr til at det vil kunne betale sig at investere i en kollektiv løsning. Resultaterne kan 
anvendes direkte som basis for projektmodning og politiske beslutninger i kommunerne. 

Det er lykkedes centret i samarbejde med kommunerne, Region Sjælland og række 
energiselskaber at skabe to store projekter inden for koordinering af strategisk 
energiplanlægning STEPS og STEPS ERHVERV.  STEPS-projektet er et fælles projekt, der 
faciliterer arbejdet med den strategiske energiplanlægning i kommunerne og samarbejdet på 
tværs af kommunerne i Region Sjælland. 16 af de 17 kommuner er med som partnere i 
projektet, som også tæller 19 affalds- og energiselskaber. To kommuner - Lejre og Solrød - 
har således valgt at være med i projektet, selvom de ikke er blandt de stiftende medlemmer af 
Energiklyngecenter Sjælland. RUC er den primære drivende kraft for det energifaglige arbejde, 
og Energiklyngecenter Sjælland fungerer som projektleder og som facilitator for samarbejdet.  
I STEPS Erhverv går kommuner, energiselskaber og forskere sammen om at finde smarte 
måder at støtte erhvervsvirksomhederne til at gennemføre omstillingen til et effektivt og 
fleksibelt energiforbrug og udfasning af fossile brændsler. Aktiviteterne skal forankres i de 
kommunale strategiske energiplaner hos de otte deltagende kommuner og afprøves i praksis.  
Projekterne er allerede godt i gang – ikke mindst kortlægningsaktiviteter i de enkelte 
kommuner. 

Centret har sammen med Holbæk Kommune landet et tre-årigt EU-projekt, PRIMES, som giver 
kommuner i regionen støtte til at hæve ambitionerne inden for grønne indkøb i kommunerne. 
Samtidig kan projektet fremme nye former for udbud, der samtidig kan fremme lokale 
leverandører. Projektet er igangsat i foråret 2014. 

Det regionale Grøn Komité-projekt om energieffektivisering i små- og mellemstore 
virksomheder og projektet ”VE til Proces – anvendelsespotentiale i SMV’er” kan være med til at 
reducere virksomheders omkostninger og gøre dem mere konkurrencedygtige. Samtidig er 
projekterne med til at reducere CO2-udslippet og fortrænge virksomhedernes brug af fossile 
brændsler. 

Ingen af disse aktiviteter ville være realiseret uden Energiklyngecentrets aktive medvirken. 
Det skyldes ikke, at der mangler viden hos kommunerne eller regionale eksperter som fx RUC, 
DTU, Symbiosecentret eller Grønt Center. Det skyldes derimod, at forudsætningen for at opnå 
bevilling til flertallet af de nævnte aktiviteter har været, at der skulle skabes en væsentlig 
volumen af deltagende kommuner samt øvrige relevante samarbejdspartnere. Dertil kommer 
at selve ansøgningsprocedurerne og projektleder-rollerne er ganske omfattende. Ud over 
Energiklyngecentret har der hidtil ikke været aktører i Region Sjælland, der har haft fokus på 
at koordinere denne type af samarbejder. 

2. Gearing af kommunernes medfinansiering 

De ovennævnte aktiviteter er i sig selv et godt eksempel på den måde, Energiklyngecentret 
har tilstræbt at opnå de stordriftsfordele, som der blev anmodet om i KKR’s indstillinger i 2011 
og 2012. Derudover har Energiklyngecentrets bestyrelse og T17 løbende haft fokus på behovet 
for at geare de midler, som kommunerne har afsat til Energiklyngecentret. Denne opgave er 
efter centrets egen vurdering lykkedes særdeles godt – både ift. finansieringen af centrets 
egen drift og ift. tiltrækning af projektmidler til aktører fra hele Region Sjælland. 
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Centrets budget for 2014 ser således ud:  

Fra kommunerne (medlemskontingent): 1,3 mio kr.  
Fra Regionen: samlet knap 1,5 mio kr  
Fra EU (Bioenergi Sjælland og PRIMES): 1,8 mio kr  
Fra Energistyrelsen (STEPS-projektet, STEPS ERHVERV mv): 2,7 mio kr  
I alt 7,3 mio kr.  
 
Kommunernes bidrag udgør således i år 18% af det samlede budget.  Eller sagt med andre ord 
er kommunernes investering blevet gearet med mere end en faktor 5. 

Tiltrækning af projektmidler 
Centret har med de igangværende projekter centret har været med til at tilvejebringe 
projektmidler på i alt 26,2 mio. kr., som anvendes af centret selv og andre projektpartnere til 
nytte for kommunerne i Region Sjælland:  

Bioenergi Sjælland (EU, Vækstforum Sjælland m.fl. ): 14,9 mio. kr.  
STEPS (Energistyrelsen, Region Sjælland og 19 energiselskaber): 4,1 mio. kr. 
STEPS Erhverv (Energistyrelsen og Region Sjælland): 2,1 mio. kr. 
PRIMES (EU): 3,2 mio. kr. 
Grønt kort (Region Sjælland): 500.000 kr. 
Grøn komité (Region Sjælland): 1,2 mio. kr. 
VE til proces (Energistyrelsen): 200.000 kr. 

Generelt har centret haft en god succesrate ved projektansøgninger. Centret har siden 2011 
været involveret i syv større projektansøgninger til nationale og EU-fonde. Heraf er fem 
projektet blevet bevilget.  

Herudover er centret i færd med at planlægge flere projekter for Region Sjælland. 

3. F����øbige resultater af Energiklyngecentrets aktiviteter 

Centret arbejder tæt sammen med klimakoordinatorer, planlæggere og tekniske chefer i de 16 
kommuner. Projekter som STEPS, STEPS ERHVERV og PRIMES er yderligere med til at skabe 
kompetenceudvikling i kommunernes forvaltning og dermed forankre den fremtidige indsats. 
Meldingerne fra de kommuner, der er involveret i Bioenergi Sjælland-casene, og de 
kommuner, der er kommet længst i STEPS-arbejdet, tyder på, at de er godt tilfredse med 
centrets indsats. 

Centret skaber ikke selvstændigt konkrete jobs eller CO2-reduktioner, men skaber grundlaget 
for at gøre det. Centret skaber – sammen med kommuner, energiselskaber, eksperter mv – 
faktagrundlag for konkret planlægning og politiske beslutninger. Det er så op til de enkelte 
kommuner at gribe disse muligheder. 

Derfor vil en effektvurdering af centrets arbejde nødvendigvis være et skøn over den samlede 
effekt af de projekter centret er en del af. Det vil ikke være muligt at skille centrets andel fra 
de øvrige deltageres andel af effekten – selv når samarbejdsprojekterne er overstået eller 
anlægget er i drift.   

Den bedste måde at vise værdien af Energiklyngecenter Sjælland indsats er formentlig ved at 
fremvise resultaterne fra de projekter, Energiklyngecentret er projektleder for. Et af de 



 
 

5 
 

projekter, der snart afsluttes, er Bioenergi Sjælland, der ventes at medføre følgende 
konkrete resultater: 

Jobskabelse 

Som led i forberedelsen af Bioenergi Sjællands ansøgning udarbejdede RUC i maj 2012 notatet 
”Bioenergisatsning frem mod 2020”, der giver et detaljeret indblik i bl.a. den forventede 
jobeffekt, såfremt der gennemføres et koordineret bioenergi-samarbejde i Region Sjælland  

 Ifølge RUC’s beregninger vil en sådan indsats generere ca. 1000 nye heltidsansættelser 
samt en afledt beskæftigelse på 3.100 – 4.200 jobs i regionen 

 Der vil ganske givet opstå afvigelser ift. beregningerne fra 2012 - i takt med at fordele 
og ulemper ved forskellige anlægstyper analyseres nærmere. I øjeblikket ser det dog 
ud til at føre til højere potentielle beskæftigelsestal – ikke lavere 

 Det er væsentligt at bemærke, at den konkrete jobeffekt kun vil indtræde, såfremt 
kommuner, energiselskaber, borgere m.fl. selv er interesserede i at implementere nogle 
af de skitserede mulige anlæg. Takket være de mange detaljerede forundersøgelser og 
projektforslag vil det imidlertid være muligt for kommunernes medarbejdere at 
forberede oplæg til byrådet væsentligt tidligere, end det ville have muligt uden 
Bioenergi Sjællands indsats 

I takt med gennemførelsen af de øvrige projekter vil den potentielle jobeffekt løbende blive 
forøget. Alene regionens håndværkere må forventes at opnå markant vækst i takt med 
opførelsen af nye anlæg samt gennemførelse af energirenoveringer. 

Det er desuden væsentligt at bemærke, at en stor del af de foreslåede investeringer påhviler 
andre aktører end kommunerne eller Region Sjælland. I det omfang, der er behov for 
offentlige investeringer, vil de desuden oftest kunne foretages via KommuneKredit. 

Drivhusgasreduktion 

Ifølge det ovenfor omtalte notat ”Bioenergisatsning frem mod 2020” skaber Bioenergi Sjælland 
projektet grundlag for en reduktion i drivhusgas-udledningen med 1.362.600 tons, som svarer 
til 71 % af det forventede samlede reduktionsbehov for hele Region Sjælland frem til 2020. 
Notatet kan rekvireres ved henvendelse til Energiklyngecentret. 

Øvrige CO2-gevinster af de igangværende aktiviteter fremgår af Energiklyngecentrets 
årsrapport. 

Reduceret forberedelses- og sagsbehandlingstid  

Ved hjælp af de ovennævnte aktiviteter har medarbejdere i alle de deltagende kommuner fra 
Region Sjælland sparet mange årsværk. 

En stor del af den sparede tid vedrører obligatoriske opgaver samt opgaver, der ser ud til at 
blive obligatoriske i nær fremtid, fx de kommunale opgaver vedrørende strategisk 
energiplanlægning, herunder de omfattende kortlægningsopgaver. Andre opgaver vedrører 
deciderede udviklingsaktiviteter. Sidstnævnte drejer sig især om de jobskabende aktiviteter i 
Bioenergi Sjælland, STEPS Erhverv og Grøn Komité. 

4. Nuværende organisering og faglig forankring af centret 

Bestyrelsen for centret består af tekniske direktører/chefer fra Roskilde (Formand), Slagelse, 
Odsherred og Kalundborg, og Region Sjællands udviklingschef. Det er i øjeblikket fem 
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akademiske fuldtidsmedarbejdere tilknyttet centret. Centret har kontorer hos CAPNOVA ved 
RUC campus. T17 fungerer i praksis som følgegruppe og generalforsamling for centret. 

Det er lykkedes at etablere et velfungerende regionalt baseret center på klima- og 
energiområdet – solidt forankret hos kommuner og region. Det er faktisk unikt i Danmark. 

Teamet er inden for de sidste par år blevet yderligere styrket, så det i dag har en bred faglig 
fundering - inden for blandt andet energisystemer, kommunal planlægning og politiske 
beslutningsprocesser, finansiering af anlæg, projektledelse, fundraising og kommunikation. 

Der ud over har centret et stort fagligt kompetencenetværk til eksperter, rådgivere, nationale 
myndigheder og nøglepersoner i relevante danske og internationale projekter inden for 
området – herunder de øvrige regionale koordineringsprojekter inden for strategisk 
energiplanlægning.  

Forslag til fremtidige aktiviteter og finansiering af centret efter juni 2015 

Fremtidige aktiviteter 

I juni 2015 vil der foreligge beslutningsgrundlag for strategisk energiplanlægning i hver af de 
16 deltagende kommuner. Dvs. forslag til konkrete indsatsområder inden for fx: 

 Nye vedvarende energiproducerende anlæg (evt. flere kommuner og energiselskaber i 
fællesskab) 

 Energirenovering og konvertering af olie- og gasopvarmede bygninger til bæredygtige 
løsninger 

 Energieffektivisering og VE-omstilling af private erhvervsvirksomheder 
 Tværkommunale samarbejder om nye energiproducerende anlæg og ”infrastruktur”-

projekter med fjernvarme, køling, vand, genanvendelse af affald mv.  
 
Energiklyngecenter Sjælland vil fortsat have fokus på de strategiske udviklingsprocesser, for 
der vil løbende være behov for justering og videreudvikling af de kommunale energistrategier. 
Men centret vil samtidig blive mere og mere involveret i arbejdet med at facilitere 
virkeliggørelsen af de konkrete og realistiske projekter. Det kan fx være ved at: 

 Hjælpe med at skaffe funding til projektmodning, VVM-undersøgelser, pilotprojekt mv. 
 Facilitere indsatsen for at skaffe finansiering til selv projekterne, fx ved at få etableret 

lånefaciliteter til forskellige typer af projekter – i samarbejde med fx banker og 
pensionsselskaber 

 Fungere som facilitator for udvikling og implementering af udvalgte projekter – ofte 
med flere kommuner og energiselskaber involveret (fx cases fra Bioenergi Sjælland, 
STEPS ERHVERV, Grøn Komité-projektet osv.)  

 Sørge for at bringe erfaringer og gode løsninger videre til andre kommuner 
 
Med et effektivt samarbejde mellem kommuner, energiselskaber og andre relevante 
interessenter vil det være muligt at undgå dyre levetidsforlængelser og andre kortsigtede 
løsninger, og i stedet udnytte fordelene ved en løbende omstilling til et energisystem, der lever 
op til både EU’s og Folketingets krav omkring udfasning af fossile brændsler. Energinet.dk 
konkluderede allerede i 2010, at omstillingen bliver billigere jo tidligere den igangsættes, og 
Region Sjælland har gode muligheder for at gennemføre omstillingen i et optimalt tempo. 
Sidstnævnte skyldes ikke mindst, at 90 % af den nuværende elkapacitet og 75 % af den 
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nuværende varmekapacitet allerede vil være afviklingstruet i 2020 (kilde: RUC, 
Bioenergisatsning frem mod 2020). Der vil således kunne opnås omfattende synergieffekter og 
stordriftsfordele, såfremt alle de nødvendige investeringer koordineres effektivt. 
 
Finansieringskilder:  

Region Sjælland er indstillet på at anvende centret som operatør på forskellige regionale 
udviklingsprojekter, fx indsats over for procesvirksomheder i regionen og ny aktiviteter 
vedrørende biomasseanvendelse. 
 
Der er en række muligheder for at udvikle projekter, der støttes økonomisk af EU, primært 
under Horizon 2020 og regionale strukturfondsmidler øremærket til grøn udvikling. Her vil 
centret arbejde tæt sammen med Region Sjællands EU-kontor. Nogle af programmerne kan 
bruges til en ren dansk indsats, i andre tilfælde er det nødvendigt at tage del i et større 
internationalt projekt. Centret er p.t. i gang med at udarbejde flere ansøgninger.   
 
Energistyrelsen har opbrugt puljen til koordinering af strategisk energiplanlægning, men der vil 
være andre puljer, som kan være relevante hos Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og 
Erhvervsstyrelsen.    
 
På denne basis vurderes det, at centret også fremover vil være i stand til at geare de 
kommunale midler i samme størrelsesorden som hidtil.     
 
Fremtidig finansiering af centret 

Det kræver tid og ressourcer at opbygge og videreudvikle et fælles center på dette område. 
Derudover er det af afgørende betydning ved fundraising, 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 udarbejde 
gode ansøgninger. Endelig har disse bidrag kunnet indgå som nødvendig egenfinansiering i de 
statslige og EU-fundede projekter. 
 
I indstillingen til KKR i juni 2011 er der lagt op til, at centret skal være selvfinansierende efter 
de to-årige projektperiode. Det vil dog af ovenstående grunde være vanskeligt for centret at 
fortsætte arbejdet efter juni 2015 uden en basisbevilling fra de involverede kommuner. Det 
foreslås derfor, at kommunerne giver tilsagn om fortsættelse af den kommunale basisbevilling 
til centret.  
 
Den enkelte kommunes bidrag er samlet set ret begrænset - fra Stevns, der betaler ca. 38.000 
kr. per år til Roskilde, der betaler ca. 147.000 kr. per år for medlemskontingent til centret. 

Til sammenligning er kommunernes kontingentbetaling i det tilsvarende center i 
Hovedstadsregionen, Gate 21, i øjeblikket 25.000 kr. + 5 kr. per indbygger per år - dog max 
275.000 kr. per år. 
 
Energiklyngecenter Sjællands bestyrelse foreslår, at de kommunale bevillinger til centret 
fortsætter efter juni 2015. Kontingentet foreslås fastholdt på det nuværende niveau, dog 
pristalsreguleret ifht. 2011. Således forslås kontingentet i 2015 forhøjet til 1,86 kr. per 
indbygger og derefter pristalsreguleret årligt. Samtidig har Region Sjælland erklæret sig 
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interesseret i og indstillet på fortsat at bruge centret som operatør på regionale udviklings- og 
vækstindsatser, der har som mål at fremme grøn vækst.  
 
Det foreslås samtidig, at KKR en gang om året bliver præsenteres for fokusområder og 
planlagte aktiviteter i Energiklyngecenter Sjællands regi. Hvert andet år skal præsenteres en 
grundig redegørelse til KKR om centrets gennemførte aktiviteter og faktiske resultater, 
herunder hvad de deltagende kommuner og Region Sjælland konkret har fået ud af 
deltagelsen.  
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�� Beslutningssag: Fokuseret !"#$%&'($)*&+, - Status og 

trafikcharter



Trafikcharter - UDKAST Sjælland baner vejen frem, november 2011
Er projektet indeholdt

KKU Sjælland vil især have fokus på :

Ja ikke-prioriteret a Etablering af den sammenhængende sjællandske tværforbindelse

Komite etableret. (Se også delprojekter)

(ja) målsætning nævnes b Nedbringelse af rejsetiden mod København, byens omegn og København lufthavn

Forskellige projekter vedtaget ifm togfond og elektrificering samt sidste etape Køge Bugt motorvejen

Ja prioriteret c Udviklingen af Femern Bælt korridoren, herunder løsning for jernbanen over Storstrømmen

Storstrømsbro vedtaget. Forbindelsen etableres med højere hastighed 200-250 km/t. Problem på den tyske side.

Ja prioriteret d Etablering af en fast forbindelse over Kattegat

Strategisk analyse fra staten pågår. Samarbejde bla. via Kattegatkomiteen.

Hensigtsmæssig kobling til de 3 hovedkorridorer og tværforbindelsen, hvis de etableres :

Ja ikke-prioriteret e Ringforbindelse udenom København mellem Helsingør og Køge

Indeholdt i strategiske analyser forår 2014, fokus på den sydlige del fra Køge. Uklart hvad der sker. Intet nyt om bane

Ja prioriteret f Opkobling på det europæiske højhastighedsnet for jernbaner

Fokus har været på Femern banen. Der arbejdes fra flere sider med forbindelserne i Sverige og Norge.

Projekter der mangler afklaring (nævnt i tidligere trafikindspil):

Ja ikke-prioriteret g Kalundborg - Slagelse motor/motortrafikvej

Ingen konkret kendt fremdrift

Ja ikke-prioriteret h Næstved - Rønnede motorvej

Trafikaftale 24-6-2014 : VVM igangsættes, beslutning om linjeføring 2016, 350 mio. kr. til 1. etape

Ja ikke-prioriteret i Slagelse - Næstved motor/motortrafikvej

Forundersøgelse fra Vejdirektoratet 2013.

Nej j Udvidelse af Holbækmotorvejen etape 2 melem Roskilde Vest og Hornsherred afkørsel

Ingen konkret kendt fremdrift

ikke relevant k Slagelse omfartsvej

Etableret

ikke relevant l Næstved nordlig omfartsvej

Under etablering

ikke relevant m Nykøbing F. omfartsvej

Under etablering

Ja ikke-prioriteret n (Kalundborg - Holbæk fremgik af foregående trafikudspil)

(Politisk enighed om etablering. 1-etape 2013, afsat 427,5 mio. kr. til etape 2, etape 3 sidste del mangler)

Sjælland baner vejen frem - den kollektive trafik, april 2012

Indspillet var primært målrette politisk aftale fra 1. marts 2012, hvor midler er afsat til kollektiv trafik

KKU Sjælland vil især have fokus på :

Statslige baner:

Nej o På meget kort sigt mere materiel med større kapacitet og højere frekvens

Lejede togsæt købt og løbede indsættelse af IC4. Uklart om det er nok. Højere frekvens ikke etableret

Nej p På lidt længere sigt hurtigere og mere komfortabelt materiel, der kan udnytte baneinvesteringerne

Statslige undersøgelser og drøftelser om ny el-materiel bl.a. i.fm. Kontraktforhandlinger med DSB

Nej q Flere ruter i R-nettet og styrkelse af bybussystemerne

Efterstræbes løbende. En til to nye R-netruter (kommunale) etableres og enkelte bybussystemer

Nej r Direkte busser til Hovedstadsområdet

Løbende opmærksomhed men kræver økonomiske midler

Nej s Bedre samspil mellem de regionale og statslige baner

Der foreligger oplæg fra arbejdsgruppe med region og ministerie. Dele kræver midler og politisk fokus

Nej t Målrettede takstnedsættelser for pendlere i regionen

Ingen konkret fremdrift, fokus har været på takstharmonisering og rejsekort

Ja prioriteret u Forbedrede "Parker og Rejs muligheder"

Region Sjælland forbereder udspil til plan. Løbende opmærksomhed omkring Køge Nord. Midler afsat flere steder

S
ta

tu
s

 p
å

 in
fra

s
tru

k
tu

rp
ro

je
k

te
r a

u
g

u
s

t 2
0

1
4



./0 Temadrøftelse: Medfinansiering p4 sundhedsområdet



1

Sorø Kommune

April 2014.

