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Fokuseret Vækstdagsorden 

 

Samlet står vi stærkere…. 

Danmark oplever i disse år udfordringer med at skabe vækst og arbejdspladser.  

Sammenholdes udviklingen i Danmarks internationale metropol – Copenhagen - med andre 

konkurrerende metropoler som Stockholm, Amsterdam og Hamborg er væksten væsentligt 

lavere.  

  

Regionerne og kommunerne i Sydskandinaviens internationale metropol er gået sammen 

om at skabe en Fokuseret Vækstdagsorden. Vi ønsker vækst, fordi vi vil skabe arbejds-

pladser og dermed have råd til velfærd, service, uddannelser etc. for borgere i hele 

”Copenhagen”. Grundtanken er, at vi sammen står stærkere end hver for sig. Og sammen 

kan vi stå stærkere i den globale konkurrence.  

  

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

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

De forskellige styrker der er i hele metropolen, skal bruges, anerkendes og bringes 

sammen. Den bygger på, at alle parter anerkender den indbyrdes afhængighed og af en 

fælles anerkendelse af et behov for at samle vores ressourcer og satsninger.  

 

Visionen er: 

I 2020 har Fokuseret Vækstdagsorden skabt et internationalt knudepunkt for investeringer 

og viden, og øget den økonomiske vækst og beskæftigelse, så regionen er mindst på 

niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa.  

  

Samlet står vi stærkere. Det er nødvendigt med et stærkt og sammentømret ejerskab, når 

der skal arbejdes for at udvikle en stærk og international metropol, som har de rette 

rammer.  

  

Vi har fælles muligheder…. 

Med den Fokuserede Vækstdagsorden bygger vi videre og ovenpå solide samarbejder og 

indsatser gennem flere år.  

 

Sundhed 

Vores bio-sundhedsklynge – Medicon Valley har international konkurrencekraft via 

samarbejdet mellem hospitaler, forskning og lægemiddel- og medicotekniske virksomheder, 

understøttet af hospitalssamarbejds- og sundhedsaftaler mellem regionerne og 

kommunerne.  

 

Regionernes planer for nye sygehuse, sundhedsinnovation og kommunernes satsninger på 

velfærdsteknologi skaber en bane for nye innovative løsninger på vores samfundsudfor-

dringer sammen med erhvervslivet.  
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Vi er fælles om at skabe rammerne og udvikle landets ypperste hospitaler, hvor vi Ikke 

mindst med Rigshospitalet (og indsatsen for et partikelterapianlæg) sikrer  

forskningsfaciliteter i verdensklasse. 

 

Vi vil fortsat stå sammen om at skabe forskningsmæssige fyrtårne blandt vores 

universiteter.. Og med det kommende ESS-European Spallation Source i Lund og 

København får vores metropol et unikt grundforskningsanlæg, som skal udvikles til en ny 

international styrkeposition inden for materialevidenskab.  

  

Klima, miljø og energi 

Klima, miljø og energi er en del af den fælles dagsorden, der har tegnet sig hos både 

kommuner og regioner de senere år. Succesen i bl.a. klyngefællesskabet Copenhagen 

Cleantech Cluster skal vi bygge videre på: Vi skal være frontløbere i klima- og 

miljøinitiativer. Vi skal, med udgangspunkt i vore fælles værdier om en grønnere transport, 

bedre håndtering af vand, renere energifremstilling gå forrest: Sætte klare mål, og sørge for 

konkret eksekvering og opfølgning. 

  

Infrastruktur og turisme  

Vi har i turismen en kilde til væsentlig indtjening og mange arbejdspladser . Vores fremskridt 

indenfor sundheds- og miljøområdet tiltrækker i stigende grad store kongresser, 

begivenheder og attraktive fagturister. Og vi har stærke og mange forskellige tilbud inden 

for storby-, kyst- og kulturturisme.  Også her vil vi samle kræfterne om fælles initiativer og 

bygge videre på vores successer og styrkepositioner. 

  

Det fælles arbejde skal videreudvikle vores historisk stærke nordeuropæiske trafikknude-

punkt. Øresundsforbindelsen var et vigtigt skridt i den rigtige retning. Og vi arbejder nu 

sammen om at styrke metropolens internationale lufthavn – Copenhagen Airport og 

rutenettet gennem Copenhagen Connected. Vi er godt på vej med bl.a. Femern-

forbindelsen, men vi skal også integreres i det  europæiske transportnetværk med bl.a. 

højhastighedstog. Endelig bliver vi nødt til løse de store trængselsbarrierer for 

arbejdspendling på tværs af vores metropol.  