NOTAT 

om kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet 

og uhensigtsmæssig udgiftsudvikling

mhp. drøftelse i KKR

Flere kommuner i region Sjælland inkl. Sorø Kommune har haft udgifter til den kommunale 

medfinansiering af sundhedsvæsenet i 2013, der var væsentlig større end budgetteret.

Vi kan konstatere at stigningerne især vedrører det somatiske sygehusvæsen

Nedenstående tabel viser udviklingen på det somatiske område fra 2012 til 2013:

Sorø Region Sjælland Landsplan

Somatik, KMF ialt + 8,6 % + 6,1 % + 3,7 %

Indlæggelser (kr) + 5,5 % + 4,5 % + 1,9 %

Indlæggelser (antal) + 3,0 % + 1,9 % -0,1 %

Ambulant (kr) + 12,5 % + 8,0 % + 5,8 %

Ambulant (antal) + 20,7% + 10,7% + 7,7%

Genindlæggelser (antal) + 22,0% + 18,1 % -1,7 %

Stigningen kan tilskrives en kombination af flere forhold, men det væsentligste er aktiviteten, enten 

i form af øget aktivitet eller brug af dyrere DRG-ydelser.

Udviklingen i Region Sjælland står i skærende kontrast til udviklingen på landsplan, 

Den tilstræbte udvikling i sygehusvæsenet er en omlægning fra stationær til ambulant behandling. 

Dette ses også på landsplan, mens vi i Region Sjælland ser en vækst i både antal stationære og 

ambulante behandlinger. Det kan indikere, at der ikke er sket en tilstrækkelig kapacitetstilpasning 

på sygehusene i Region Sjælland.

Forskellene mellem Region Sjælland og på landsplan er mest slående i omfanget af 

genindlæggelser.

Samlet set udgør omfanget af genindlæggelser for Sorø kommunes vedkommende ca. 8 % af det 

totale antal indlæggelser. Forebyggelsen af genindlæggelser er et delt ansvar mellem kommune 

og sygehus. Sygehuset bærer et ansvar især i forhold til, at borgerne ikke udskrives for tidligt. 

En forudsætning for at kommunen kan forhindre en genindlæggelse, er at borgeren i forvejen har 

en tilknytning til kommunens serviceydelser - dvs. er ”kendte” af kommunen. Det viser sig, at de 

borgere der har været i kontakt med kommunens ældrepleje kun udgør ca. 1/4 af de borgere, der 

blev genindlagt (i 2013). Og i den gruppe som er kendt af kommunen er der sket et fald i 
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genindlæggelser fra 2012-2013 på ca. 30 %. Dette er helt i overensstemmelse med den ønskede 

og tilstræbte udvikling af det nære sundhedsvæsen og de tiltag, der er iværksat i kommunen.

Stigningen i antallet af genindlæggelser ses altså udenfor den gruppe som er kendt af kommunen, 

og forklaring herpå skal muligvis findes i de efterhånden meget kort indlæggelsesforløb i 

sygehusvæsenet, samt evt. i uhensigtsmæssigt tidlige udskrivninger.

Med den ændrede kommunale medfinansiering fra 2012 var intentionerne at give kommunerne 

yderligere incitamenter til forebyggende indsatser. 

Vi må konstatere, at vi trods adskillige strategiske indsatser både i forhold til borgerrettet 

sundhedsfremme og forebyggelse, indsatser rettet mod kronisk syge samt indsatser der skal 

forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser / genindlæggelser, fortsat oplever en stigning i den 

kommunale medfinansiering. Stigninger, der tilsyneladende er umulige at dæmme op for, styre, 

eller forudsige – og som betyder at vi som kommune bliver tvunget til at lave serviceforringelser og 

andre omkostningsreducerende tiltag, indenfor de kommunale kernevelfærdsområder. 

Alt i alt oplever vi, at den nye model for kommunal medfinansiering fra 2012 medfører endnu større 

budgetusikkerhed for kommunerne, som følge af meget ringe mulighed for at påvirke den 

kommunale udgiftsudvikling, gennem iværksættelse af kommunale initiativer. Samtidig må vi også 

konstatere at de nuværende sundhedsaftaler og det dialogsystem, der er bygget op omkring dem, 

ikke sikrer en reel dialog mellem Region og kommuner, omkring bl.a. sammenhængende indsats 

efter LEON princippet samt afbalancering af kapacitet og ressourceanvendelse.

Vi har rettet henvendelse til KL`s bestyrelse, med ønske om at disse forhold bringes ind i forårets 

forhandlinger omkring kommunernes økonomi for 2015.

Endvidere havde vi et ønske om at KL ville gå ind i spørgsmålet, for sammen med kommunerne at 

indlede en kritisk dialog med Region Sjælland, med henblik på at påvirke bl.a. aktivitetsudviklingen 

i en retning svarende til den der ses i de andre regioner.

Ovennævnte fandt ikke grobund i KL, som dels er af den opfattelse, at der er for tidligt at vurdere 

modellen for kommunal medfinansiering, ud fra den betragtning at udviklingen i de sjællandske 

kommuner er atypisk i forhold til landsplan, og endvidere opfordrede Sorø kommune til selv at tage 

initiativ til en dialog med Region Sjælland.

Swol/Loul
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Medfinansiering på sundhedsområdet 

På vegne af de 17 kommuner på Sjælland rettes henvendelse til KL’s 
bestyrelse vedrørende ordningen omkring medfinansiering på 

sundhedsområdet. De sjællandske kommuner finder behov for at den 

nuværende model udvikles i retning af en mere forudsigelig kommunal 

økonomistyring med bedre mulighed for i løbet af budgetåret løbende at 

følge op på og forudsige det endelige udgiftsniveau på linje med andre 

kommunale udgiftsområder. Ikke mindst med den øgede fokus på 

forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser er det vigtigt, at 

kommunerne har mulighed for at trække data så der kan laves en reel og 

systematisk opfølgning herpå. Endvidere ønsker kommunerne at påpege det 

mere overordnede behov for på sigt at ændre medfinansieringsmodellen for 

at styrke kommunernes reelle økonomiske tilskyndelse til at etablere 

kommunale sundhedstilbud. 

  

I 2012 overgik kommunerne som bekendt til fuld aktivitetsbestemt 

medfinansiering helt i tråd med tankerne bag ”det nære sundhedsvæsen” og 
kommunernes fokus på forebyggelse og tidlig indsats. Finansieringen af 

udgifterne blev samtidig lagt ud til kommunerne.  

 

Det anerkendes, at KL i flere år har arbejdet på at skabe bedre 

gennemsigtighed og gøre det nemmere at trække data på individniveau. 

Ligesom kommunerne er opmærksomme på, at Datatilsynet indtil nu ikke 

har villet tillade, at der kan deles og trækkes data på individniveau. De 

sjællandske kommuner finder imidlertid fortsat, at det er en forudsætning 

for en velfungerende medfinansieringsmodel, at kommunerne har mulighed 

for en mere effektiv kommunal økonomistyring, baseret på tilstrækkelige og 

valide data. 

  

De sjællandske kommuner ønsker, at medvirke til en realisering af ideerne 

bag ”det nære sundhedsvæsen” der skal ske i samarbejde mellem 
kommunerne og regionerne. Kommunerne har imidlertid, med de 

Til KL’s bestyrelse 
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nuværende redskaber, ikke mulighed for at føre en rimelig kontrol endsige 

løbende følge udviklingen af udgifterne, hvilket i de senere år for flere 

kommuner har medført overraskende stigninger på medfinansieringen. 

Dette på trods af et ihærdigt arbejde med forebyggelse og tidlig indsats. 

 

Der er tillige betydelige skævheder i kommunernes medfinansiering, som 

der også er gjort et ihærdigt forsøg på at afdække. Afdækningen viser, at 

skævhederne ikke umiddelbart kan tilskrives sundhedsprofil, demografi og 

socioøkonomiske forhold. En forklaring kunne derfor søges i forskellig 

registreringspraksis på sygehusene. Regionens tilbagemelding er imidlertid, 

at deres registrering af patienter er i overensstemmelse med de statslige 

retningslinjer for ”Fælles indhold for basisregistrering af sygehuspatienter”.  
 

Kommunerne på Sjælland er i løbende dialog med Region Sjælland om 

muligheden for at skabe et bedre grundlag for at kunne analysere på 

merudgifterne. Det har desværre ikke været muligt at finde en løsning, da 

det pga. systemets nuværende indretning ikke er muligt at trække 

oplysninger på et tilstrækkeligt detaljeret niveau. For kommunerne er det 

derfor helt essentielt, at vi forsynes med de nødvendige grundoplysninger 

og redskaber der muliggør en effektiv kommunal økonomistyring. 

 

Det er de sjællandske kommuners opfattelse, at der er behov for, at 

medfinansieringen tages op på nationalt niveau. Såfremt bestyrelsen i det 

videre arbejde, med at sikre større gennemsigtighed og dermed en styrket 

incitament struktur, har behov for konkrette eksempler, bidrager 

kommunerne i Region Sjælland naturligvis meget gerne hermed.  

 

 

 

Med venlig hilsen  

 
 Henrik Holmer  

 Formand for KKR Sjælland 
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Vedrørende medfinansiering 

Tak for jeres henvendelse af 20. december 2013 vedr. medfinansiering på 

sundhedsområdet, hvor I på vegne af de 17 kommuner på Sjælland frem-

hæver en række væsentlige elementer i forhold til den kommunale medfi-

nansiering.  

 

Indledningsvist skal KL kvittere for jeres opbakning til Det nære Sund-

hedsvæsen og de tanker, der ligger bag. Der er ingen tvivl om, at kommu-

nernes sundhedsindsats kommer til at spille en stadig større betydning i 

sundhedsvæsenet i takt med specialiseringen og udbygningen af supersyge-

husene.  

 

KL er meget enig i, at kommunerne skal have adgang til sundhedsdata på 

individniveau. KL har derfor rejst kravet overfor regeringen og dermed 

igangsat processen, hvor kommunerne får adgang til persondata.  

 

KL finder det på ingen måde tilfredsstillende, at det endnu ikke har været 

muligt for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse at tilvejebringe et hold-

bart juridisk grundlag. KL lægger derfor også et vedvarende pres på rege-

ringen for at finde løsning 

 

Det er KL’s opfattelse, at en af de væsentlige forudsætninger for at foretage 
nødvendige prioriteringer og planlægning på sundhedsområdet er, at kom-

munerne har adgang til valide data.  

 

KL vil dog samtidig opfordre til, at de eksisterende muligheder for at følge 

forbruget af regionale sundhedsydelser udnyttes. Aktivitetsregistreringen 

giver mulighed for, at den enkelte kommune kan følge udviklingen i antal 

udskrivninger på konkrete diagnoser og på aldersgrupper. Dermed kan den 

løbende udvikling følges, og der kan på baggrund af tidligere års forbrug 

udarbejdes lokale prognoser for medfinansiering og aktivitet.  

 

Til KKR Sjælland 
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Med indførelsen af den nye model for medfinansiering i 2012 blev der ind-

ført et loft over regionernes indtægt fra medfinansiering. Der fastlægges 

årligt et loft for hver region. Overstiger indtægterne loftet, tilbageføres det 

overskydende beløb til kommunerne via bloktilskuddet. Denne model giver 

dermed kommunerne under ét en budgetsikkerhed, hvilket ikke tidligere var 

tilfældet. Modellen er herudover asymmetrisk, hvilket indebærer at et min-

dreforbrug i forhold til det forudsatte medfinansieringsniveau ikke tilsva-

rende modregnes kommunernes bloktilskud. 

 

I fremhæver i jeres brev, at der er betydelige skævheder i kommunernes 

medfinansiering. I juni 2013 udarbejdede Finansieringsudvalget under Øko-

nomi- og Indenrigsministeriet en analyse af den kommunale medfinansie-

ring af sundhedsvæsenet, hvor konsekvenserne af modellen for medfinan-

siering blev beregnet. Analysen viste, at byrdefordelingsvirkningen af med-

finansieringen ligger inden for rammerne, af det, der normalt accepteres. 

Modellen har således i sig selv ikke medført markante byrdefordelingsmæs-

sige forskydninger.  

 

Det er aftalt med regeringen, at regeringen, KL og Danske Regioner skal 

evaluere modellen for medfinansiering i løbet af 2014. KL vil gerne kvittere 

for jeres tilbud om at bidrage med gode eksempler, som kan anvendes i 

arbejdet.  

 

KL er meget optaget af at skabe de bedste rammer for kommunernes videre 

arbejde med at prioritere forebyggelse og udvidelse af det nære sundheds-

væsen.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Erik Nielsen 

 Kristian Wendelboe 
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Invitation til samarbejde om etablering af tværregionalt Østersøpartnerskab fra Syddanmark 

 

Kære Kommuner i Region Sjælland 

 

I regeringens vækstplan for dansk turisme er et af de fire fokusområder dansk kyst- og 

naturturisme. I vækstplanen er indsatsen for dansk kyst- og naturturisme opdelt i henholdsvis 

Østersøturisme og Vestkystturisme. De vestjyske kommuner har allerede etableret et partnerskab 

for vestkystturisme.  

 

16 kommuner i Region Syddanmark har ligeledes oprettet et foreløbigt partnerskab for 

Østersøturisme. Kommunerne i Region Syddanmark vil således gerne dele deres arbejde og 

forventninger til det nationale partnerskab med interesserede kommuner i Region Sjælland.  

 

Partnerskabet består foreløbigt af Assens, Billund, Fredericia, Faaborg-Midtfyn, Haderslev, 

Kerteminde, Kolding, Langeland, Middelfart, Nyborg, Svendborg, Sønderborg, Vejle, Ærø, 

Aabenraa og Nordfyns kommuner. Der er etableret et midlertidigt sekretariat for 

Østersøpartnerskabet og en midlertidig styregruppe, der koordinerer det videre arbejde.  

 

Vi håber således, at kommunerne i Region Sjælland har lyst til at høre om vores ønsker og 

forventninger til et nationalt partnerskab for turisme ved Østersøen, så målene i Regeringens 

vækstplan for østersøturismen nås, og der skabes et stærkt partnerskab på tværs af regioner.  

 

Vi vil således opfordre de sjællandske kommuner til at tage stilling til vores invitation om at 

samarbejde om udvikling og etablering af et stærkt Østersøpartnerskab på KRR mødet i Region 

Sjælland d. 9. september 2014 og stiller os i den sammenhæng gerne til rådighed på selve mødet. 

 

Med venlig hilsen på vegne af den midlertidige styregruppe for Østersøpartnerskabet. 

 

Steen Dahlstrøm 

Borgmester 

Middelfart Kommune 

 

Erik Lauritzen 

Borgmester 

Sønderborg Kommune 

 

Christian Thygesen 

Borgmester 

Faaborg-Midtfyn Kommune 
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FORORD (UDKAST)

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi er 

Regionsrådets og Vækstforum Sjællands strategi 

for, hvordan vi sammen ønsker at skabe en at-

traktiv region. Strategien viser, hvilke veje vi vil 

gå for at skabe udvikling, vækst og beskæftigelse 

i hele Region Sjælland til gavn for virksomheder 

og borgere.

Vi vil i et tæt samspil med regionale, nationale 

og internationale samarbejdspartnere styrke 

gennemslagskraften for vores vækst- og udvik-

lingsinitiativer. Region Sjælland agerer som 

aktør i en større omverden og der er derfor en tæt 

sammenhæng mellem den regionale vækst- og 

udviklingsstrategi til både europæiske, nationale 

og kommunale strategier. Vi vil arbejde for at ska-

be vækst i Region Sjælland gennem samarbejder i 

metropolen »Copenhagen« og med tilgrænsende 

landes aktører. Den regionale vækst- og udvik-

lingsstrategi er en lovbunden opgave og omfatter 

en række emner som beskæftigelse, uddannelse, 

infrastruktur og erhvervsudvikling. 

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi er op-

bygget omkring ti konkrete målsætninger og seks 

principper. Målsætningerne viser, hvilke områ-

der, vi mener, det er vigtigst at arbejde med for at 

skabe vækst og udvikling. Principperne beskriver, 

hvordan vi vil arbejde. Strategien er inddelt i ire 

temaer, der rummer de indsatser, vi vil fokusere 

arbejdet omkring. Nogle indsatser er fokuserede 

på at skabe vækst- og beskæftigelseseffekter 

på kort sigt, mens andre fokuserer på at skabe 

rammerne for en langsigtet positiv udvikling af 

regionen for både borgere og virksomheder. 

De strategiske valg tager deres udspring i dybde-

gående analyser af de regionale vækstvilkår, der 

er beskrevet i to grundlagsanalyser. 

For at omsætte visionerne i vækst- og udviklings-

strategien til konkrete handlinger bliver der 

udarbejdet to-årige handlingsplaner. 

Jens Stenbæk

Regionsrådsformand og 

formand for Vækstforum Sjælland
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•  Region Sjælland udnytter de store anlægsinve-

steringer og moderniseringen af regionen til at 

skabe varig vækst og blivende beskæftigelse.

•  Virksomheder i Region Sjælland er de bedste i 

Europa til at arbejde med ressourceeffektivitet, 

kompetenceudvikling og innovationsløft. 

VISION

•  Region Sjælland er i 2020 et attraktivt sted at 

bo, arbejde og drive virksomhed i metropol-

regionen. Regionens placering giver unikke 

muligheder for et sammenhængende arbejdsliv 

og for eksport og internationalisering med 

naboregioner.  
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[ I dette afsnit vil vi gerne beskrive, hvordan vi 

forestiller os det fremtidige billede af regionen. 

Vi vil gerne skitsere den funktionelle opdeling af 

regionen med forskellige muligheder for vækst 

inden for:

• Uddannelsesudbud

• Erhvervscentre

• Infrastruktur

FREMTIDENS
REGION SJÆLLAND

Der vil før den endelige strategi vedtages blive ud-

arbejdet analysepapirer, der kan danne grundlag 

for drøftelser parterne imellem. Analysepapiret 

vil indeholde status for regionen på en række data 

og nogle fremskrivninger og tendenser for regio-

nens udvikling. Der vil blive taget udgangspunkt i 

eksisterende oplæg som fx Sjællandsprojektet og 

»Sjælland baner vejen frem«. Målet er, at regio-

nen og 17 kommuner sammen ud fra et helheds-

orienteret perspektiv sammen deinerer en række 

principper for arbejdet med den samlede udvik-

ling i hele regionen. Metoden kan sammenlignes 

med samarbejdet omkring »Sjælland baner vejen 

frem«, hvor også staten er en vigtig aktør.]
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MÅLSÆTNINGER
Der er opsat ti konkrete målsætninger for vækst 

og udvikling i regionen. Målsætningerne sætter 

retningen for vores indsats og danner rammen 

for vores samarbejde med offentlige og private 

virksomheder, videnscentre og andre relevante 

partnere, der vil være med til at udvikle regionen.  

Målsætningerne er kvantitative og vi vil måle på 

dem løbende i de ire år strategien gælder. Ba-

gerst i strategien er udgangspunktet for målsæt-

ningerne vist i en tabel.  De konkrete kortsigtede 

og langsigtede effekter af indsatserne i strategien 

vil fremgå af to-årige handlingsplaner. 

1. Beskæftigelsen bliver 

styrket i Region Sjæl-

land

•  Private virksomheder i 

regionen beskæftiger 

minimum 210.000 

personer i 2020. 

•  Andelen af alle 

borgere i Region 

Sjælland, der 

indgår i arbejds-

styrken stiger i 

strategiperioden. 

2. Bæredygtig udvikling med særligt 

fokus på ressourceeffektivitet øger 

virksomheders konkurrenceevne 

•  I 2020 er der mere end 200 virksomheder i 

regionen, der arbejder med symbiose og res-

sourceeffektivisering. 

•  Disse virksomheder opnår et årligt fald i 

energi- og materialeforbrug.
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3. Regionens energi er grøn

•  Andelen af energi baseret på vindkraft i regio-

nen udgør i 2020 18 % af det samlede forbrug i 

regionen. 

•  Andelen af energi fremstillet af regional 

biomasse udgør i 2020 27 % af det samlede 

forbrug.

4. Anlægsinvesteringer bidrager til 

varig vækst og blivende beskæftigelse

•  Der er etableret mindst to klyngesamarbej-

der om udvikling af nye innovative løsninger, 

produkter og services i regionen i 2020. De 

tiltrækker både virksomheder og viden-, forsk-

nings- og uddannelsesinstitutioner. 

•  Minimum XX virksomheder lokaliseret i re-

gionen har vundet udbud på underentrepriser 

i forbindelse med de store anlægsprojekter i 

Region Sjælland. 

5. Innovation øger produktivitet og 

sikrer vækst

•  Samarbejdet mellem virksomheder og forsk-

ningsinstitutioner er styrket for at øge pro-

duktiviteten. Andelen af virksomheder, der 

introducerer nye varer og ydelser, er øget fra 19 

% i 2010 til 25 % i 2020.

•  Produktiviteten i virksomheder i regionen er 

steget med 15 % fra 2010 til 2020. 

6. En kompetent arbejdsstyrke skaber 

vækst og velstand 

•  Frem til 2020 skal andelen af medarbejdere 

med en videregående uddannelse i virksomhe-

der i regionen stige med 15 %. 

•  Den nuværende høje andel på 37 % af borgere 

i regionen med en erhvervsfaglig uddannelse 

fastholdes.  

7. Flere unge gennemfører en studie-

forberedende eller erhvervskompe-

tencegivende ungdomsuddannelse

•  Antallet af unge, som gennemfører en ung-

domsuddannelse er øget med 15 % i perioden 

2010 � 2020. 

•  Antallet af unge, som gennemfører en erhvervs-

faglig uddannelse er øget med 15 % i perioden 

2010 � 2020. 

8. Styrket digital infrastruktur gør det 

attraktivt at leve og drive virksomhed i 

alle dele af regionen

•  100 % af alle husstande og virksomheder i 

regionen har adgang til bredbåndshastigheder 

på 100Mbit/s download og 30 Mbit/s upload i 

2020. 

9. Samarbejde med naboregioner ska-

ber vækst i Region Sjælland 

•  I 2020 er den økonomiske vækst og beskæfti-

gelse øget, så metropolregionen Copenhagen er 

mindst på niveau med metropoler i Europa som 

Stockholm, Berlin, Hamborg og München. 

•  Der deltager minimum 100 private virksomhe-

der i interregionale projekter. 

•  Andelen af eksporterende virksomheder i regio-

nen er steget fra 8 % i 2010 til 12 % i 2020.

10. Vækst og udvikling i hele regionen  

•  I yderområderne er der i 2020 en erhvervs-

mæssig vækst, der svarer til hele regionens 

samlede vækstrate målt på erhvervsindkomst. 

•  I yderområderne er der i 2020 en vækst i be-

folkningens gennemsnitsindkomst svarende til 

vækstraten for hele regionens befolkning. 
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PRINCIPPER FOR 
VORES ARBEJDE
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Princip 1 - Tættere på virksomheder, 

der kan og vil skabe vækst

•  Erhvervslivets viden og behov danner udgangs-

punktet for vores indsatser. 

•  Vi samarbejder med virksomheder, hvor res-

sourceeffektivisering og kompetenceudvikling 

er en integreret del af deres forretningsstrategi. 

•  Vi fokuserer på iværksættervirksomheder, der 

har ambitioner og strukturer til at skabe vækst.

Princip 2 � Sammenhæng, samarbejde 

og fokus i indsatsen

•  Vi fokuserer vores ressourcer yderligere i færre 

og større sammenhængende indsatser - der skal 

være mere volumen i den regionale indsats. 

•  Vi leverer kvalitet i vores indsats frem for at få 

lest mulige med.

Princip 3 � Det stærke partnerskab 

skaber udvikling

•  Vi opnår resultater gennem samarbejde med de 

partnere, der kan og vil styrke væksten i regio-

nen. 

•  Vi danner stærke, resultatorienterede og læn-

gerevarende partnerskaber på tværs af sektorer 

og geograiske grænser. 

•  Vi går målrettet efter at samarbejde med de 

aktører, der er bedst til at løse opgaven.

Princip 4 � Vi måler effekten af vores 

indsats 

•  Indsatser tilrettelægges ud fra målet om at 

kunne skabe og dokumentere vækst- og beskæf-

tigelsesmæssige resultater og effekter.

•  Vi måler effekten af vores indsats og kan klart 

vise, hvordan vi udvikler metoder og redskaber, 

der kan bidrage til at øge væksten og beskæfti-

gelsen. 

•  Vi bruger den nationale effektmålingsmodel og 

følger udviklingen i de regionale rammevilkår 

for at målrette vores indsats.

Princip 5 - Vi foretager klare valg � 

og fravalg � for at skabe mest mulig 

værdi for borgere og virksomheder

•  Vi anerkender, at effekt kræver fokusering og 

fravalg. 

•  Vi er ambitiøse i vores indsats og sætter nye 

nationale standarder.

•  Vi arbejder altid på at skabe en tydelig regional 

merværdi.

Princip 6 � Vi udnytter den regionale 

spillebane.

•  Vi varetager regionale interesser i forhold til 

statslige initiativer via fælles kommunale og 

regionale dialoger med folketingsmedlemmer. 

•  Vi skaber samarbejder der, hvor samarbejder 

ikke opstår af sig selv. Vi får parter på tværs af 

sektorer og geograi til at mødes om at skabe 

regional udvikling. 

•  Vi gearer offentlige midler med private og 

bruger Regionsrådets beslutninger til at skabe 

udvikling i Region Sjælland. 
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FOKUSERET 
ERHVERVSUDVIKLING
SKABER VIRK -
SOMHEDER 
I VÆKST

TEMA
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Der er et stærkt vækstpotentiale i en række af de erhverv, der 

dominerer erhvervslivet i regionen. Regionens indsats for at ud-

løse dette vækstpotentiale bygger på at forbedre arbejdsstyrkens 

kompetencer, og understøtte virksomheders evne til at innovere og 

agere internationalt. Regionen vil nå målsætningen gennem foku-

serede tiltag overfor brancher med særligt vækstpotentiale. 

Regionen har mange større produktionsvirksomheder, der har 

store potentialer, der kan udnyttes gennem øget eksport og innova-

tion. Der er en stor bygge- og anlægsbranche, med mange mindre 

og driftige virksomheder, og en vigtig transport- og logistikbran-

che. De store anlægsinvesteringer vil give disse brancher unikke 

vækstmuligheder. 

Region Sjælland er en integreret del af metropolregionen med et 

sammenhængende arbejdsmarked, erhvervsliv og infrastruktur 

på tværs af Østdanmark og Skåne. Hvert område kan bidrage med 

unikke styrker, der er nødvendige for at skabe øget vækst for hele 

metropolregionen. Hovedstadsområdet har mange innovations- og 

udviklingsmiljøer, Region Skåne huser en række unikke forsk-

ningsmiljøer og Region Sjælland har stærke kompetencer inden for 

produktionsområdet. Nærheden til hovedstadsområdet og Skåne 

og til nærmarkeder i Europa er en unik platform for erhvervsud-

vikling i Region Sjælland

Samarbejde gennem »Fokuseret Vækstdagsorden«. 

(Tekst fælles med Region Hovedstaden) 

Region Sjælland og Region Hovedstaden vil samarbejde med 

hinanden og kommunerne beliggende i de to regioner om at skabe 

vækst. Begge regioner anerkender en indbyrdes afhængighed og 

tror på, at vi sammen står stærkere i den globale konkurrence ved 

at samle vores ressourcer og satsninger.
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BRANCHERELATEREDE 
VÆKSTPOTENTIALER

Fødevareerhvervet er et betydeligt erhverv 

i regionen og rummer store vækstpotentialer i 

forhold til øget omsætning og lere arbejdspladser 

inden for primærproduktionen, fremstillings-

erhvervene og serviceerhvervene. For at sikre 

succes på nye markeder skal de vækstorienterede 

virksomheder understøttes i at effektivisere deres 

proces-, produkt� og organisationsudvikling og i 

at fokusere på kvalitetsprodukter. Erhvervet ar-

bejder med innovation og effektivisering på tværs 

af værdikæder, fx gennem udvikling af procestek-

nologi og øget genanvendelse af restprodukter til 

grøn energi. Der skal støttes op om denne omstil-

ling, så den hurtigere kan skaleres. 

Bygge- og anlægsbranchen er det tætteste 

regionen kommer en erhvervsspecialisering og 

derudover vil der i de kommende år blive gen-

nemført mange store bygge- og anlægsinveste-

ringer i regionen. En fokuseret indsats inden for 

uddannelse, innovation og eksportfremme kan 

være med til at sikre varig vækst og beskæftigelse 

inden for branchen og samtidig skabe grobund 

for opstart af nye virksomheder. Netop etablering 

af nye virksomheder vil understøtte og fastholde 

varig vækst og udvikling i regionen efter, at de 

store bygge- og anlægsinvesteringer er afsluttet. 

Logistik- og transportbranchen rummer 

store vækstpotentialer både på grund af de store 

kommende infrastrukturforbedringer, som 

Femern-forbindelsen og på grund af en tendens 

til, at pladskrævende virksomheder i højere grad 

vælger at placere sig uden for Hovedstadsområ-

det. Vi vil arbejde fokuseret med at tiltrække nye 

virksomheder inden for branchen ved at tilbyde 

en kombination af god tilgængelighed, plads til 

ekspansion og kompetent arbejdskraft - både 

faglært og ufaglært.  

Bioøkonomi. I regionen er der en række fø-

rende virksomheder inden for bioteknologisk pro-

duktion med produktionssteder, hvor der bliver 

fremstillet medicin, enzymer, fødevarer, 

bioenergi mv. Region Sjælland er den region i 

Danmark, der har den højeste andel af vegeta-

bilsk landbrugsproduktion, og regionen rummer 

store mængder biomasse. Ved at koble virk-

somheder inden for bioøkonomi sammen med 

forskningsinstitutioners viden og øge samar-

bejdet mellem virksomhederne vil vi styrke det 

bioøkonomiske erhverv. Derudover skal der være 

fokus på at skabe en større viden om markedsmu-

ligheder og om, hvordan endnu ikke-udnyttede 

typer af biomasse kan anvendes til produktion 

af højværdiprodukter som medicinalprodukter, 

fødevareingredienser, brændstoffer eller el og 

varme. 

TVÆRGÅENDE
VÆKSTPOTENTIALER

Etablering af nye virksomheder og inve-

steringer er vigtige kilder til vækst, fordi de 

skaber arbejdspladser, lancerer nye effektive 

forretningsmodeller og kommer med ny viden 

som kan gavne de eksisterende virksomheder. 

For at tiltrække virksomheder skal der fokuseres 
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på de gode fysiske rammer regionen kan tilbyde 

fx produktions- eller logistikvirksomheder og på, 

at regionen er en del af en metropolregion med et 

internationalt luftfartsknudepunkt. Der skal også 

fokuseres på at tiltrække virksomheder, der, fx 

som del af et klyngeinitiativ, kan udnytte det store 

fokus på ressourceeffektivitet blandt virksomhe-

der i regionen eller innovationsperspektivet i de 

store anlægsinvesteringer.

Virksomheder, der eksporterer og 

arbejder med internationalisering, oplever 

generelt højere vækst end virksomheder, der 

kun er orienterede mod hjemmemarkedet. 

Indsatsen for at gøre virksomheders eksportandel 

større vil blive styrket ved, at der bliver arbejdet 

med en koordineret indsats over for virksom-

heder i hele regionen, der ønsker rådgivning i 

forhold til eksport og internationalisering. 

Indsatsen skal rettes mod de større virksomhe-

der, der har en klar strategisk tilgang til eksport-

arbejde. 

Vi skal understøtte, at der skabes lere nye 

vækstvirksomheder. Det gør vi blandt andet 

ved en mere målrettet indsats for at skabe en elite 

af virksomheder inden for regionale styrkeposi-

tioner. Konkret skal det ske ved at etablere centre, 

hvor virksomheder kan få sparring og træning 

og adgang til kapitalkilder. Der skal etableres to 

centre i regionen eksempelvis i forbindelse med 

de store anlægsprojekter eller industriel symbiose 

og bioteknologisk produktion. Potentielle super-

gazeller fra både ind- og udland skal tiltrækkes 

gennem åbne konkurrencer, hvorefter de bedste 

virksomheder skal udvælges og få tilbud om at 

tilknyttes træningscentrene.

Regionen vil samarbejde med de kommunale, 

nationale og private aktører om at skabe et mere 

effektivt og koordineret erhvervsservicesy-

stem. Kommunernes lokale erhvervsservice 

sørger for, at der er et basis vejledningstilbud til 

iværksættere og mindre virksomheder. Væksthus 

Sjælland har i dag mere specialiserede tilbud 

til vækstiværksættere og virksomheder. Derud-

over indes en række nationale erhvervsfrem-

meinitiativer. Det er vigtigt for regionen, at den 

erhvervsservice, der tilbydes virksomhederne, 

både opleves som kompetent og synlig ligesom 

det er vigtigt, at virksomhederne får de tilbud, der 

bedst muligt kan sikre, at deres vækstpotentialer 

udnyttes. Regionen vil derfor bygge ovenpå det 

eksisterende system og fokusere på at iværksætte 

meget specialiserede og målrettede tilbud, hvor 

effekten af indsatsen skønnes at være størst hos 

virksomheder. Der skal være en klar sammen-

hæng til indsatser i de kommunale erhvervsud-

viklingsstrategier..

 

Ressourceeffektivitet hænger tæt sammen 

med produktivitet og det bliver formodentligt en 

af fremtidens væsentligste konkurrenceparame-

tre. I regionen er der store vækstpotentialer for 

produktionsvirksomheder inden for energi- og 

materialeeffektiviseringer. Mange virksomheder 

og aktører i regionen har allerede gode erfaringer 

med industriel symbiose og Region Sjælland ar-

bejder med ressource- og energieffektivitet inden 

for sin egen virksomhed på sygehuse og institu-

tioner og i forhold til indkøb og transport.

Ved industriel symbiose, bliver én virksomheds 

spildprodukter til en anden virksomheds råva-

rer. Denne symbiosetankegang vil vi arbejde for 
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at udbrede. Samtidig vil vi arbejde for at skabe 

større energieffektivitet i virksomheder i regio-

nen. Derudover skal der være fokus på innovation 

og udvikling af grønne forretningsmodeller. Ind-

satsen skal være målrettet virksomheder, der kan 

sandsynliggøre, at et samarbejde med regionale 

midler vil føre til en ressourceeffektivisering. 

BRANCHERELATEREDE INITIATIVER

Det betyder, at: 

•  På fødevareområdet skal forskning og partner-

skaber med store virksomheder bruges til at 

udvikle nye forretningsmodeller, øge værdien 

i produkterne, effektivisere produktionen og 

gøre den mere energi- og miljøvenlig. De store 

virksomheder skal også være med til at højne 

fødevaresikkerheden og anvendelsen af rest-

produkter. 

•  Inden for bygge- og anlægsbranchen skal 

virksomheder tilbydes at deltage i kompetence-

udviklingsforløb, så de kan blive mere interna-

tionalt orienterede og blive bedre i stand til at 

byde på underleverancer til de store byggekon-

sortier.

 

•  Regionen vil afdække potentialet for klyngeud-

vikling inden for logistik med afsæt i lokale po-

tentialer eller koblet til Femern Bælt-byggeriet. 

Virksomheder med relevante kompetencer og 

vækstambitioner vil blive tilbudt mulighed for 

samarbejde med nationale innovationsnetværk.

•  Der skal sættes en indsats i gang for at udvikle 

nye virksomheder og forretningsmuligheder 

inden for sensorer, måle- og procesudstyr med 

udgangspunkt i det eksisterende stærke pro-

duktionsmiljø på det bioøkonomiske område. 

Der vil blive etableret et strategisk partnerskab, 

som skal udvikle og udpege nye anvendelses-

muligheder for biomasse i regionen. 

TVÆRGÅENDE VÆKSTINITIATIVER

Det betyder, at:

•  Eksportindsatsen bliver styrket gennem råd-

givning om eksport til de nære EU-markeder 

og nye vækstmarkeder. For at styrke enkelte 

virksomheders eksport vil de få tilbudt kom-

petenceudvikling, der er målrettet deres behov 

blandt andet inden for ledelsesudvikling. 

•  Team Vækst Sjælland bliver etableret for at ud-

vikle de mest ambitiøse vækstvirksomheder fra 

ind- og udland baseret på de unikke mulighe-

der, der er i regionens erhvervsliv. Team Vækst 

Sjælland etablerer to centre, som skal udvikle 

potentielle vækstvirksomheder til supergazeller 

gennem intensiv træning og adgang til interna-

tionale netværk og kapitalkilder.

•  For at løfte væksten i små og mellemstore indu-

strivirksomheder skal der, sammen med staten, 

sættes et program i gang, som konkret fremmer 

automatisering og digitalisering af processer. 

Programmet vil gøre virksomhederne mere ef-

fektive og dermed bliver konkurrenceevnen og 

produktiviteten styrket. 

•  Små og mellemstore virksomheder tilbydes 

rådgivning og støtte til at udvikle vækstpla-
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ner. Virksomheder tilbydes også mulighed for 

hjælp til at indføre grønne forretningsplaner. 

Virksomheder beliggende i yderområderne kan 

udnytte de ekstra muligheder, der er for EU-

inansiering til implementering af vækstplaner 

og grønne forretningsplaner. 

•  Gennem sparring og rådgivning, vil regionen 

arbejde sammen med virksomheder om at 

begrænse virksomheders ressourceforbrug og 

udvikle nye ressourceeffektive produkter. 

•  Region Sjælland vil på sygehusene og de sociale 

institutioner bidrage til en bæredygtig udvik-

ling, ved at samarbejde med regionale aktører 

og virksomheder, om ressource- og energief-

fektivitet og i forhold til indkøb og transport. 

Regionen er herigennem med til at fremme en 

større omstillingsproces mod større ressour-

ceeffektivitet. 

•  Region Sjælland vil være med til at skabe 

vækst i metropolregionen ved at gå aktivt ind 

i udvikling af nye initiativer og gennemførelse 

af aktiviteter i forhold til blandt andet samlet 

international markedsføring af regionens er-

hvervsmuligheder og det fælles brand »Copen-

hagen«. 

•  Region Sjælland vil være med til at skabe 

vækst i metropolregionen ved at gå aktivt ind i 

udvikling af nye initiativer og gennemførelse af 

aktiviteter i forhold til bl.a. samlet international 

markedsføring af regionens erhvervsmulighe-

der og det fælles brand »Copenhagen«.
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INNOVATION 
OG STORE ANLÆGS-
INVESTERINGER
SKABER VÆKST

TEMA
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Innovation er en dokumenteret vækstdriver, der uafhæn-

gigt af brancher kan skabe øget vækst og beskæftigelse. 

Innovation kan understøttes med offentlige midler via 

anlægsinvesteringer og via driften af offentlig service. De 

store bygge- og anlægsarbejder i regionen, i de kommende 

år, skal på kort sigt medvirke til at opkvaliicere bygge- og 

anlægsmedarbejdere og styrke virksomheders muligheder 

for at byde på underentrepriser. På længere sigt skal det sik-

res, at ny viden fra anlægsbyggerierne bruges til at udvikle 

nye produkter og services i virksomheder i regionen. Dette 

skal være med til at sikre varig vækst og beskæftigelse både 

under og efter bygge- og anlægsfaserne. I forbindelse med 

driften af sygehusene skal vi anvende vores efterspørgsel 

og behov til at udvikle nye innovative løsninger, der kan 

kommercialiseres. Et tættere samarbejde mellem virksom-

heder og forskningsinstitutioner skal yderligere understøtte 

udviklingen af nye produkter og produktionsprocesser i 

private virksomheder.



18

I de kommende ti år vil der samlet være bygge- og 

anlægsinvesteringer for ca. 140 mia. kr. i Re-

gion Sjælland. Vi vil udnytte de store bygge- og 

anlægsinvesteringer til at skabe innovation, 

vækst og beskæftigelse. Det gælder for byggeriet 

af Femern-forbindelsen, anlæg og udvidelse af 

jernbane og motorveje samt sygehusbyggerierne. 

Vi ønsker at arbejde med sociale klausuler i for-

bindelse med de store anlægsinvesteringer, så det 

blandt andet sikres, at der etableres praktikplad-

ser i forbindelse med byggerierne.    

Region Sjælland vil sammen med regeringen 

etablere Femern Innovation Region, som skal 

være den regionale ramme for, at de kommende 

geograisk spredte store bygge- og anlægsopgaver 

bliver anvendt til at skabe iværksætteri og innova-

tion. For at sikre koordinering med andre initia-

tiver skal Femern Innovation Region samarbejde 

med de relevante nationale innovationsnetværk 

og GTS institutter. Femern Innovation Region 

skal sikre samarbejde i et geograisk område, som 

dækker hele regionen og de grænsenære dele af 

tyske, svenske og danske regioner. Aktiviteterne 

skal være rettet mod regionale underleverandører 

samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner. 

Det vil blive sat fokus på emnerne lys, materiale 

og transport.  

 

Der skal arbejdes for at øge innovationsgraden 

i virksomheder i regionen, så nye produkter og 

produktionsprocesser bliver udviklet. Region 

Sjælland vil være en accelerator for at få overført 

viden mellem forsknings- og uddannelsesinsti-

tutioner og blandt andet små og mellemstore 

virksomheder. Det vil ske gennem netværk og ek-

sisterende dialogfora. Endvidere vil vi arbejde for, 

at der bliver udviklet lere nye opstartsvirksom-

heder baseret blandt andet på teknologiudvikling 

fra forskningsinstitutioner.

Der skal arbejdes for at skabe klare og fokuserede 

rammer for målrettet Offentlig Privat Innovation 

(OPI) og Offentligt Privat Samarbejde (OPS) for 

at styrke innovationsgraden i virksomheder i 

regionen. Region Sjælland driver selv den største 

offentlige virksomhed i regionen og anvender 

OPI til at øge produktiviteten og kvaliteten på 

sygehusene. Dette kan bidrage til at skabe vækst i 

blandt andet små og mellemstore virksomheder. 

Region Sjælland ønsker at udvikle rammerne og 

metoderne for OPI og OPS og at samarbejde med 

virksomheder, der kan kommercialisere de nye 

løsninger. Desuden skal der arbejdes for at styrke 

eksporten til offentlige sektorer i andre lande. 

Derudover vil Region Sjælland skabe rammerne 

for, at OPS giver private virksomheder mulighed 

for at drive dele af den offentlige service, der lig-

ger ud over sundhedsområdet.  
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INITIATIVER

Det betyder, at: 

•  Der skal arbejdes på at få etableret et test- og 

innovationscenter Femern LAB på byggeplad-

sen i Rødby i forbindelse med Femern Innova-

tion Region. 

•  Det skal udvikles målrettede uddannelsesforløb 

for små og mellemstore virksomheder, der øger 

disses muligheder for at bruge de store bygge- 

og anlægsinvesteringer til at skabe vækst og 

beskæftigelse eksempelvis ved at blive underle-

verandører til byggerierne. 

•  Region Sjælland vil i egen virksomhed stille 

testfaciliteter til rådighed, der hvor kompetente 

private aktører ønsker at være med i OPI-

forløb. Dette gælder blandt andet inden for 

områderne sundhedsinnovation, fødevarer og 

jordforurening.



DE RETTE 
KOMPETENCER
STYRKER VÆKSTEN

TEMA
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Der ligger et stort vækstpotentiale i at koble kompetenceud-

vikling og virksomheders behov tættere sammen. Uddan-

nelsesudbuddet i hele regionen skal være rettet mod det, 

som virksomheder efterspørger. Region Sjælland vil være 

med til at muliggøre en hurtig omstilling for virksomhe-

der, der oplever nye kompetencebehov.  Det indebærer, 

at virksomheder skal være med til at designe fremtidens 

kompetenceudviklingstilbud, så de får bedre muligheder for 

at optimere deres produktivitet og vækst. Derfor vil Region 

Sjælland understøtte handlingsorienterede partnerskaber 

og relationer mellem uddannelsesinstitutioner og virksom-

heder. Samtidig vil Region Sjælland sikre væksten på lang 

sigt ved at arbejde for et generelt kompetenceløft af borgere 

i regionen og fortsætte samarbejdet og aktiviteterne inden 

for Kompetenceparat 2020.  
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Der skal være en stærk sammenhæng 

mellem uddannelse, kompetence, beskæf-

tigelse og virksomheders behov. Uddan-

nelsesinstitutionerne skal arbejde tæt sammen 

med virksomheder om at tilbyde de kompetence-

udviklingsforløb og uddannelsesløsninger, som 

virksomhederne efterspørger. Regionen skal især 

sikre sin position som et produktionssted ved at 

have en veluddannet og tilstrækkelig kvaliiceret 

arbejdsstyrke. For at sikre innovationskraft og 

konkurrencedygtighed skal virksomheder og 

uddannelsesinstitutioner arbejde sammen om at 

styrke både det faguddannede og det akademiske 

talent. 

For at sikre optimale betingelser for, at lere 

gennemfører ungdomsuddannelse og en videre-

gående uddannelse arbejdes på at synliggøre mu-

lighederne for at tage en uddannelse via e-læring, 

samt ved at teste andre tilrettelæggelsesformer, 

som kan sikre adgang til uddannelse i hele 

regionens geograi.

For at kunne imødekomme efterspørgslen efter 

arbejdskraft i Region Sjælland og i den brede 

metropolregion vil en central indsats i Kompeten-

ceparat 2020 være, at en større del af arbejdsstyr-

ken skal have en erhvervsuddannelse. Vi vil 

fokusere på, at lere unge begynder på - og gen-

nemfører - en erhvervsfaglig uddannelse. De store 

anlægsbyggerier har her en særlig rolle, fordi 

entreprenører, underleverandører og uddannelser 

kan udnytte byggeprojekterne til at tilbyde lere 

praktikpladser og praktikpladser tilpasset virk-

somheders behov for leksible praktikforløb. 

Som led i arbejdet for at fastholde en tilstrækkelig 

arbejdsstyrke med erhvervsmæssige kvaliikatio-

ner skal personer på kanten af arbejdsmar-

kedet understøttes i at gennemføre kompeten-

ceudviklingsforløb eller indslusningsforløb på 

arbejdsmarkedet. 
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INITIATIVER

Det betyder at: 

•  Virksomheder og uddannelsesinstitutioner 

sammen skaber leksible nye uddannelser og 

opkvaliiceringsforløb, som virksomhederne 

efterspørger. Det kan eksempelvis være inden 

for produktionserhverv som farma, fødevarer, 

plast eller metal.

•  Der gennemføres målrettet efteruddannelse 

af medarbejdere i udvalgte grupper af virk-

somheder eller brancher, der kan sandsynlig-

gøre effekten af indsatsen i forhold til fx øget 

produktivitet. 

•  Virksomheder efterspørger medarbejdere 

med længerevarende og tekniske uddannelser. 

Derfor skal regionen arbejde for at øge andelen 

af ansatte med en længerevarende uddannelse i 

den private sektor og skal tiltrække de tekniske 

videregående uddannelser til regionen. 

•  Risikoen for laskehalse på arbejdsmarkedet 

bliver minimeret ved at gennemføre analyser, 

der skal hjælpe med at udvikle uddannelser, 

der er målrettet virksomhedernes behov, og 

som bringer unge og ledige i job.

•  Der udvikles og afprøves forskellige former for 

study-labs, som skal muliggøre at uddannelses-

aktiviteter kan placeres i byer, hvor det ellers 

ikke er muligt at opretholde uddannelsesud-

bud.

•  Uddannelsesinstitutioner, virksomheder og 

kommuner skal sammen udvikle tilbud, der kan 

hjælpe personer på kanten af arbejdsmarkedet 

til at opnå reel beskæftigelse. 



REGION SJÆLLAND ER
ET ATTRAKTIVT STED
AT BO, ARBEJDE OG
DRIVE VIRKSOMHED

TEMA
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En attraktiv region kan både fastholde og til-

trække virksomheder, borgere og turister. Der 

er en global tendens til, at der sker en lytning 

fra land til by og fra byer på landet til større 

metropoler. Denne bevægelse ses også i Region 

Sjælland, og det skaber nogle særlige udfordrin-

ger for at skabe blivende vækst og beskæftigelse i 

hele regionen. Vi vil udnytte de særlige mulighe-

der, der er for vækstpotentialer i yderområderne 

og gribe de nye muligheder, der opstår. Med 

en bedre fysisk og digital infrastruktur kan vi 

sikre mobiliteten og attraktiviteten i regionen og 

hermed fastholde de borgere, der skal være med 

til at skabe væksten i regionen. Region Sjælland 

vil styrke sin tiltrækningskræft ved at udvikle 

fuldt digitalt opkoblede attraktive byer, land- og 

naturområder og et rigt regionalt kulturliv.
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Vi tror på, at vi ved at udvikle både byer og natu-

ren vil styrke regionen i at være et attraktivt sted 

at bo, arbejde og drive virksomhed. En attrak-

tiv region byder på en bæredygtig udvikling af 

byer og natur, som danner rammen for kulturelle 

aktiviteter til gavn for både borgere og turister. 

Region Sjælland vil være med til at udvikle kyst- 

og naturturisme i regionen gennem et Østersø-

partnerskab. På samme måde vil regionen 

understøtte, at der bliver udviklet bæredygtige 

byer, der har potentiale til at udvikle sig til reelle 

større vækstcentre.  

En god fysisk infrastruktur med et sammen-

hængende vej- og tognet kan sikre, at kollektiv og 

privat traik kan komme frem, og at både medar-

bejdere og varer kan komme til og fra regionen. 

God tilgængelighed er med til at sikre tilstræk-

kelig kvaliiceret arbejdskraft til virksomheder 

i regionen og er afgørende for, at borgere og 

turister inder regionen attraktiv. Kommunerne 

i regionen og Region Sjælland vil fortsætte sam-

arbejdet om at udvikle den overordnede fysiske 

infrastruktur i regionen. 

Region Sjælland har udviklet et meget velfun-

gerende system inden for kollektiv traik. 

Regionens R-net øger tilgængeligheden mellem 

regionens mange centre via bus og tog. Regionen 

vil udnytte de gode erfaringer og videreudvikle 

R-nettet, så det vedbliver at være et attraktivt 

tilbud til de mange borgere, der hver dag pendler 

til og fra arbejde eller uddannelsessted. R-nettet 

skal være et miljømæssigt forsvarligt alternativ til 

bilen og skal understøtte udviklingen af regionens 

større vækstcentre. 

Den digitale infrastruktur er lige så grund-

læggende som den fysiske infrastruktur i forhold 

til at sikre vækst og udvikling for erhvervsliv, 

borgere og turister. En stabil adgang til mobil- og 

bredbåndsdækning er afgørende for god kunde- 

og leverandørkontakt, for udbredelsen af tele-

medicinske løsninger, e-læring og e-handel samt 

kontakten mellem borgere og det offentlige. Det 

muliggør desuden et aktivt fritidsliv og adgang 

til opdaterede nyheder og informationer. Kom-

munerne i regionen og Region Sjælland vil fortsat 

samarbejde om at forbedre mobil- og bredbånds-

dækningen i regionen med særligt fokus på de 

områder, hvor der ikke kan opnås tilstrækkelige 

dækning på markedsvilkår. 

Udviklingen i regionen foregår på mange måder 

og under forskellige vilkår alt efter hvilke dele 

af regionen, der er tale om, herunder regionens 

yderområder. Det er vigtigt at fastholde en 

aktiv vækst- og udviklingsindsats, som får effekt 

i alle dele af regionen. Samtidigt skal de vækst-

potentialer, der ligger i yderområder fx i forbin-

delse med den kommende Femern-forbindelse 

og i forhold til udvikling af kystturisme udnyttes. 

Også arbejdet med symbiosetankegangen og øget 

vedvarende energi kan komme specielt yderområ-

derne til gode. 

Der er i EU’s strukturfondsprogrammer udpeget 

følgende yderområder: Lolland, Guldborgsund, 
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Vordingborg, Slagelse og Odsherred Kommu-

ner. Vækst- og udviklingsindsatsen har fokus på 

hele regionen og er designet således, at indsats-

områderne også har effekt i yderområderne. 

Yderområderne har vækstpotentiale inden for 

blandt andet udlægning af arealer til industri, 

forsyningsanlæg, udvikling af fødevaresektoren 

og turismevirksomheder. I EU-programmerne er 

der muligheder for at gøre en yderligere indsats i 

yderområderne med medinansiering fra EU. De 

muligheder skal vi udnytte, så der bliver skabt 

yderligere vækst og beskæftigelse. 

Samarbejdet om en Fokuseret Vækstdagsorden 

mellem kommunerne og regionerne i Østdan-

mark og måske på sigt Region Skåne bygger på 

en erkendelse af, at de forskellige dele af metro-

polområdet har forskellige vilkår og muligheder 

for økonomisk udvikling, men at potentialet bedst 

kan blive udnyttet i fællesskab. 

INITIATIVER

Det betyder, at:

•  For at den positive vækst i omsætningen for 

turismevirksomheder skal fortsætte, vil vi etab-

lere indsatser under et Østersø-partnerskab, 

hvor regioner, kommuner og erhverv deltager. 

•  Adgangen til stabil og tilstrækkeligt mobil- og 

bredbåndsdækning er afgørende faktorer for 

at bevare regionens attraktivitet for borgere, 

virksomheder og turister. Der udvikles i et sam-

arbejde mellem kommuner og region model-

ler for, hvordan der gennem OPS og OPP kan 

opnås en bedre adgang til digital infrastruktur.
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UDGANGSPUNKT FOR MÅLSÆTNINGERNE 

 MÅLSÆTNING  UDGANGSPUNKT

1 Beskæftigelsen bliver styrket i Region Sjælland 

 210.000 beskæftigede i private virksomheder i 2020. 196.000 beskæftigede i 2010.

 Stigende andel af borgere, der indgår i arbejdsstyrken.  Andelen var borgere i arbejdsstyrken var i 

2013 0,92, svarende til 391.072 borgere. 

2 Bæredygtig udvikling med særligt fokus på ressourceeffektivitet 

 øger virksomheders konkurrenceevne  

 200 virksomheder arbejder med symbioser i 2020. 65 virksomheder arbejdede med symbiose 

  i 2014.

3 Regionens energi er grøn 

 Andelen af energi baseret på vind er i 2020 18 %. Andelen udgør i 2012 11 %.

 Andelen af energi baseret på biomasse er i 2020 27 % Andelen udgør i 2012 13,5 %.

4 Anlægsinvesteringer bidrager til varig vækst og beskæftigelse 

 To klyngesamarbejder i 2020 udsprunget  0 (ny indsats).

 af anlægsinvesteringer. 

 XX antal virksomheder har vundet udbud  0 (der har ikke fundet udbud sted endnu).

 på underentrepriser   

5 Innovation øger produktivitet og sikrer vækst 

 Andelen af innovative virksomheder udgør 25 %. I 2010 udgjorde de 19 %.

 Produktiviteten er steget med 15 % i 2020. I den forgangne periode steg 

  produktiviteten med 7,5 %.

6 En kompetent arbejdsstyrke skaber vækst og velstand 

 Frem til 2020 skal andelen af medarbejdere  I den tilsvarende forgangne periode har

 med en videregående uddannelse i virksomheder  stigningen været 11 %.

 i regionen stige med 15 %.   

 Andelen af borgere med en erhvervsfaglig  Andelen var i 2013 37%.

 uddannelse fastholdes. 
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 MÅLSÆTNING  UDGANGSPUNKT

7 Flere unge gennemfører en studieforberedende 

 eller erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse 

 Unge som gennemfører en ungdomsuddannelse  Antallet var i 2010 10.200. 

 er øget med 15 %. Det skal op på 11.800 i 2020.

 Unge som gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse  Antallet var i 2010 4880. 

 er øget med 15 %. Det skal op på 5600 i 2020.

8 Styrket digital infrastruktur gør det attraktivt  

 at leve og drive virksomhed i alle dele af regionen 

 100 % af alle husstande og virksomheder har  93 % af husstande i regionen har

 adgang til bredbånd.  adgang i 2014. 99 % af virksom- 

  heder med mere end 10 ansatte

  har adgang i 2014 (landsgennemsnit).

9 Samarbejde med naboregioner skaber vækst 

 i Region Sjælland  

 100 private virksomheder deltager i  0 (de nye programmer starter

 Interregionale projekter. først i 2014).

 Andelen af eksporterede virksomheder er i 2020 12 % I 2010 var andelen 8 %.

10 Vækst og udvikling i hele regionen   

 Erhvervsmæssig vækstrate svarer i yderområder  Vækstraterne er i dag parallelle.

 til hele regionens vækstrate i 2020. 

 Gennemsnitsindkomsten svarer i yderområder til  Vækstraterne er i dag parallelle

 hele regionens borgeres indkomstmæssige vækstrate.  
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DEN REGIONALE VÆKST-  
OG UDVIKLINGSSTRATEGI KORT FORTALT 

Vision 

•  Region Sjælland udnytter de store anlægsinvesteringer og moderniseringen af regionen til at skabe 

varig vækst og blivende beskæftigelse.

•  Virksomheder i Region Sjælland er de bedste i Europa til at arbejde med ressourceeffektivt, kompeten-

ceudvikling og innovationsløft. 

•  Region Sjælland er i 2020 et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed i metropolregionen. 

Regionens placering giver unikke muligheder for et sammenhængende arbejdsliv og for eksport og 

internationalisering med naboregioner.  

Målsætninger 

1. Beskæftigelsen bliver styrket i Region Sjælland

2.  Bæredygtig udvikling med særligt fokus på ressourceeffektivitet øger virksomheders  

konkurrenceevne. 

3.  Regionens energi er grøn

4. Anlægsinvesteringer bidrager til varig vækst og beskæftigelse

5. Innovation øger produktivitet og sikrer vækst

6. En kompetent arbejdsstyrke skaber vækst og velstand 

7. Flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

8. Styrket digital infrastruktur gør det attraktivt at leve og drive virksomhed i alle dele af regionen

9. Samarbejde med naboregioner skaber vækst i Region Sjælland

10. Vækst og udvikling i hele regionen  

Principper for vores arbejde

Princip 1 � Tættere på virksomheder, der kan og vil vækste.

Princip 2 � Sammenhæng, samarbejde og fokus i indsatsen.

Princip 3 � Det stærke partnerskab skaber udvikling.

Princip 4 � Vi måler effekten af vores indsats. 

Princip 5 �  Vi foretager klare valg � og fravalg � for at skabe mest mulig værdi  

for borgere og virksomheder. 

Princip 6 � Vi udnytter den regionale spillebane.

Temaer i strategien

• 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 virksomhed

Region Sjælland, Alléen 15, 4180 Sorø



[\] ^_`abca_`bde fad`gbhi jklmcn og udviklingsstrategi
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Fremtidens Region Sjælland – overvejelser til 
drøftelse 

Formål 
Region Sjælland har i forbindelse med udarbejdelsen af den regionale 
vækst- og udviklingsstrategi mulighed for at styrke en positiv udvikling 
i regionen i de kommende år. Hvis alle relevante parter – både kom-
muner, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og regionen – arbejder 
i samme retning og samarbejder om at opnå fælles mål, vil det øge vo-
res muligheder for at præge udviklingen i regionen og sikre, at den også 
fremadrettet er et attraktivt sted for borgere og virksomheder.  
 
Hvis vi derimod ikke gør noget aktivt sammen, øges risikoen for en 
langsom, men sikker afvikling af mange af regionens yderområder, her-
under uddannelsestilbud, alene baseret på markedskræfter/økonomi og 
globale udviklingstendenser.   
 
Formålet med oplægget her er ikke at fremme bestemte holdninger el-
ler at lægge op til bestemte beslutninger. Formålet med nærværende 
oplæg er at starte en drøftelse af nogle svære, men også meget vigtige 
drøftelser af, hvordan vi gerne vil have vores region på sigt skal udvikle 
sig. 
 
Formålet med oplægget er at få en drøftelse af, hvordan vi ved at fore-
tage aktive tilvalg vil kunne skabe en positiv udvikling for hele regionen. 
Det handler om at fastholde og tiltrække borgere og virksomheder til 
regionen. Selvom dette evt. ikke sker lige meget overalt i regionen, vil 
positive effekter i ét område kunne smitte af på omkringliggende områ-
der. Denne tankegang om ’minimetropoler’ minder om den måde hele 
regionen arbejder for at skabe synergier med hovedstadsmetropolen - 
Copenhagen.     
 
Oplægget har ’det lange lys på’. Det er ikke tale om beslutninger, der 
skal implementeres i morgen. Det er drøftelser af, hvordan vi kan ar-
bejde sammen om i løbet af de næste 5-10-15 år at udvikle regionen. 
Det skal således være retningsgivende for en række fremtidige priorite-
ringer og beslutninger. 
 
Oplægget er lavet med henblik på, at drøftelser og eventuelle fælles bud 
på en fremtidig udvikling af regionen på sigt kan indgå som en fælles 
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vision om fremtidens Region Sjælland i den kommende regionale vækst- og udviklingsstrate-
gi. De fælles bud kunne fx illustreres med billeder og kort i strategien.  

Indhold 
Oplægget indeholder fire dele. Første del er en beskrivelse af den generelle udvikling i Region 
Sjælland. Her beskrives en række aktuelle udfordringer for regionen. De næste tre dele er op-
læg til drøftelser af følgende udviklingsområder:  
 

• Der lægges op til drøftelse af, hvordan uddannelsesinstitutioner, kommuner og region 
kan være med til at fremtidssikre de videregående uddannelsestilbud i regionen, 
så virksomheders adgang til kvalificeret arbejdskraft sikres. 

 
• Der lægges op til en drøftelse af muligheden for, at kommuner og region opnår enig-

hed om placeringen af et eller to stop for højhastighedstoget i regionen.  
 

• Der lægges op til en drøftelse af, om kommuner og region er enige om, at ”Sjælland 
baner vejen frem” samt et kommende ”Copenhagen Trafikcharter” indeholder de re-
levante fremtidige infrastrukturprojekter eller skal der foretages en ny priorite-
ring? 
 

Drøftelsesoplæggene understøttes af en række data, der beskriver den nuværende situation i 
regionen indenfor områderne.    

Proces 
I løbet af efteråret 2014 vil oplægget blive fremlagt til drøftelser i relevante sammenhænge 
som fx Vækstforum, KKR, KKU og Regionsrådet og evt. også i de enkelte kommuner. Om 
muligt vil billeder og kort af en fælles vision blive medtaget i høringsudkastet af den regionale 
vækst- og udviklingsstrategi, som Regionsrådet forventes at sende i offentlig høring 6. no-
vember. Ellers vil det eventuelt kunne indgå som en del af den endelige strategi, der forventes 
vedtaget primo 2015.   

Udviklingen i Region Sjælland  
Nogle af hovedudfordringerne i forhold til vækst og udvikling i Region Sjælland er tab af ar-
bejdspladser og fortsat lav vækst og produktivitet. Udfordringen for vækstvirksomheder er 
blandt andet tilstrækkelig adgang til kvalificeret arbejdskraft i regionen. 
 
Den regionale vækst- og udviklingsstrategi skal være den strategiske ramme, der gør det mu-
ligt at understøtte de regionale virksomheder og aktører, som kan og vil skabe vækst og ud-
vikling. Der skal være fokus på at skabe flere arbejdspladser og på at trække nye borgere til 
regionen. Der skal skabes en sammenhængende kæde af positive tiltag, så der skabes flere 
arbejdspladser i regionen, så borgere finer regionen attraktiv, flytter hertil, uddanner sig her 
eller måske selv starter virksomhed i regionen.  
 
For at gøre dette skal der sættes fokus på at understøtte og styrke delregionale forskelligheder 
og styrkepositioner. De unikke potentialer, der eksisterer i alle kroge af Region Sjælland skal 
anerkendes og udnyttes.  
 
Det kan dog også konstateres, at der er en global tendens til at folk flytter mod metropoler. 
Dette er også tilfældet i Østdanmark, hvor fraflytningen fra Region Sjælland til Region Ho-
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vedstaden har været nogenlunde stabil siden 20091. Fraflytningen udgøres hovedsageligt af 
unge, der skal starte på en uddannelse i hovedstadsområdet. 
 
Det er særligt yderområderne i regionen, der har oplevet markante fraflytningstendenser. 
Kommunerne tæt på hovedstadsområdet, såsom Roskilde og Ringsted, har derimod haft en 
mere stabil udvikling i tilflytningen. 
 
Samtidig er det også en tendens, at en del af de største byer i regionen oplever øget tilflytning 
selvom kommunen oplever en nettofraflytning.  
 
KORA2 har for nyligt påpeget, at unge især flytter til større byer for at få en uddannelse eller 
et job og at virksomheder typisk placerer sig der, hvor der er veluddannet arbejdskraft og god 
infrastruktur.  
 
Spørgsmålet er derfor om det er muligt at udnytte urbaniseringstendensen til at skabe ’mi-
nimetropoler’ i regionen som et alternativ til, at borgere og studerende flytter til København. 
Disse kunne tage udgangspunkt i de forskellige regionale styrkepositioner, der findes i regio-
nen.  
 
Kommuner og region har tidligere udarbejdet et fælles bud på bæredygtige og transporteffek-
tive byer i Sjællandsprojektet. Her blev 10 ’A-byer’ identificeret på baggrund af bystørrelse, 
dækning med arbejdspladser og tilstedeværelse af infrastruktur i forhold til togstation og re-
gionalbusforbindelser. 
 
 
Fakta: Befolkningsudviklingen i dag 
Befolkningsudviklingen i hovedstadsområdet og i Region Sjælland hænger tæt sammen. 
Hvert år flytter mange unge til Hovedstadsregionen, fordi de skal starte på en uddannelse. 
Hvis der ikke også kommer nogen den anden vej, vil befolkningsudviklingen i Region Sjæl-
land være negativ. En anden faktor, der har vist sig at have betydning for befolkningsudvik-
lingen er udviklingen på boligmarkedet. Hvis priserne på boligmarkedet er høje oplever Re-
gion Sjælland en øget tilflytning, idet mange så ikke har råd til at bo i hovedstadsområdet.    
 
 
Flytning mellem Region Sjælland og Hovedstaden (2000-2012) 

 
Grundlagsanalyse 2 

 
 
 

                                                        
1 Grundlagsanalyse 2 
2 Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 
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Siden 2009 har indbyggertallet i Region Sjælland været faldende og indbyggertallet forventes 
fortsæt at være faldende frem mod 2020:  
 

 
Fra Ajour maj 2014 

 

Ikke alle områder i Region Sjælland er påvirket på samme måde af befolkningsfaldet. Særligt 
yderområderne har oplevet markante fald i tilflytningen. Kommunerne tæt på hovedstads-
området, såsom Roskilde og Ringsted, har derimod haft en mere stabil udvikling i tilflytnin-
gen. 
 
Nettotilflyttede pr. 1.000 indbyggere (2011-2012) 
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Grundlagsanalyse 2 

Samtidig er der en tendens til, at nogle byområder oplever vækst, selv i kommuner med gene-
rel negativ befolkningstilvækst: 
 

• Fra 2006 til 2013 er antallet af borgere i landdistrikterne reduceret med 8 % (13.552). 

• I samme periode er i byer med over 3000 indbyggere vokset med 3 %  (13.117). 
• De mindre sjællandske byer under 3000 indbyggere er vokset med 2,7 % (5.283).  

 
Fra Ajour maj 2014 

 
Kilder: 
Grundlagsanalyser: 
http://www.regionsjaelland.dk/ajour/analyser-noegletal/analyser/Sider/Regionale-
grundlagsanalyser.aspx 
 
Ajour:  
http://publikationer.regionsjaelland.dk/Ajour/AjourMaj2014/ 
 
KORA:  
http://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i9229/Se-kort-Er-din-kommune-ved-at-blive-affolket 
 
Sjællandsprojektet:  

http://naturstyrelsen.dk/planlaegning/projekter/sjaellandsprojektet/  
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Fremtidens struktur for videregående uddannelser i Region Sjælland 
 
Baggrund 
De videregående uddannelser skal sikre en regional uddannelsesdækning, der gør, at de sjæl-
landske kommuner, virksomheder og regionen har gode muligheder for at rekruttere velud-
dannet arbejdskraft. De skal samtidig kunne tilbyde attraktive uddannelsestilbud og -steder 
for unge mennesker i og uden for regionen.   
 
I den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi er der fokus på både en kompetent 
arbejdsstyrke og ungdomsuddannelserne i de ti målsætninger. Strategien forholder sig til den 
strategiske retning for indsatserne inden for ungdomsuddannelsesområdet. Den forholder sig 
endvidere til virksomheders adgang til den arbejdskraft, de efterspørger med de kompeten-
cer, virksomhederne har brug for. Derudover adresserer strategien behovet for at tiltrække 
længerevarende tekniske og erhvervsrettede uddannelser på akademisk niveau. Alt sammen 
med henblik på at styrke uddannelsesmiljøet og kompetenceniveauet i regionen.  
  
Ud over ovenstående er der brug for en drøftelse af, hvordan der skabes stærke faglige miljø-
er på de nuværende videregående uddannelser i Region Sjælland. Det bemærkes således, at 
nedenstående ikke omhandler ungdomsuddannelserne. 
 
De videregående uddannelser skal leve op til de kvalitetskrav, som stilles af akkrediteringsin-
stitutionen, uddannelses- og forskningsministeriet (herunder det ministerielt udpegede Kva-
litetsudvalg). 
  
Kvalitetsudvalget antyder, at der er for mange små uddannelser i Danmark. I en sjællandsk 
kontekst er det nødvendigt at skelne mellem små uddannelser og små faglige miljøer, idet der 
med eks. campusdannelser kan skabes stærke faglige uddannelsesmiljøer. 
 
Det er vurderingen, at hvis regionen skal kunne fastholde videregående uddannelse og til-
trække kvalificeret arbejdskraft, er det nødvendigt at sigte på videregående uddannelse ud fra 
fagligt bæredygtige størrelser. 
 
Et fælles udspil fra kommuner og region på, hvordan vi ønsker de fremtidige videregående 
uddannelsesudbud og den fremtidige struktur skal være i regionen, vil være et godt redskab 
til interessevaretagelse overfor statslige myndigheder. Hvis ikke kommuner og region kom-
mer med et fælles bud kan fremtidens videregående uddannelsesudbud og struktur risikere 
at blive dikteret af staten eller enkelte bestyrelser, der træffer selvstændige beslutninger på 
baggrund af markedskræfter/økonomi.  
 
Oplæg til drøftelse 
Der lægges op til drøftelse af, hvordan uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, kommuner og 
region kan være med til at styrke de videregående uddannelsestilbud i regionen ved at ud-
bygge disse udbud, fx i forhold til yderligere tekniske videregående uddannelser i regionen. 

 
Der lægges endvidere op til en drøftelse af, hvordan de videregående uddannelser kan frem-
tidssikres i fagligt bæredygtige enheder. Det kan fx være udvælgelsen af fire eller fem geogra-
fier i regionen, der skal være det fælles udgangspunktet for udviklingen af de videregående 
uddannelsessteder i Region Sjælland, som alle parter arbejder på bliver realiseret i løbet af en 
årrække.  
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Fakta: Uddannelseskort for videregående uddannelser i dag 
4 videregående uddannelsesinstitutioner udbyder i dag uddannelse på 7 forskellige geografier 
i Region Sjælland: 
 

• Roskilde Universitet (RUC) i Roskilde 
• Syddansk Universitet (SDU) i Slagelse 
• University College Sjælland (UCSJ) i Roskilde, Slagelse, Næstved, Nykøbing F, Sorø, 

Vordingborg og Køge 
• Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) i Roskilde, Slagelse, Næstved, Nykøbing F, Køge 

 
Ud over videregående uddannelsesinstitutioner findes der en række videnscentre i regionen, 
der lige som institutionerne bidrager med viden og medarbejdere til virksomheder i regionen. 
Det gælder fx Det regionale symbiosecenter, AU Flakkebjerg, Råhavegård på Lolland, Center 
for bæredygtigt byggeri i Næstved og DTU Risø Campus.  
 
Tabellen nedenfor viser, hvor mange studerende på videregående uddannelser der er på de 
forskellige geografier: 
 
 UCSJ total antal 

studerende  
EASJ 
total 
antal 
stude
de-
rende 

RUC 
Total antal 
studeren-
de 

SDU 
Antal stu-
derende 
total 

Total antal studerende 

Roskilde 
 

3.467 960 8727 - 13.154 

Slagelse 
 

1.059 301 - 2157 3517 

Næstved 
 

913 715 - - 1.628 

Nykøbing F 
 

902 154 - - 1.067 

Sorø 
 

695 - - - 695 

Vordingborg 908 - - - 908 
Køge 
 

-  352 - - 352 

Kilde: KOT hovedtal 2013, samt opgørelse fra de enkelte institutioner 
 
Eksempler på nogle af fordelene og ulemperne ved de nuværende 7 geografier: 
 
Roskilde: 
Fordele  

• Området i og omkring Roskilde har traditionelt en høj overgang til videregående ud-
dannelse. 

• Transporteffektivt, stations- og hovedstadsnært.  
• Adgang til og fra metropolen har en massiv tiltrækning på studerende. Fungerer sam-

tidig som ’stopprop’ for studerende der ellers ville flytte til hovedstaden. 
• Der er et velfungerende etableret Campusmiljø omkring UCSJ og RUC 

Ulemper  
• Campusmiljøet står alene, der er ikke bymiljø i umiddelbar nærhed. Dog er campus-

miljøet så stort, at det er noget i sig selv. 

• Mange studerende er bosat i Hovedstaden og orienteret mod arbejdsmarkedet dér, så 
kompetencerne bliver ikke i regionen efter endt uddannelse. Dette er særligt tilfældet 
med studerende på RUC. 
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Slagelse:  
Fordele 

• Transporteffektivt, stationsnært og tilpas langt fra hovedstaden til at studerende bo-
sætter sig i nærgeografien 

• Tiltrækker studerende fra Fyn – perspektiver ifht. delt arbejdsmarked med Fyn. 
• Slagelse kan betjene en stor del af geografien i nordvestsjælland, der er uden udbud af 

videregående uddannelse. 
• Campus under etablering, UCSJ flytter ind i nye bygninger. Attraktivt studie – og 

fagmiljø 
Ulemper: 

• Den typiske studerende, der bliver afvist i Roskilde tager ikke af sig selv til Slagelse, 
men vælger anden uddannelse i København. 

 
Nykøbing F 
Fordele 

• Muliggør adgang til uddannelse for borgere på Lolland og Falster og Sydsjælland in-
denfor en overskuelig transporttid. 

• Lokalt uddannelsessted, der øger uddannelsesniveauet i området 

• Er med til at sikre arbejdskraft til den offentlige sektor i området, hvor det er vanske-
ligt at tiltrække arbejdskraft 

• Central placering ifht. Femern- forbindelsen 
Ulemper 

• Små fag- og studiemiljøer 
 
Sorø 
Fordele 

• Stærkt specialiseret fagligt miljø omkring Ankerhus og Sorø Husholdningsskole 
• Lang historisk tradition 

• Tiltrækker studerende fra hele landet 
Ulemper 

• Monofagligt miljø 
 
Vordingborg 
Fordele 

• Har i dag store fagmiljøer og rummer muligheder for udbygninger  
• Er med til at sikre arbejdskraft til den offentlige sektor i området, hvor det er vanske-

ligt at tiltrække arbejdskraft 
Ulemper 

• Placeret i et område der demografisk er under affolkning 
 
Næstved 
Fordele 

• Transporteffektivt 

•  Nærhed til bymiljø 
• Betydeligt antal arbejdspladser i by og nærgeografi 

Ulemper 
• Fokus som uddannelsesby for sundhedsuddannelser vil ændre sig i talt med imple-

mentering af ny sygehusstruktur 
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Køge 
Fordele 

• Transporteffektivt og hovedstadsnært 
• Campus er etableret og udbygges i takt med de massive udbygninger på infrastruktu-

ren omkring Køge 
• Overgang fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse er let – uddannelser-

ne er placeret sammen 
• Placeringen af Universitetssygehus i Køge forventes også at få betydning for Køge som 

uddannelsesby 

• Vækst i arbejdspladser og tilflyttere 
• Fælles med Roskilde: Adgang til og fra metropolen kunne tiltrække studerende. Kun-

ne fungere som ’stopprop’ for studerende der ellers ville flytte til hovedstaden. 
Ulemper 

• ’Barmarksprojekt’ – intet bymiljø i umiddelbar nærhed 

• Fælles med Roskilde: Studerende kunne typisk være bosat i Hovedstaden og oriente-
ret mod arbejdsmarkedet dér, så kompetencerne bliver ikke i regionen efter endt ud-
dannelse. 
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Ét eller to togstop for hurtigtoget mellem København og Hamborg  
 

Baggrund 
Der er et politisk ønske om at kunne komme fra København til Hamborg på 2½ time. Fra 
statslig side arbejdes der lige nu med en forbindelse, der ikke stopper i Region Sjælland eller 
med som maksimalt stopper ét sted i regionen.  
 
Det vil være af afgørende betydning for Region Sjællands attraktivitet at et hurtigtog mellem 
København og Hamborg gør stop i regionen. Et stop eller måske to stop i Region Sjælland vil 
betyde væsentlig øget tilgængelighed og adgang til kvalificeret arbejdskraft for virksomhe-
derne og vil ud fra et pendlingshensyn gøre det meget mere attraktivt for borgere at slå sig 
ned i regionen. Et stop i regionen skal udnyttes til at skabe øget vækst og beskæftigelse.   
 
Udgangspunktet er derfor, at der hvor toget standser, skal der være - eller være gode potenti-
aler for - attraktive bosætningsforhold, tilgængelighed til arbejdspladser, kvalificeret arbejds-
kraft og adgang til viden (videregående uddannelses- eller videninstitutioner) og gerne et vist 
antal offentlige arbejdspladser.  
 
Der lægges op til, at der, hvor toget standser, skal der arbejdes for også fremadrettet at samle 
uddannelsessteder og arbejdspladser for yderligere at understøtte vækstcenteret. 
 
Det skal pointeres, at fokus for denne drøftelse udelukkende drejer sig om togstop for hurtig-
toget. Drøftelsen her vil ikke have indflydelse på planlægningen af regionaltog eller lokaltog 
på strækningen. 
 
Et fælles udspil fra kommuner og region på, hvor stoppet evt. skulle placeres, ville styrke ar-
gumentationen overfor staten i forhold til at planlægge et stop i regionen.  
 
Oplæg til drøftelse 
Der lægges op til en drøftelse af muligheden for, at kommuner og region opnår enighed om 
placeringen af et eller to stop for hurtigtoget i regionen.  
 
Dette skal fremadrettet være udgangspunktet for fælles interessevaretagelse for et stop i Re-
gion Sjælland, som alle parter samarbejder om bliver realiseret i løbet af en årrække.  
 
Fakta: Vækstvilkår i fem mulige placeringer  

Nedenfor opstilles en overordnet vurdering af vilkårene i de mulige placeringer, der er Hole-
by, Nykøbing Falster, Vordingborg, Næstved og Ringsted. Det bemærkes at der kan lægge 
mange andre parametre til grund for denne drøftelse. 
 

1) ADGANG TIL VIDEN: 
Adgang til viden er afgørende for virksomheders mulighed for at rekruttere kvalificeret ar-
bejdskraft og er her vist gennem a) befolkningens udannelsesniveau i de enkelte kommuner 
og b) antal studerende på videregående uddannelsesinstitutioners geografier i regionen (se 
tabel ovenfor) 
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a)  
Højest fuldførte uddannelsesniveau for befolkningen, opdelt på kommuneniveau (2013) 

 
Kilde: Danmarks Statistik og CfVA 

 
 

2) STØRRE OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER: 
Tilstedeværelsen af større offentlige arbejdspladser kan være med til at opretholde og skabe 
vækst i lokalområder. Placeringen af nuværende større offentlige arbejdspladser er her vist i 
forhold til 0ffentlig administration, forsvar og politi, undervisning og sundhedsvæsen samt 
en fremskrivning til 2020 alene inden for 0ffentlig administration, forsvar og politi. 
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Antallet af arbejdspladser (arbejdssted) inden for udvalgte brancher, 2013 

 
 

 

Udvikling i antallet af arbejdspladser (arbejdssted) inden for offentlig adm., 
forsvar og politi, 2013 – 2020  (Universitetssygehuset i Køge er færdigt i 2021) 
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3) ATTRATKTIVE BOSÆTNINGSFORHOLD: 
Attraktive bosætningsforhold vil kunne fastholde og tiltrække borgere med relevant uddan-
nelse og arbejdskraft i øvrigt til områdets virksomheder. Gode bosætningsforhold vil kunne 
bidrage til bæredygtige samfund med i forhold til velfærdsydelser m.v. 
 
Attraktiviteten i de enkelte kommuner vises her gennem a) en befolkningsfremskrivning frem 
mod 2020 indenfor de enkelte kommuner og b) en opgørelse over de enkelte byers nuværen-
de størrelse.  
 

a)  
 
Befolkningsfremskrivning frem mod 2020 fordelt på kommuner  

 
Kilde: Danmarks Statistik og CfVA 
 

 
b)  
 

Byernes størrelse: 

By Antal indbyggere (2013/2014) 

Næstved 42.141 

Ringsted 20.716 

Nykøbing Falster 16.446 

Vordingborg 11.747 

Holeby 1.423 
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4) TILGÆNGELIGHED MED BIL og TOG: 

 
En god tilgængelighed til og fra et område øger muligheden for at fx et par begge kan finde et 
passende arbejde inden for en realistisk daglig pendling.  Der findes allerede i dag togstop i 
alle de her undersøgte byer.  
 
Tilgængeligheden vises her med et kort fra Sjællandsprojektet, der viser hvor mange arbejds-
pladser, der nås inden for en time med bil og tog.   
 
Hvor mange arbejdspladser kan man nå fra forskellige dele af Sjælland med bil og kollektiv 
trafik på 1 time i morgenmyldretiden 
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Kilde: Definitioner og mål for mobilitet, tilgængelighed og fremkommelighed” notat til  
Trængselskommissionen, DTU januar 2013 
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Fremtidens udvikling af infrastrukturen i Region Sjælland 
 
Baggrund 
For at være en attraktiv metropol er vi afhængige af et stort internationalt netværk, der til-
trækker viden, kompetencer, investeringer og udvikling. Derfor er tilgængelighed og mobili-
tet vigtige grundforudsætninger for at nå dette mål. En god fysisk infrastruktur kan sikre, at 
både kollektiv og privat trafik kan komme frem, og er grundlæggende for at både medarbej-
dere og varer kan komme til og fra regionen.  
 
Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjæl-
land udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds hvor øst-vestlig trafik møder nord-
sydgående trafikstrømme. Det har medført at Sjællands infrastrukturer hører til landets mest 
belastede trafikstrækninger, hvor både lokal, regional, national og international trafik kon-
kurrerer om pladsen. 
 
Region Sjælland samt kommunerne i regionen har tidligere haft stor succes med at fremlæg-
ge fælles trafikudspil. Dette samarbejde kombineret med fælles interessevaretagelse vil kun-
ne synliggøre behovene for infrastrukturudbygninger i regionen overfor nationale beslut-
ningstagere.    
 
Oplæg til drøftelse 
Der lægges op til en drøftelse af hvordan kommuner og region fortsat skal arbejde med at på-
pege udfordringerne i trafikken og i fællesskab anvise løsningerne, når nye store vej- og jern-
baneanlæg skal realiseres? 
 
Det vil sige, er kommuner og region fortsat enige om, at ”Sjælland baner vejen frem” samt et 
kommende ”Copenhagen Trafikcharter” indeholder de relevante fremtidige projekter eller 
skal der foretages en ny prioritering? Er der fx nye projekter der skal med? 

 
Fakta: Nuværende og kommende trafikudspil fra Region Sjælland samt kom-
munerne på Sjælland, Lolland og Falster 
 

1) Sjælland baner veje frem, fremlagt i november 2011. 

KKU Sjælland (region og kommuner i Region Sjælland) vil i realiseringen af »Sjælland baner 
vejen frem« især have fokus på: 

• Etablering af den sammenhængende Sjællandske Tværforbindelse 
• Nedbringelse af rejsetiden mod København, byens omegn og Kastrup Lufthavn 
• Udviklingen af Femern Bælt korridoren, herunder skal der findes en ny løsning for jern-

banen over Storstrømmen 
• Etablering af fast forbindelse over Kattegat. 

Disse infrastrukturprojekter skal kobles hensigtsmæssigt til både vej og jernbane i de tre sjæl-
landske trafikkorridorer og den Sjællandske Tværforbindelse: 

• Etablering af en ringforbindelse udenom København mellem Helsingør og Køge 
• Opkobling på det europæiske højhastighedsnet for jernbaner. 

KKU Sjælland vil arbejde for, at de aktuelle problemer med Storstrømsbroen løses af hensyn 
til den daglige trafikbetjening af Lolland, Falster og Sjælland – og specielt i forhold til sam-
menhængen i Femern Bælt korridoren, hvor den er en forudsætning 
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Se hele oplægget her:  
http://www.regionsjaelland.dk/Udvikling/trafik-og-
infrastruktur/infrastruktur/Documents/Trafikudspil-Sjaelland-paa-vej-mod-2030_nov_11.pdf   
 
 

2) Copenhagen Trafikcharter - Nordeuropas trafikale knudepunkt, under udarbejdelse 
 
Som en del af aktiviteterne indenfor Fokuseret Vækstdagsorden er der ved at blive udarbejdet 
et charter, der som udgangspunkt fokuserer på: 
•  International tilgængelighed i forhold til resten af verden, herunder udvikling af Køben-

havns Lufthavn og tilkobling til højhastighedstog. 
•  Regionalt samspil med naboregionerne Jylland/Fyn, Sydsverige og Nordtyskland, herun-

der specielt fokus på muligheder med Femern Belt forbindelsen, national togtrafik og til-
bringer-transport til denne (Parker og Rejs, regional og lokal transport) 

•  Intern mobilitet i Copenhagen, herunder at det kun skal tage éen time at komme til Kø-
benhavn med toget som det primære transportmiddel og fokus på behovet for øget an-
vendelse af mobility management. 
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Takstanalyse socialområdet regnskab 20 , region sjælland 
 
Indledning 
KKR-sjælland henstillede til kommunerne vedrørende 2013, at taksterne samlet set skulle 
følge den generelle P/L-udvikling på 0,7% fra 2012 til 2013 og at overførslerne af underskud 
fra regnskab 2013 til budgettaksterne for 2015 skulle begrænses. Kommunerne og region 
sjælland under et har overholdt begge henstillinger. Omsætningen udviser et fald på 0,48% 
(11,9 mio.) og samlet overføres et overskud på 13.5 mio.1, som skal fratrækkes 
budgettaksterne for 2015.  
 
Nedenstående gennemgås pladstallene, belægningsprocenten, udviklingen i omsætningen og 
efterreguleringerne. Der er desuden foretaget en ekstra analyse af §108 og en kort 
gennemgang af den samlede økonomi på det specialiserede socialområde i region sjælland og 
på landsplan. 
 
De samlede tal viser, at regnskab 2013 ligger over budget 2013 og budget 2014. Der er behov 
for at vurdere, om området er på vej ind i en samlet overskridelse. Der ses behov for en 
indgriben, som anbefales iværksat snarest. 
 
Udviklingen i pladstal 
 
Kommune ���� 2010 2011 2012 ���� ���� ���� 
 Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Regnskab Budget 
Faxe 205 209 206 209 222 204 210 
Guldborgsund 678 678 610 639 639 608 563 
Holbæk 599 636 598 592 617 612 617 
Kalundborg 518 512 518 576 572 578 572 
Køge 419 394 387 498 297 290 291 
Lejre 57 57 57 75 75 73 78 
Lolland 456 358 324 314 317 302 327 
Næstved 778 741 739 683 679 680 658 
Odsherred 193 186 189 173 179 156 157 
Region 
Sjælland 

1.061 999 1.016 992 957 951 912 

Ringsted 188 190 190 180 190 174 191 
Roskilde 420 481 311 217 233 227 283 
Slagelse 1.177 1.236 1.151 1.168 1.206 1.204 1.175 
Sorø 306 304 301 300 297 280 292 
Stevns 0 0 0 0 0 0 0 
Vordingborg 591 516 471 463 461 445 464 
I alt ����� ����� 7.068 7.080 ����� ����� ����� 
 

                                           
1 Der mangler dog indberetning af 2013 regnskabstal for efterregulering fra Region Sjælland, 
Odsherred, Kalundborg og Lejre. 
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Der har alle de registrerede år i de fleste kommuner været foretaget løbende driftsmæssige 
tilpasninger i pladstallet med en svagt faldende tendens. Når man sammenholder pladstallene 
fra budget 2013 med regnskabstallene 2013 ses et fald fra 6.923 til 6.784, hvilket er et fald på 
139 pladser. Det må ses som en vellighed til at nedlægge pladser i takt med et svagt vigende 
behov. Se i øvrigt under belægningsprocenten nedenstående. 
 
Når man sammenholder regnskab 2013 med budget 2014 ses en stabilisering i det forventede 
pladstal i forhold til det realiserede pladstal i regnskab 2013. 
 
Udviklingen i belægningsprocenten 
 
Belægningsprocenten er central at følge blandt andet som udtryk for den økonomiske 
effektivitet og grad af løbende tilpasninger til pladser. 
 
 Budgetteret belægningsprocent Regnskabsprocent 

2007 94,27 97,29 
2008 93,80 95,49 
2009 94,43 96,77 
2010 94,92 95,88 
2011 96,43 95,28 
2012 95,40 96,51 
2013 95,88 94,34 
2014 95,85  

 
Set under eet har driftsherrerne budgetlagt med 95,88% i belægning i budget 2013 med 
udgangspunkt i en regnskabsmæssig belægning på 96,51% i regnskab 2012. 
 
Det er bekymrende, at den realiserede belægningsprocent i regnskab 2013 er 94,34% i forhold 
til en budgetteret belægning på 95,85. Pladstallet er jævnfør ovenstående reduceret med 139 
pladser.  
 
Dette kunne give anledning til en opfordring til driftsherrerne om skabe større sammenhæng 
mellem den budgetterede belægning og den realiserede belægning, som ud fra en ren 
økonomisk betragtning ikke bør komme under 96%. 
 
Økonomigruppen har som et supplement til tidligere analyser beregnet belægningsprocenten 
per driftsherre, hvilket fremgår af nedenstående tabel. 
 
Kommuners realiserede belægningsprocent i 201� 
 
Kommune Gns. Belægningsprocent i regnskab ���� 
Faxe 87,772 
Guldborgsund 95,30 
Holbæk 93,80 
Kalundborg 92,83 
Køge 103,72 
Lejre 95,41 
Lolland 94,10 
Næstved 98,10 

                                           
2 Faxe Kommune har i 2013 nedlukket boligerne Kildebakken samt samlet tre bosteder i et nyt 
større byggeri, hvorfor belægningsprocenten ikke afspejler en normalsituation. 
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Odsherred 87,50 
Region Sjælland 91,40 
Ringsted 91,00 
Roskilde 92,60 
Slagelse 94,10 
Sorø 95,56 
Vordingborg 101,90 
Gns. ����� 
 
Der ses stor variation i de enkelte kommuners realiserede belægningsprocent. 
Økonomigruppen anbefaler et øget fokus på belægningen hos driftsherrer, som har de største 
afvigelser fra et niveau på 95% i belægning. De enkelte har forskellige muligheder og 
udfordringer i denne henseende, men belægningen må også ud fra en 
effektiviseringstankegang påkalde sig særlig opmærksomhed. 
 
Udviklingen i omsætningen på de takstbelagte institutioner i region 
sjælland 
 
Kommune Omsætning 

regnskab 2012 
Omsætning 
regnskab 2��� 

Ændring fra 
2012 til 20�� 

Ændring i % 

Faxe 88.697.607 81.484.971 -7.212.636 -8,13 
Guldborgsund 213.462.580 207.727.661 -5.734.919 -2,69 
Holbæk 160.750.645 174.029.445 13.278.800 8,26 
Kalundborg 172.119.098 159.687.730 -12.431.368 -7,22 
Køge 123.575.133 121.914.110 -1.661.023 -1,34 
Lejre 45.348.650 47.455.557 2.106.907 4,65 
Lolland 124.597.605 128.174.507 3.576.902 2,87 
Næstved 254.358.873 251.713.142 -2.645.731 -1,04 
Odsherred 61.605.281 57.946.787 -3.658.494 -5,94 
Region Sjælland 414.925.808 414.061.275 -864.533 -0,21 
Ringsted 66.114.136 70.522.580 4.408.444 6,67 
Roskilde 96.085.214 102.286.910 6.201.696 6,45 
Slagelse 409.036.669 399.707.719 -9.328.950 -2,28 
Sorø 102.121.166 100.233.000 -1.888.166 -1,85 
Vordingborg 167.055.202 171.001.652 3.946.450 2,36 
I alt �����������67 ������������� -�������621 -���� 
 
 
Den generelle P/L steg med 0,7 fra 2012 til 2013. Udviklingen i omsætningen viser et direkte 
fald på 0,48%.  
 
KKR besluttede en politisk henstilling om, at taksterne samlet kun måtte stige med de 0,7%. 
Henstillingen er dermed opfyldt. 
 
Efterregulering mellem årene  
 
KKR besluttede samtidig, at overførslen af underskud mellem årene skulle begrænses til et 
minimum. Som det fremgår nedenstående er også denne henstilling overholdt, da der fra 
regnskab 2013 til budgettaksterne 2015 overføres et samlet overskud på 13.479.863 kr. 
 
Der mangler dog indberetning af 2013 regnskabstal for efterregulering fra Region Sjælland, 
Odsherred, Kalundborg og Lejre 
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Kommune ���  2010 2011 2012 ��¡¢ 
Faxe -1.331.761 5.557.308 1.131.865 -82.350 1.954.283 
Guldborgsund 2.383.377 13.427.170 4.505.013 1.685.185 -14.541.431 
Holbæk 3.216.623 -2.632.460 4.023.043 8.175.342 -2.080.135 
Kalundborg 7.773.481 -309.114 -187.088   
Køge 4.698.684 -835.223  1.321.864 16.914 
Lejre      
Lolland 5.592.300 219.110  606.000 243.190 
Næstved 2.355.613 3.867.757 -2.759.137 -3.364.433 -3.282.631 
Odsherred 2.014.815 888.125 -1.478.704 -1.646.608  
Region 
Sjælland 

23.618.514 -1.507.643 13.134.558 5.537.031  

Ringsted 3.666.869 3.109.508 6.026.049 4.608.269 3.431.292 
Roskilde 581.865 -70.971 -45.145 1.554.219 1.704.915 
Slagelse 28.341.666 14.143.954 3.933.718 -1.363.716 -291.270 
Sorø 8.048.460 1.352.457 -1.425.150 -689.544 1.027.110 
Vordingborg 1.875.877 -7.322.845 -971.181 6.373.341 -1.662.101 
I alt  �£¤¢¥£¢¤¢ � £¤¤¦£¡¢¢ 25.887.¤�¡ ��£¦¡�£600 -¡¢£�¦ £¤¥¢ 
 
 
Overførslen mellem årene skal sættes i forhold til den årlige omsætning på 2,5 mia. 
 
Botilbudsområdet – SEL§108 
 
Økonomigruppen har kigget særligt på botilbudsområdet, hvor der visiteres i henhold til 
SEL§108. Se bilag 1 for en detaljeret listning af §108 tilbud i region sjælland. 
 
KORA (Det nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) har i juni 
udgivet en rapport om Botilbudsområdet: ”Et nærmere blik på botilbudsområdet”. 
 
Rapportens resultater bygger på en kombination af registerdata, oplysninger fra 
rammeaftalens takstbilag og et spørgeskema til kommunerne. 
 
Det fremgår, at den gennemsnitlige basistakst i kommunale botilbud under rammeaftalerne 
har været ret stabil siden kommunalreformen. Det er ikke undersøgt hverken af KORA eller 
økonomigruppen om de kommunale botilbud helt eller delvist kompenserer for de stabile 
basistakster i form af særtakster, §85-timer eller andre indtægter.  
 
Udgifterne til botilbud udgør en stor del af de samlede udgifter og KORA har beregnet, at den 
gennemsnitlige enhedsudgift for en botilbudsmodtager udgør 740.000 kr. per år i en 
gennemsnitskommune. Den gennemsnitlige enhedsudgift varierer fra 590.000 kr. til 890.000 
kr. per år.  
 
KORA har ikke præcis viden om, hvad der ligger bag de store forskelle i antallet af 
botilbudsmodtagere mellem kommunerne. En mulig forklaring kunne ifølge KORA være, at 
borgere med handicap eller sindslidelse af forskellige historiske årsager historiske set kan være 
flyttet til bestemte områder af landet. Det kunne eksempelvis være på grund af særlige tilbud 
til handicappede i området. 
 
De fleste døgntakster ligger ifølge KORA mellem 1.200 kr. og 2.500 kr. med et gennemsnit 
omkring 1.900 kr.  
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Døgntakster i botilbud i region sjælland budget og regns§¨© ª«¬ 
 
 Budget 2®¯° Regnskab 20¯° 
Pladser 1.975 1.934 
Omsætning 1.277.836.663 1.273.472.144 
Gns. takst 1.773 1.804 
Gns. Pris±²lads 647.170 658.504 
Højeste takst 8.170 6.815 
Laveste takst 354 474 
 
 
Økonomien vedrørende botilbud udgør ca. 1,3 mia. kr. ud af ca. 2,5 mia. kr. på det 
takstbelagte område i region sjælland. KORA vurderer området som stabilt for så vidt angår 
basistaksten, hvilket genfindes i tallene for region sjælland. Pladstallet udviser et mindre fald 
på 41 pladser, hvilket må ses som en løbende tilpasning af udbud til efterspørgslen. Der ses en 
mindre stigning fra den budgetterede gennemsnitstakst fra 1.773,- til den realiserede 
gennemsnitstakst på 1.804,- 
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Den samlede økonomi på det specialiserede socialområde i region 
sjælland og på landsplan 
 
KL har trukket den samlede økonomi hos Danmarks Statistik vedrørende den samlede økonomi 
på det specialiserede socialområde i region sjælland og på landsplan. 
 
Tallene er opgjort i P/L- og opgaveniveau 2014. Tallene er derfor umiddelbart sammenlignelige 
og anvendelige til at sammenligne udviklingen i budget og regnskab og budgetoverholdelsen. 
 
Den samlede årlige økonomi er i region sjælland ca. 6 mia. og på landsplan ca. 40 mia. 
 
Budget og regnskab på landsplan 2010 til ³´µ¶ 
 

 
 
År 2010 var sidste år, hvor kommunerne fik en særlig bloktilskudskompensation til det 
specialiserede socialområde. Der ses en udvikling, hvor underskuddet i 2010 i forhold til 
budgettet var stort, mens der i 2011 og 2012 ses tæt på lighed mellem budget og regnskab.  
 
I 2013 ses en tendens til overskridelse i regnskabet i forhold til budgettet, som kan akutalisere 
en øget styringsindsats. 
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Budget og regnskab i region sjælland 2010 til 20·¸ 
 

 
 
De første år efter kommunalreformen var den styringsmæssige udfordring betydelig på det 
specialiserede socialområde i region sjælland med markante overskridelser i regnskabet i 
forhold til budgettet. I 2010 var den samlede overskridelse tæt på 0,5 mia. kr.  
 
Herefter lå regnskabet i både 2011 og 2012 under budgettet. 
 
I 2013 ses lige som på landsplan en tendens til overskridelse i forhold til budgettet, som kan 
aktualisere en øget styringsindsats. Det realiserede regnskab i 2013 ligger over budgetteet for 
2014.  
 
Gennemgangen af udviklingen på det takstbelagte område viser en stor styringsindsats på 
dette område, som udgør 2,5 mia. kr. af de ca. 6 mia. kr. for hele det specialiserede 
socialområde i region sjælland.  
 
Da regnskab 2013 ligger 161 mio. kr. over budget 2014 bør yderligere styringstiltag 
iværksættes og formentlig med bedst effekt, hvis de foldes ud til områder ud over det 
takstbelagte område, som udviser stabilitet og tilnærmelse mellem budget og regnskab over 
årene.
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Bilag 1: SEL§108 tilbud i region sjælland 201¹ 
 
  Budgettakst for: 2013 Regnskabstakst for: 2013 

Tilbud Antal  
Budg. 
Takst 

Budg. 
Omsætning 

Antal  
Reali. 
Takst 

Fakt. 
Omsætning 

Faxe 

Bo og Beskæftigelse 6 1.745 3.630.473 4 1.745 2.832.135 
Boligerne Kildebakken 
(Førslev) 8 1.767 4.901.658 8 1.767 4.836.343 
Boligerne Kildebakken 14 1.762 8.553.629 9 1.762 5.456.914 
Bo og Beskæftigelse 8 2.023 5.261.064 8 2.023 5.261.064 
Bo og Beskæftigelse 21 1.264 9.204.132 20 1.264 9.295.456 
Tycho Brahes Vej 4 31 1.653 16.833.326 31 1.653 18.933.462 
Guldborgsund 
Fjordvang,  Saxenhøj 16 1.443 8.174.306 17 2.171 13.074.848 
Saxenhøj Demente 29 1.763 18.156.211 25 1.858 16.818.616 
Saxenhøj Spec.psykiatrien 32 1.923 19.091.544 33 1.585 18.975.620 
Saxenhøj Dobbeltdiagnose 17 2.990 15.770.008 17 2.227 13.899.821 
Bo og Naboskab Guldborgsund 85 1.997 61.337.356 84 1.839 56.652.234 
Holbæk 

Tornhøj - ny delydelse 1 1.465 534.725 1 1.413 515.745 
Tornhøj - særlige pladser 4 1.446 2.058.381 4 1.507 2.200.220 
Tornhøj ny delydelse 1 4.252 1.551.980 1 3.905 1.425.325 
Abildgården 12 2.376 10.146.708 12 2.384 10.441.920 
Skarridsøhjemmet 18 1.359 8.705.414 17 1.413 8.767.665 
Tornhøj 1 2.257 823.805 1 1.921 701.165 
Tornhøj 1 2.178 794.970 1 2.832 1.033.680 
Tornhøj 1 2.257 823.805 1 2.764 1.008.860 
Tornhøj 1 2.687 980.755 1 495 180.675 
Tornhøj 1 4.790 1.748.350 1 4.790 1.748.350 
Tåstrupstræde 12 1.627 6.948.104 12 1.588 6.955.440 
Tornhøj 18 2.583 16.546.052 18 2.340 15.373.800 
Kalundborg 

Præstehaven 32 1.707 19.339.627 32 1.637 19.116.365 
Trekløveret 22 2.100 16.357.110 21 2.414 18.284.233 
Klostermosen 36 1.028 13.102.682 36 1.009 13.136.141 
Præstehaven, special 4 2.219 3.142.548 4 2.128 3.106.409 
Esbernhus 30 1.132 12.023.538 29 1.149 12.196.774 
Klostermosen 4 2.582 3.656.628 3 3.246 3.554.636 
Finderuplund 14 1.001 4.961.657 14 1.049 5.360.764 
Høng, takst 4 42 2.162 32.149.156 35 2.311 29.503.524 
Høng, takst 3 26 1.431 13.172.784 22 1.538 12.086.528 
Høng, takst 2 6 954 2.026.582 5 1.136 1.859.466 
Køge 

Agerbækhuse 45 2.750 44.717.063 45 2.794 45.432.536 
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Botilbuddet Pedersvænge 35 1.625 20.551.781 35 1.641 20.754.137 
Botilbuddet Pedersvænge 12 709 2.950.149 12 716 3.198.802 
Lyngtoften/I.T.C 28 1.181 11.466.329 28 1.136 11.493.821 
Lejre 

Bramsnæsvig 18 2.219 14.097.729 18 2.219 14.532.973 
Solvang 30 1.847 19.557.237 30 1.847 20.224.650 
Boællesskab Toftekæret 4 1.439 2.037.912 3 1.439 1.721.040 
Bramsnæsvig 9 2.219 7.048.864 9 2.219 7.266.486 
Bofællesskaberne 14 753 3.732.395 14 753 3.710.408 
Lolland 

Aktiv-Bo Lolland, Krogsbølle 8 1.845 5.147.661 8 1.845 5.387.400 
Aktiv-Bo Lolland, Nakskov Afd.  15 1.768 9.296.480 14 1.794 9.425.335 
Aktiv-Bo Lolland, Maribo Afd.  11 1.618 6.395.873 12 1.618 6.918.528 
Aktiv-Bo Lolland, Krogsbølle 7 3.021 7.456.221 7 3.025 7.728.875 
Aktiv-Bo Lolland, Flintebjerg 7 2.438 6.017.301 7 2.438 6.229.090 
Social Psykiatri  6 1.704 3.596.173 7 1.704 4.254.206 
Aktiv-Bo Lolland, Flintebjerg 7 3.327 8.211.469 7 3.327 8.500.485 
Aktiv-Bo Lolland, Nakskov Afd.  11 2.394 9.463.362 10 2.394 8.884.026 
Social Psykiatri 
(tidl.Socialpsykiatri Vest 4 1.834 2.416.570 5 1.834 3.253.333 
Søndersø mågruppe 2 13 2.702 12.274.619 14 2.648 13.434.628 
Søndersø Bo og 
Rehabiliseringscenter 12 1.891 7.981.646 12 1.891 8.075.516 
Søndersø mågruppe 1 13 2.164 9.830.598 13 2.151 10.049.472 
Næstved 

Bo og Naboskab Ågården 7 2.754 6.684.647 7 2.332 5.888.548 
Bo og Naboskab 
Suså/Holmegård  0 0 0 0 0 0 
BN Ågården 0 0 0 0 0 0 
BN Suså/Holmegård - Åhuset 12 3.587 14.925.507 12 2.920 12.022.224 
Askov Møllehus 15 895 4.851.124 15 1.016 5.224.950 
Bo og Naboskab Næstved 0 0 0 0 0 0 
Solgaven 53 1.227 23.261.589 53 1.160 22.440.200 
Solgaven 12 1.631 7.000.904 12 1.531 6.705.780 
BN Næstved, Døgnboliger 8 2.084 5.781.016 8 2.057 6.006.440 
BS Obovej 9 - 13 21 2.176 16.178.669 21 2.165 15.764.989 
Socialpædagogisk center 128 1.507 66.782.178 128 1.450 63.180.796 
Odsherred 

BS Odsherred, Siriusparken 12 1.023 4.391.125 10 1.345 4.928.887 
Tvillingen 8 2.613 7.553.660 8 2.783 8.045.096 
Grønnehaven 6 2.145 4.650.575 6 2.338 4.992.215 
BS Odsherred, Siriusparken 18 1.986 12.787.060 18 1.883 12.639.355 
Region Sjælland 
Kofoedsminde - sikrede  34 0 0 34 0 0 
Kofoedsminde - Steffensminde 5 4.032 6.990.480 5 4.032 6.806.016 
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Kofoedsminde - Åben afdeling 9 4.674 14.586.386 9 4.674 12.802.086 
Else Hus 18 3.122 20.101.309 18 3.122 20.511.540 
Marjatta Skolehjemmet  32 1.239 13.747.944 32 1.239 14.500.017 
Sofiegården  10 1.666 6.080.900 10 1.666 6.718.978 
Vidarslund  10 1.660 5.756.050 10 1.660 6.059.000 
Ristolahaven  6 2.255 4.839.681 6 2.255 4.938.450 
Sampo Vig  14 1.470 7.361.466 14 1.470 7.511.700 
BN Sydlolland, takstgr.  6 2.829 5.885.735 6 2.829 5.162.925 
BN Sydlolland, takstgr.  4 3.422 4.746.314 4 3.422 4.996.120 
BN Sydlolland, takstgr. 3 12 4.120 17.143.320 12 4.120 17.390.520 
BN Sydlolland - T-gruppe 46 1.538 24.531.869 46 1.538 23.342.226 
Ringsted 

Kasserne Parkvej 4 354 490.998 1 474 216.691 
Bofællesskabet Mølleparken 3 354 368.249 3 474 598.865 
Bofællesskabet Vibevej 15 354 1.841.243 13 474 2.307.740 
Inge Marie 5 1.731 3.159.075 3 1.815 1.987.761 
Inge Marie 4 2.759 4.028.140 10 2.276 8.305.826 
Bo- og Servicenter Ringsted 38 1.758 23.651.956 38 1.615 22.277.583 
Inge Marie 9 2.188 7.187.580 5 2.942 5.369.429 
Sofie Marie 6 2.121 4.412.741 4 1.966 2.870.829 
Sofie Marie 6 1.875 3.900.938 13 2.224 10.554.406 
Sofie Marie 6 1.691 3.518.126 1 1.773 647.284 
Sorø 

Allehuset 24 1.717 14.439.283 25 1.695 15.518.000 
Bofællesskabet Stenlille 23 1.606 12.943.075 19 1.683 11.796.000 
Lundebo Specialcenter 1 3.832 1.398.680 1 3.675 1.341.000 
Lundebo Specialcenter 56 1.759 34.515.802 56 1.780 36.338.000 
Brommeparken 17 1.957 11.657.458 17 1.804 11.196.000 
Vordingborg 
ACV, takstgr. 2 18 2.881 18.549.607 18 2.806 18.435.420 
ACV, takstgr. 1 18 2.082 13.405.165 18 2.014 12.504.221 
ACV Skærmet enhed 4 8.170 11.689.636 5 6.815 15.546.719 
Bo og Naboskab Præstø  18 1.446 9.215.213 21 1.374 12.530.889 
Møn, takstgr. 1 27 1.579 15.094.214 20 1.470 7.643.305 
Møn, takstgr. 2 9 2.759 8.791.416 12 2.659 15.290.206 
BN Vordingborg 18 1.511 9.629.452 17 1.567 9.615.639 
BN Vordingborg 2 2.616 1.852.390 1 2.597 693.411 
Møn, Grønsalen 8 1.419 4.019.176 7 1.382 3.453.197 
Møn, Platanvej 21 1.721 12.673.857 21 1.656 12.815.095 
Kastanjehuset 5 2.553 4.519.448 4 2.561 3.587.740 
Bøgehuset 5 3.799 6.725.180 4 4.302 5.284.264 
Slagelse 

(ACV) - stor støtte 22 3.889 30.604.097 22 3.889 33.102.390 
 (ACV) - lille støtte 2 1.491 1.066.661 2 1.491 0 
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 (ACV) mellem støtte 8 2.629 7.523.146 8 2.629 9.519.083 
Specialcenter Vest  50 1.790 31.360.800 50 1.790 32.994.175 
Vimarhus) 20 1.018 6.688.260 20 1.018 7.357.086 
Gl. Halsebyvænget 12 2.001 8.589.092 12 2.001 8.764.380 
Kastanjegården 12 1.682 7.219.817 12 1.682 7.367.160 
Østergården 30 1.711 17.986.032 30 1.711 15.737.778 
Vejsgaards Allé 20 1.315 9.407.510 20 1.315 0 
Roskilde 
Koglerne 20 3.366 24.571.800 19 2.792 23.557.830 
Hørhus 12 2.930 12.833.400 16 2.930 17.316.300 
Mariehusene 30 1.181 12.931.950 26 1.181 15.381.439 

1.975   1.277.836.663 1.934   1.273.472.144 

Gns. 
Takst 1.773 

Gns. 
Takst 1.804 

Gns. 
Plads 647.170 

Gns. 
Plads 658.504 

Højeste 8.170 Højeste  6.815 
Laveste 354 Laveste 474 
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En fælles regional ungeplan for Østdanmark  

En fælles regional ungeplan i Østdanmark skal ruste alle unge uden job og uddannelse til at få 
fodfæste på arbejdsmarkedet, så de bidrager til regional vækst. 

Østdanmark står med en væsentlig politisk udfordring med en stor gruppe unge 15-30-årige, som ikke 
bidrager til vækst og udvikling. De unge i denne målgruppe er ikke i uddannelse eller arbejde og en stor del 
af dem har heller ikke de rette kompetencer og kvalifikationer til at komme på arbejdsmarkedet. Denne 
udfordring kalder på nytænkning og et tættere samarbejde på tværs af de aktører og systemer, der skal hjælpe 
og motivere de unge mod uddannelse og arbejde. Derfor går Region Hovedstaden, Kommunekontaktråd 
Hovedstaden, Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, Region Sjælland og Kommunekontaktråd 
Sjælland nu sammen om at udvikle En fælles regional ungeplan for Østdanmark, der særligt retter sig mod 
de unge 15-30 årige uden uddannelse og job. I denne partnerskabskreds er der enighed om, at følgende 
problematikker er centrale at samarbejde om: 

 For mange unge får ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse 
 For få unge vælger at påbegynde en erhvervsuddannelse direkte efter folkeskolen 
 For mange unge har vanskeligt ved at klare overgangene i uddannelses- og beskæftigelsessystemerne  
 Der er for lidt samspil mellem systemerne omkring de unge 
 Midler og initiativer er ikke tilstrækkeligt koordineret i systemerne  
 For mange unge er på offentlig forsørgelse 

Særligt manglen på faglærte kan blive en alvorlig bremse for væksten i Østdanmark, men alle de 
ovenstående punkter kræver en samlet indsats, som kommunerne, de to regioner og beskæftigelsesregionen i 
Østdanmark kan arbejde sammen om. Det leder frem til følgende overordnede formål: 

En regional ungeplan skal sikre, at alle unge får en erhvervskompetencegivende uddannelse, der kan 
bringe dem i arbejde, så de bidrager til vækst.  

I regeringen er der i øjeblikket et stort fokus på at få flere unge i uddannelse og beskæftigelse. Det er derfor 
oplagt, at ungeplanen spiller sammen med implementeringen af regeringens aktuelle reformarbejde på 
uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Her lægger den nationale dagsorden op til, at der handles og 
udvikles løsninger på tværkommunalt og tværregionalt niveau.  

Dyrt med for mange unge på offentlig forsørgelse 

For mange unge har svært ved at begå sig i uddannelsessystemet og taber kursen mod uddannelse og job i en 
tidlig alder. Nogle bliver tabt i overgangene mellem systemerne, andre falder fra den uddannelse som de har 
påbegyndt, mens en mindre gruppe slet ikke formår at komme videre efter folkeskolen. De unge som ikke 
formår at tage en uddannelse, der kan bringe dem i job, er i stor risiko for at ende som ufaglærte med svag 
tilknytning til arbejdsmarkedet eller på offentlig forsørgelse helt uden for arbejdsmarkedet. Aktuelt udgør 
gruppen af unge på midlertidige offentlige ydelser knap 39.000 i Østdanmark. Det svarer til, at hver 8. ung 
ikke er i arbejde og altså ikke bidrager til vækst. Over halvdelen af disse unge er ledige 
kontanthjælpsmodtagere og et væsentligt kendetegn for målgruppen er, at de ikke har en 
erhvervskompetencegivende uddannelse, der giver adgang til et faglært arbejde.1 Det er i høj grad spild af 
ressourcer, at så stor en gruppe af unge er på offentlige ydelser og ikke bidrager til væksten i Østdanmark. 

                                                           
1
 Beregninger foretaget af Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland på baggrund af data fra Jobindsats.dk og 

D;ﾐﾏ;ヴﾆゲ ゲデ;デｷゲデｷﾆが ﾃ┌ﾐｷ ヲヰヱン ゲ;ﾏデ ヴ;ヮヮﾗヴデWﾐ ざSｷｪデWﾉｷﾐﾃWヴ ﾗｪ ﾏCﾉゲFデﾐｷﾐｪWヴ aﾗヴ HWゲﾆFaデｷｪWﾉゲWゲｷﾐSゲ;デゲWﾐ ｷ ØゲデS;ﾐﾏ;ヴﾆざが 
analyserapport 2015. 



Det er derfor nødvendigt at handle og udvikle initiativer, der kan opbygge de unges personlige ressourcer og 
faglige kvalifikationer, så de kan gennemføre en uddannelse og komme i arbejde.  

Unge i arbejde giver vækst og livskvalitet 
I de kommende år vil der opstå mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for en lang række områder i 
Østdanmark2. Uddannelse og opkvalificering af målgruppen uden uddannelse og job er derfor helt central. 
Eksempelvis vil der i forbindelse med de kommende hospitalsbyggerier og infrastrukturprojekter i 
Østdanmark opstå et behov for specialiseret og faglært arbejdskraft. Derfor er det er vigtigt at have et samlet 
perspektiv på at uddanne den rette arbejdskraft i Østdanmark for at sikre den fremtidige efterspørgsel. 
Behovet for handling understreges af analyser der peger på, at hver gang en ung, som ellers kun har 
gennemført grundskolen, tager en faglært uddannelse skabes der vækst i samfundet for næsten 4 mio. kr. set 
over et livsforløb. Der er således god økonomi og et markant vækstpotentiale i at uddanne flere unge til 
faglærte. Et centralt område i ungeplanen vil derfor være at arbejde for, at flere unge vælger og gennemfører 
en erhvervsuddannelse.   

En gruppe af de unge uden uddannelse og job har udfordringer omkring misbrug eller psykiske lidelser. En 
afledt effekt af at uddanne de unge i denne målgruppe kan derfor være at øge mulighederne for, at de unge 
udvikler et bedre helbred og får en højere livskvalitet. Det ligger i forlængelse af regeringens sundhedsmål, 
der bygger på visionen om, at alle skal have lige muligheder for et sundt og langt liv. Her peger tal på, at der 
kan ses en sammenhæng mellem risikoen for helbredsproblemer og uddannelsesniveau3. Hvis vi lykkes med 
at uddanne flere unge i målgruppen, vil det således samtidig tale ind i en national dagsorden omkring øget 
sundhed og livskvalitet.   

Det vil parterne arbejde for 
Østdanmark er i dag et sammenhængende arbejdsmarked, og det kræver en samlet og koordineret indsats at 
give de unge forudsætningerne for at komme i job og udnytte vækstpotentialet optimalt. Erfaringer, blandt 
andet fra Region Hovedstadens analyse Alle unge vil gerne have et godt liv. Unge uden job og uddannelse fra 
2013 viser, at det er nødvendigt at tænke radikalt nyt i forhold til de indsatser, der skal ruste de unge til job. 
Analysen viser også, at opgaven i dag løses forskelligt fra kommune til kommune og med forskellige 
resultater til følge. Anbefalinger fra ”Leo Larsen udvalget” peger samtidig på, at samspillet mellem 
erhvervslivet, beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen skal styrkes for at hæve uddannelsesniveauet og sikre 
arbejdsmarkedsrelevant opkvalificering.  

Hvis det skal lykkes at klargøre de unge i denne målgruppe til uddannelse, kræver det en tværfaglig indsats, 
hvor den unge sættes i centrum. Derfor vil parterne arbejde for at udvikle en mere koordineret og systematisk 
indsats mellem beskæftigelses- og uddannelsessystemet. 

Med fælles visioner og ensartede udgangspunkter for konkrete aktiviteter fra de fem parters side, lægges der 
et solidt grundlag for en sammentænkt indsats, der peger i samme retning og understøtter hinanden i forhold 
til løsning af disse udfordringer. 

I første halvår af 2014 indledes politiske drøftelser af formål og rammer for det kommende samarbejde i 
Østdanmark. Disse drøftelser danner baggrund for en fælles konference i efteråret og det forventes, at planen 
igangsættes efterfølgende. Parterne sætter i fællesskab den politiske dagsorden, og iværksætter på grundlag 
af denne forskellige initiativer målrettet konkrete udfordringer. 

                                                           
2 Regionaløkonomiske perspektiver. Arbejdsmarked og erhverv i Østdanmark frem til 2024, Det tværregionale 

analysesamarbejde, 2012. 

 
3
 Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark, Statens institut for folkesundhed, 2006. 
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Quick-start 

1

Uddannelses- og beskæftigelsesområdet

Målsætninger:
- 
- 
- 

5 spor
-
-

Deltagere
- 
- 

Kompetenceparat 2020

Målsætninger:
Ud af komfort-zonen kompetenceløft på alle niveauer 
 Flere af regionens unge skal have en 
kompetencegivende uddannelse. 
Der skal være fokus på nye læringsformer m.v. 
Uddannelsesskift skal være let og uproblematisk. 
Uddannelser på Sjælland skal styres fra Sjælland.
Veluddannet arbejdskraft til fremtidens vækstsektorer. 
Slip Internationaliseringen løs. 

5 spor
Det kommunale spor
Det regionale
Ungdomsuddannelserne
Efter- og videreuddannelser
De videregående uddannelser 

Deltagere:
KKR Sjælland – samtlige 17 kommuner
Region Sjælland 
Repræsentanter for gymnasier og 
erhvervsskoler
VEU-centre 
Videregående uddannelser (UCSJ/EASJ)
Herudover DI, Dansk Erhverv 
Håndværksrådet, beskæftigelsesregionen,
Arbejdstager organisationer
De 2 uddannelsesministerier  

Ungeplan 

Udfordringerne der skal håndteres:
For mange unge får ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse
For få unge vælger at påbegynde en erhvervsuddannelse direkte efter 
folkeskolen
For mange unge har vanskeligt ved at klare overgangene i uddannelses- og 
beskæftigelsessystemerne 
Der er for lidt samspil mellem systemerne omkring de unge
Midler og initiativer er ikke tilstrækkeligt koordineret i systemerne 
For mange unge er på offentlig forsørgelse
 

Deltagere
Beskæftigelsesregionen
Region Hovedstaden
Region Sjælland
KKR Hovedstaden
KKR Sjælland 

Målsætninger
• at 25 % af alle underentrepriser på de kommende års anlægsprojekter i Region Sjælland udføres af 

virksomheder lokaliseret i Region Sjælland, og dermed af dansk arbejdskraft 
• at 35 % af de virksomheder (indenlandske eller udenlandske), som etablerer en afdeling i Region 

Sjælland i anlægsfasen, benytter opkvalificeringsmulighederne eksisterende i regionen 
• at serviceerhvervene i Region Sjælland oplever en omsætningsvækst på mindst 20 % fra 2016-2021, 

og at bygge- og anlægsvirksomhederne oplever en omsætningsvækst på mindst 30 % fra 2016-2021 
• at antallet af unge, som gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse øges med 15 % inden for 

fagene i ”Håndværkerakademiet” (se beskrivelse senere i dokumentet) inden 2020 bl.a. via et øget 
antal virksomhedspraktikpladser i de regionale virksomheder 

• at antallet af ufaglærte ledige i Region Sjælland mindskes med 30 % fra 2016-2021. 

3 spor
Klar til nye muligheder
Klar til fremtiden 
Klar til ny viden 

Deltagere
Væksthus Sjælland
Beskæftigelsesregion 
Kommuner/jobcentrene
Region Sjælland 
Uddannelsesinstitutioner/veu-centre  

Politisk styregruppe:
Region Sjælland, KKR Sjælland, RBR, erhvervsskolerne , Dansk 
Byggeri, BAT kartellet 
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Projektoversigt - a

Antal af Projektnavn
Projektejer Projektnavn Indsatsområde KKR Målsætning Kontaktperson Email Total
Faxe Campus Haslev De fagligt svageste unge Uddannelser fra Sjælland skal styres fra Sjælland Pernille Johansen pejo2@faxekommune.dk 1

Faxe-modellen Virksomhederne Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Pernille Johansen pejo2@faxekommune.dk 1

International linje De fagligt svageste unge Slip internationaliseringen løs Pernille Johansen pejo2@faxekommune.dk 1

OPS-projekt Virksomhederne Slip internationaliseringen løs Pernille Johansen pejo2@faxekommune.dk 1

Partnerskabsaftaler med uddannelsessteder i Region SjællanDe fagligt svageste unge Uddannelser fra Sjælland skal styres fra Sjælland Pernille Johansen pejo2@faxekommune.dk 1

Projekt ”Nye veje – nye job” Virksomhederne Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Pernille Johansen pejo2@faxekommune.dk 1

Projekter i VEU- og SVU-regi Virksomhederne Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Pernille Johansen pejo2@faxekommune.dk 1

Ungeprojekt De fagligt svageste unge Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Pernille Johansen pejo2@faxekommune.dk 1

Vækstfabrik i Rønnede Virksomhederne Veluddannet arbejdskraft til fremtidens væksektor Pernille Johansen pejo2@faxekommune.dk 1

Faxe Total 9
Greve EU socialfondsprojekt Virksomhederne Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Sven-Otto Hansen soh@greve.dk 1

Inklusion og efteruddannelse De fagligt svageste unge Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Sven-Otto Hansen soh@greve.dk 1

Jobrotation i jobcentret Virksomhederne Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Sven-Otto Hansen soh@greve.dk 1

Virksomhedsindsatsen Virksomhederne Veluddannet arbejdskraft til fremtidens væksektor Sven-Otto Hansen soh@greve.dk 1

Fritidsjob til unge i Greve Nord De fagligt svageste unge Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Carsten Schultz cas@greve.dk 1

Håndholdt indsats for unge uddannelseshjælpsmodtagere De fagligt svageste unge Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Carsten Schultz cas@greve.dk 1

Innovationsforløb om 95% - målsætningen i Greve KommuneDe fagligt svageste unge Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Rikke Skafte rsk@greve.dk 1

Samarbejde mellem politi, familieafdelingen og borgerservicDen tværfaglige indsats Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Helle Thorning het@greve.dk 1

Strategi for Jobcenter Greves virksomhedsservice Virksomhederne (Tom) Carsten Schultz cas@greve.dk 1

Styregruppen for integreret uddannelses- og beskæftigelsesDe fagligt svageste unge (Tom) Carsten Schultz cas@greve.dk 1

Ungesporet De fagligt svageste unge Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Carsten Schultz cas@greve.dk 1

UTV - Ung til Voksen De fagligt svageste unge Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Helle Thorning het@greve.dk 1

Strategiplan for undervisning af dygtige elever De fagligt svageste unge Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Vinie Hansen vih@greve.dk 1

1:1 skolen (Tom) Der skal være fokus på nye læringsformer Vinie Hansen vih@greve.dk 1

Styrk Sproget De fagligt svageste unge Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Vinie Hansen vih@greve.dk 1

Ananlyse af unge kontanthjælpsmodtagere i Greve KommunDe fagligt svageste unge Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Rikke Skafte rsk@greve.dk 1

Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg”De fagligt svageste unge Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Helle Thorning het@greve.dk 1

Greve Total 17
Guldborgsund Business LF (Tom) (Tom) Arbejdsmarkedschef Lars Bostholm (Tom) 1

Øvrige tiltag (Tom) (Tom) Arbejdsmarkedschef Lars Bostholm (Tom) 1

AM-bevægelse (Tom) (Tom) Teamleder Steen Frederiksen (Tom) 1

Ungeindsats på erhvervsskole (Tom) (Tom) Teamleder Brit Lydersen (Tom) 1

Din fremtid (Tom) (Tom) Gruppeleder Charlotte Lund Andreasen (Tom) 1

Uddannelsesdrevet innovation (Tom) (Tom) Arbejdsmarkedschef Lars Bostholm (Tom) 1

Virksomhedspraktikforløb i Tyskland (Tom) (Tom) Arbejdsmarkedschef Lars Bostholm (Tom) 1

Uddannelse i iværksætteri (Tom) (Tom) Teamleder Maria Lund (Tom) 1

Forforløb for unge (Tom) (Tom) Teamleder Brit Lydersen (Tom) 1

Fra indsatsklar til jobklar (Tom) (Tom) Teamleder Maria Lund (Tom) 1

Nye veje - nye job (Tom) (Tom) Teamleder Maria Lund (Tom) 1

Guldborgsund Total 11
Holbæk Flere uddannelser - flere muligheder Flere Fokusområder Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Jesper Møller jem@holb.dk 1

Fraværssystem De fagligt svageste unge Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Jesper Møller jem@holb.dk 1

Fremskudt ungeindsats Den tværfaglige indsats Flere målsætninger Jesper Møller jem@holb.dk 1

Fælles fagligt ungdomsteam Den tværfaglige indsats Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Jesper Møller jem@holb.dk 1

Garantiskole Flere Fokusområder Flere målsætninger Jesper Møller jem@holb.dk 1

Pilotprojekt som skal styrke overgangen mellem dagtilbud oDen tværfaglige indsats Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Jesper Møller jem@holb.dk 1

Praktik der virker Den tværfaglige indsats Veluddannet arbejdskraft til fremtidens væksektor Erik Vestergård evg@holb.dk 1

Strategi for Fremtidens Folkeskole De fagligt svageste unge Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Jørgen Gruppe adr@kl.dk 1

Teaterlinje oprettes på Stenhus Gymnasium Flere Fokusområder Der skal være fokus på nye læringsformer Jesper Møller jem@holb.dk 1

Tværkommunale Samarbejder De fagligt svageste unge Veluddannet arbejdskraft til fremtidens væksektor Jesper Møller jem@holb.dk 1

Uddannelse i beskæftigelsesindsatsen De fagligt svageste unge Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Jesper Møller jem@holb.dk 1

Uddannelsesanalyse Flere Fokusområder Flere målsætninger Jesper Møller jem@holb.dk 1

Uddannelsesparathed De fagligt svageste unge Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Jesper Møller jem@holb.dk 1

Uddannelsesråd Den tværfaglige indsats Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Jesper Møller jem@holb.dk 1

Udviklingsstrategi Flere Fokusområder Flere målsætninger Jesper Møller jem@holb.dk 1

Transitten - mentorkorps De fagligt svageste unge Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Jesper Møller jem@holb.dk 1

Omstillingsgruppe om Uddannelse - Skolestruktur (herunder(Tom) (Tom) (Tom) (Tom) 1

Vækstråd om uddannelse. Holbæk Kommune har nedsat et p(Tom) (Tom) (Tom) (Tom) 1

Holbæk Total 18
Kalundborg 10. klasse ved skolerne i Høng Flere Fokusområder Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Lærke Kibsgaard laerke.kibsgaard@kalundborg.dk 1

Analyse af Ungdomsskolen Flere Fokusområder Der skal være fokus på nye læringsformer Anna Juel Jensen Anna.jensen@kalundborg.dk 1

Den rummelige og inkluderende folkeskole Den tværfaglige indsats Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Lærke Kibsgaard laerke.kibsgaard@kalundborg.dk 1



Kalundborg Digital strategi for folkeskolen Flere Fokusområder Veluddannet arbejdskraft til fremtidens væksektor Lærke Kibsgaard laerke.kibsgaard@kalundborg.dk 1

Fremtidens folkeskole Flere Fokusområder Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Lærke Kibsgaard laerke.kibsgaard@kalundborg.dk 1

Frivilligt mentorkorps De fagligt svageste unge Flere målsætninger Jens Folman (Tom) 1

Fælles UU – Ungdommens uddannelsesvejledning Den tværfaglige indsats Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Lærke Kibsgaard laerke.kibsgaard@kalundborg.dk 1

Fælles visitation De fagligt svageste unge Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Lærke Kibsgaard laerke.kibsgaard@kalundborg.dk 1

Garantiskolen Flere Fokusområder Uddannelsesskift skal være let og uproblematisk Lærke Kibsgaard laerke.kibsgaard@kalundborg.dk 1

Handleguiden Den tværfaglige indsats Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Lærke Kibsgaard laerke.kibsgaard@kalundborg.dk 1

Indsats for unge med ADHD Flere Fokusområder Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse (Tom) (Tom) 1

Kalundborgmødet (Tom) (Tom) Lærke Kibsgaard laerke.kibsgaard@kalundborg.dk 1

Lokal Skolepolitik Flere Fokusområder Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Lærke Kibsgaard laerke.kibsgaard@kalundborg.dk 1

Naturfagsstrategi Flere Fokusområder Veluddannet arbejdskraft til fremtidens væksektor Lærke Kibsgaard laerke.kibsgaard@kalundborg.dk 1

Ny model for 10. klasser Flere Fokusområder Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Lærke Kibsgaard laerke.kibsgaard@kalundborg.dk 1

Projekt 1 indgang De fagligt svageste unge Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Lærke Kibsgaard laerke.kibsgaard@kalundborg.dk 1

Projekt fastholdelse Flere Fokusområder Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Jens Folman, Jobcenterchef (Tom) 1

Samarbejdsforum mellem skoleledere og ledere af uddannelDen tværfaglige indsats Flere målsætninger Lærke Kibsgaard laerke.kibsgaard@kalundborg.dk 1

Styrmand i eget liv De fagligt svageste unge Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse (Tom) (Tom) 1

TUT Flere Fokusområder Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Lærke Kibsgaard laerke.kibsgaard@kalundborg.dk 1

Uddannelsescenter Kalundborg Flere Fokusområder Uddannelsesskift skal være let og uproblematisk Lærke Kibsgaard laerke.kibsgaard@kalundborg.dk 1

Uddannelsesrådet Flere Fokusområder Veluddannet arbejdskraft til fremtidens væksektor Lærke Kibsgaard laerke.kibsgaard@kalundborg.dk 1

Unge i uddannelse - Tværkommunalt projekt Flere Fokusområder Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse (Tom) (Tom) 1

Unge mødre Flere Fokusområder Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Lærke Kibsgaard laerke.kibsgaard@kalundborg.dk 1

Ungestrategi De fagligt svageste unge Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Lærke Kibsgaard laerke.kibsgaard@kalundborg.dk 1

UPCN Flere Fokusområder Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Lærke Kibsgaard laerke.kibsgaard@kalundborg.dk 1

Kalundborg Total 26
Køge Campus Køge Flere Fokusområder Flere målsætninger Arbejdsmarkedschef Bjarne Andersen bjarne.andersen@koege.dk 1

Garantiskolen Køge: Flere Fokusområder Flere målsætninger Arbejdsmarkedschef Bjarne Andersen bjarne.andersen@koege.dk 1

Løbende benchmarking af udviklingen af unges uddannelsesFlere Fokusområder Flere målsætninger Arbejdsmarkedschef Bjarne Andersen bjarne.andersen@koege.dk 1

Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEAFlere Fokusområder Flere målsætninger Arbejdsmarkedschef Bjarne Andersen bjarne.andersen@koege.dk 1

Uddannelsesnetværket i Køge Flere Fokusområder Flere målsætninger Arbejdsmarkedschef Bjarne Andersen bjarne.andersen@koege.dk 1

Unge Krydser Grænser. UXG, vejledning i fællesskaber: Flere Fokusområder Flere målsætninger Arbejdsmarkedschef Bjarne Andersen bjarne.andersen@koege.dk 1

Ungecenter Flere Fokusområder Flere målsætninger Arbejdsmarkedschef Bjarne Andersen bjarne.andersen@koege.dk 1

Køge Total 7
Lejre 16 års forum Den tværfaglige indsats Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Lone Lykke Marker loly@lejre.dk 1

Indsatsområde Børn, Unge Den tværfaglige indsats Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Helle Dydensborg Hedt@lejre.dk 1

Indsatsområde Job og arbejdsmarked Den tværfaglige indsats Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Lone Lykke Marker loly@lejre.dk 1

Indsatsområde Overgang fra ung til voksen Den tværfaglige indsats Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Lone Lykke Marker loly@lejre.dk 1

Inklusion Den tværfaglige indsats Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Lone Lykke Marker loly@lejre.dk 1

Mødregruppe Den tværfaglige indsats Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Lone Lykke Marker loly@lejre.dk 1

Opfølgning af elevernes overgang til ungdomsuddannelsernDen tværfaglige indsats Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Helle Dydensborg Hedt@lejre.dk 1

Projekt unge sygemeldte Den tværfaglige indsats Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Lone Lykke Marker loly@lejre.dk 1

Straksvejledning Den tværfaglige indsats Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Lone Lykke Marker loly@ Lejre.dk 1

Tværkommunal benchmarking og samarbejde Den tværfaglige indsats Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Lone Lykke Marker loly@lejre.dk 1

Udvikling af skolernes arbejde med UEA - undervisningen ogDen tværfaglige indsats Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse (Tom) (Tom) 1

Ungeforum Den tværfaglige indsats Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Lone Lykke Marker loly@lejre.dk 1

Lejre Total 12
Lolland Motivationsvejledere Flere Fokusområder Flere målsætninger (Tom) (Tom) 1

Pulje til udvikling af ungeområdet Flere Fokusområder Flere målsætninger (Tom) (Tom) 1

Uddannelsescafé for unge kontanthjælpsmodtagere under 3Flere Fokusområder Flere målsætninger (Tom) (Tom) 1

Lolland Total 3
Næstved De ikke uddannelsesparate unge De fagligt svageste unge Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Per Højland per.hoejland1@uuss.dk 1

Den nye overbygningsskole – Sjølundsskolen i Næstved Flere Fokusområder Veluddannet arbejdskraft til fremtidens væksektor Torben Møller Nielsen torbn@naestved.dk 1

En ny uddannelsescampus i Næstved Flere Fokusområder Veluddannet arbejdskraft til fremtidens væksektor Dorte Meiling Nielsen donie@naestved.dk 1

Erhvervsakademi Sjælland i Aqua-huset Flere Fokusområder Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse (Tom) (Tom) 1

Erhvervsklassen Føniks på Borup Ris Skolen De fagligt svageste unge Veluddannet arbejdskraft til fremtidens væksektor Anne-Louise Boelsmand aboel@naestved.dk 1

Fornyet fokus på ungeindsatsen Flere Fokusområder Flere målsætninger Ida Berg Meyer idame@naestved.dk 1

Fremmødeprojekt - "Godt du sagde det - elevfortællinger og Flere Fokusområder Veluddannet arbejdskraft til fremtidens væksektor Ida Berg Meyer idame@naestved.dk 1

Garantiskole i Næstved Flere Fokusområder Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Ida Berg Meyer idame@naestved.dk 1

Ledelsesakademi Virksomhederne Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Poul Erik Kristensen pokri@naestved.dk 1

Målrettet kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet Virksomhederne Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Johnni Helt johelt@naestved.dk 1

Næstved Kommunes Skolestrategi Den tværfaglige indsats Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Pia Kristiansen piakr@naestved.dk 1

Næstved Kommunes uddannelsesstrategi Flere Fokusområder Veluddannet arbejdskraft til fremtidens væksektor Per B. Christensen perbc@naestved.dk 1

Næstved Uddannelsesråd Flere Fokusområder Flere målsætninger Ida Berg Meyer idame@naestved.dk 1

Projekt Uddannelse til Alle Flere Fokusområder Veluddannet arbejdskraft til fremtidens væksektor Annemette Smedegaard asped@naestved.dk 1

Psykologbetjening på ungdomsuddannelserne De fagligt svageste unge Veluddannet arbejdskraft til fremtidens væksektor Alex Faarkrog alfaa@naestved.dk 1

Talentskolen Flere Fokusområder Flere målsætninger Kathrine Olldag Mazanti kamaz@naestved.dk 1

Næstved Total 16
Odsherred Børnesagsbehandler på skoler De fagligt svageste unge Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Thure Jørgensen thuj@odsherred.dk 1

Legat til unge rollemodeller De fagligt svageste unge Flere målsætninger Thure Jørgensen thuj@odsherred.dk 1

Mentorkorps som et tilbud fra 6. klasse – endt ungdomsuddannelseDe fagligt svageste unge Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Thure Jørgensen thuj@odsherred.dk 1



Odsherred Odsherreds Ungdomsuddannelses Center De fagligt svageste unge Der skal være fokus på nye læringsformer Thure Jørgensen thuj@odsherred.dk 1

Oprettelse af nyt to-delt 10. klasse-tilbud i Asnæs Den tværfaglige indsats Der skal være fokus på nye læringsformer Gitte Løvgren gil@odsherred.dk 1

Oprettelse af være-sted for de unge i Hørve Den tværfaglige indsats Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Thure Jørgensen thuj@odsherred.dk 1

Projekt Vi med børn De fagligt svageste unge Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Gitte Løvgren gil@odsherred.dk 1

Regionale netværk Flere Fokusområder Flere målsætninger Gitte Løvgren gil@odsherred.dk 1

Støtte til mobile uddannelsessøgende De fagligt svageste unge Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Thure Jørgensen thuj@odsherred.dk 1

Udarbejdelse af uddannelsesregnskab Den tværfaglige indsats Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Thure Jørgensen thuj@odsherred.dk 1

Uddannelsesmentorordning De fagligt svageste unge Uddannelsesskift skal være let og uproblematisk Thure Jørgensen thuj@odsherred.dk 1

Udvidet klasselærerforsøg Virksomhederne Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Thure Jørgensen thuj@odsherred.dk 1

Undervisningsassistent på Vallekilde-Hørve Skole De fagligt svageste unge Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Thure Jørgensen thuj@odsherred.dk 1

Odsherred Total 13
Ringsted Bedre overgange mellem grundskole og ungsomsufddannelsDe fagligt svageste unge Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Henrik Harder heh@ringsted.dk 1

Ringsted Mentorkorps De fagligt svageste unge Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Linda Nielsen linn@ringsted.dk 1

Brobygning Sjælland Sydøst De fagligt svageste unge Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Marc Krabbe-Sørensen mks@ringsted.dk 1

MønsterbryderProjekt De fagligt svageste unge Der skal være fokus på nye læringsformer Marc Krabbe-Sørensen mks@ringsted.dk 1

ZBC Studienet Flere Fokusområder Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Marc Krabbe-Sørensen mks@ringsted.dk 1

Ringsted Total 5
Roskilde Drenge i Uddannelse Roskilde – DUR De fagligt svageste unge Flere målsætninger Carsten Wolfgang carstenwo@roskilde.dk 1

LUP- Lokale Unge Partnerskaber De fagligt svageste unge Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Leder Peter Fløe Peterf@roskilde.dk 1

Partnerskabsaftale University College Sjælland Flere Fokusområder Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Lene T. Simonsen lenets@roskilde.dk 1

Roskilde Campus Flere Fokusområder Flere målsætninger Lene T. Simonsen lenets@roskilde.dk 1

Roskilde Innovativ Uddannelsesby Flere Fokusområder Flere målsætninger Lene T Simonsen lenets@roskilde.dk 1

Særtog til uddannelse og beskæftigelse De fagligt svageste unge Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Anne-Mette Topp Annemettem@roskilde.dk 1

Udvidet brobygningsmodel folkeskole - Teknisk Skole og HaFlere Fokusområder Uddannelsesskift skal være let og uproblematisk Carsten Wolfgang carstenwo@roskilde.dk 1

Ungeprojektet De fagligt svageste unge Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Helle Cold Larsen, tlf. 24454116 Hellecl@roskilde.dk 1

Årlig uddannelse til alle konference i Roskilde Den tværfaglige indsats Uddannelser fra Sjælland skal styres fra Sjælland Leder af UU kennethsa@roskilde.dk 1

UngeGuiden - én indgang for unge mellem 18 og 29 år De fagligt svageste unge Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Signe Weinreich, tlf. nr. 46 31 78 20 ungeguiden@roskilde.dk 1

Pulsen - Ung De fagligt svageste unge Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Leder Rasmus Nygaard Berg rasmusnb@roskilde.dk 1

Jump - Unge kontanthjælpsmodtagere straksaktiveres uddan(Tom) (Tom) Signe Weinreich signew@roskilde.dk 1

Roskilde Total 12
Slagelse Den røde tråd- overgangen fra grundskolen til ungdomsuddaDen tværfaglige indsats Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Ulla Rasmussen ulras@slagelse.dk 1

Forsøgsprojekt med undervisning i faget 'Innovation' på HHXDen tværfaglige indsats Veluddannet arbejdskraft til fremtidens væksektor Bolette Trier Nissen bonis@slagelse.dk 1

Forældrekurser De fagligt svageste unge Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Henrik Dons Christensen hench@slagelse.dk 1

Fælles uddannelsesportal Den tværfaglige indsats Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Lone Irene Petersen loipe@slagelse.dk 1

Netværksprojekt – udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler – med de unge i centrumDen tværfaglige indsats Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Anette Steffensen anste@slagelse.dk 1

Partnerskabsaftale mellem UC Sjælland og Slagelse kommunDen tværfaglige indsats Veluddannet arbejdskraft til fremtidens væksektor Lone Irene Petersen loipe@slagelse.dk 1

Studiejobindsats 4200 UPGRADE Den tværfaglige indsats Veluddannet arbejdskraft til fremtidens væksektor Lise Ringkvist lisrh@slagelse.dk 1

Uddannelsespolitik 2012-2020 Den tværfaglige indsats Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Maj-Britt Høybye Hansen mjhha@slagelse.dk 1

Uddannelsesprojekt for ledige enlige forsørgere De fagligt svageste unge Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Henrik Dons Christensen hench@slagelse.dk 1

Ungehuset i Slagelse Den tværfaglige indsats Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Torben Bahn Petersen, Arbejdsmarkedschetbp@slagelse.dk 1

Vækstfabrikken Virksomhederne (Tom) Bolette Trier Nissen bonis@slagelse.dk 1

Værdi for alle - Beskæftigelsespolitik for mennesker med sinVirksomhederne Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Anette Steffensen anste@slagelse.dk 1

Slagelse Total 12
Solrød 10. klasse for unge med autisme/aspergers Flere Fokusområder Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Direktør Rita Pedersen Direktør Rita Pedersen 1

10-klasses center Den tværfaglige indsats Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Direktør Rita Pedersen Direktør Rita Pedersen 1

Fra skoletræt til uddannelsesparat – Erhvervsklasser De fagligt svageste unge Der skal være fokus på nye læringsformer Direktør Rita Pedersen Direktør Rita Pedersen 1

Helhedsorienteret ungeindsats og Ungebasen De fagligt svageste unge Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Direktør Rita Pedersen Direktør Rita Pedersen 1

Misbrug og Unge Den tværfaglige indsats Der skal være fokus på nye læringsformer Direktør Rita Pedersen Direktør Rita Pedersen 1

Tværkommunalt samarbejde om kompetenceudvikling for anDen tværfaglige indsats Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Direktør Rita Pedersen Direktør Rita Pedersen 1

Solrød Total 6
Sorø Det murstensløse ungeteam Den tværfaglige indsats Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Kasia Vad kava@soroe.dk 1

Ny UU-vejledningsstruktur med filial Sorø Den tværfaglige indsats Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Tanja Jørgensen clmo@soroe.dk 1

Nyt udviklingsprojekt - Udvikling af fremtidens muligheder foDen tværfaglige indsats Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Tanja Jørgensen clmo@soroe.dk 1

Projekt "styrk kompetencerne" Virksomhederne Veluddannet arbejdskraft til fremtidens væksektor Tanja Jørgensen clmo@soroe.dk 1

Projekt Fritidsjob Flere Fokusområder (Tom) (Tom) (Tom) 1

Samlet ungeteam i Jobcenter Sorø Den tværfaglige indsats Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Tanja Jørgensen clmo@soroe.dk 1

Strategi og målsætning for Sorø Kommunes egen rolle som aDen tværfaglige indsats Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Tanja Jørgensen clmo@soroe.dk 1

Uddannelsescenter Flere Fokusområder Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Heidi Spjellerup hsn@soroe.dk 1

Udvidet samarbejde med lokale virksomheder Virksomhederne Veluddannet arbejdskraft til fremtidens væksektor Tanja Jørgensen clmo@soroe.dk 1

Sorø Total 9
Stevns Læseindsats Flere Fokusområder Der skal være fokus på nye læringsformer (Tom) AntSve@stevns.dk 1

Nyt fag "Job og Uddannelse De fagligt svageste unge Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer (Tom) AntSve@stevns.dk 1

Uddannelse til alle Flere Fokusområder Flere målsætninger Jobcenterchef Lotte Nielsen lotten@stevns.dk 1

Stevns Total 3
Vordingborg 2407 Ungerådgivningen De fagligt svageste unge Flere af regionens unge skal have kompetencegivende uddannelse Lena Bjerrum Bach lbba@vordingborg.dk 1

Garantiskole Vordingborg De fagligt svageste unge Flere målsætninger Lars Graversen, UU lgr@vordingborg.dk 1

Projekt Unge mødre De fagligt svageste unge Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Ibeth Sarroe ibsar@vordingborg.dk 1

Social mentor De fagligt svageste unge Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Annette Nøhr anno@vordingborg.dk 1

TAMU-Center Vordingborg De fagligt svageste unge Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Konsulent Flemming Tejmers flf@vordingborg.dk 1



Vordingborg Uddannelsesforberedende Netværk De fagligt svageste unge Flere målsætninger Lars Graversen lgr@vordingborg.dk 1

Unge Basen - Individuelt job- og uddannelsesværksted for ikDe fagligt svageste unge Flere målsætninger Claus Henrik Nielsen clhn@vordingborg.dk 1

Vordingborg Total 7
Hovedtotal 186
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