 

Vi kan kun nå vores fælles mål om tiltrækning af internationale investeringer og talenter, 

jobskabende vækst og udvikling, hvis det er nemt for os og resten af verden at komme til og 

fra samt rundt i hele metropolen.   

  

Det vil vi gøre…… 

International gennemslagskraft får vi kun ved at agere samlet. Og vi gør det under et fælles 

internationalt brand: Copenhagen.  

  

Regionerne og kommunerne har taget initiativet, men ønsker at invitere alle interesserede 

parter ind i arbejdet med Fokuseret Vækstdagsorden; erhvervslivet, arbejdsmarkedets 

parter, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, de regionale vækstfora og staten.   

  

Dagsordenen er startet i det østlige Danmark - men samarbejdet skal videreudvikles i 

samspil med Region Skåne og kommunerne i Skåne..  
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Med Fokuseret Vækstdagsordens fælles vision og ståsted er grunden lagt for fornyet 

synergi og handlekraft, der skal føre til fælles jobskabende vækstindsatser.  

 

Seks konkrete tiltag indleder arbejdet med at sætte handling bag ordene:  

·         Fælles brand  

·         Fælles charter om det Nordeuropæiske knudepunkt  

·         Fælles besøgstjeneste/modtagerapparat 

·         Fælles Investorportal/digitalt erhvervskort 

·         Fælles kompetenceløft inden for turisme- og serviceerhvervene 

·         Fælles fødevaresatsning  
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KOMPETENCER OMDØMME 

MISSION 

VISION 

VÆRDIER 

Dagsordenens parter 
påtager sig ansvaret for at  

gøre sig umage med at gøre 
det nødvendige i en unik, 

åben og nærværende 
samarbejdsånd 

I 2020 har Fokuseret Vækstdagsorden skabt et internationalt knudepunkt for investeringer og viden, og øget den økonomiske 
vækst og beskæftigelse, så regionen er mindst på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa 

EVNER 

Helhedstænkning 

Samarbejde og videndeling 

Fokus og handlekraft 
Fremsyn og forandringsvilje 

Globalt udsyn 

Den nye dagsorden skaber synergi og handlekraft ved at forene alle kræfter om at skabe vækst under ét 
fælles internationalt brand 

RESSOURCER 
Solidt økonomisk grundlag 
Realisérbare initiativer 
Eksisterende fælles indsatser   
   

Dagsordenen betragtes 
internationalt som et 
forbillede på et nytænkende, 
handlekraftigt og modigt 
foregangsinitiativ, som man 
er stolt over at være en del af 
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Debatoplæg

VÆKST OG 
UDVIKLING I 
REGION SJÆLLAND  
– HVORFRA OG 
HVORDAN?



HVORFOR DENNE PIXI

Dette debatoplæg skal give en ide om, hvilke 

dilemmaer Region Sjælland står overfor i udar-

bejdelsen af den regionale vækst- og udviklings-

strategi. 

Oplægget skal danne udgangspunktet for en de-

bat om, hvordan man skal prioritere Region Sjæl-

lands indsats for vækst og udvikling i regionen. 

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi er Re-

gionsrådets og Vækstforums strategi for, hvordan 

Region Sjælland også fremover bliver et godt sted 

at bo og drive virksomhed fra. Det er nødvendigt, 

at Regionsrådet og Vækstforum sætter en klar ret-

ning for Region Sjællands bidrag til den regionale 

vækst og udvikling de kommende år.

Klare prioriteringer er nøgleordet for at indsatsen 

kan opnå den største effekt.

Hvad skal vi så prioritere? Vil vi satse på det ene 

eller det andet? Dilemmaerne, der er præsente-

ret her, er sat skarpt op for at danne det bedste 

udgangspunkt for en debat. 

De enkelte dilemmaer og temaer er uafhængige af 

hinanden og kan læses enkeltvis.

Bagved denne folder ligger et mere uddybende 

debatoplæg, hvor man kan hente mere viden om 

fordele og ulemper og tendenser indenfor hvert 

dilemma og som indeholder nogle bud på mulige 

fremtidige indsatser. Det fulde debatoplæg kan 

læses på regionens hjemmeside her: 

www.regionsjaelland.dk/debatoplaeg. 
DELTAG

Deltag i debatten og giv dit bud på, 
hvordan vi skaber vækst i Region Sjælland.

2 VÆKST OG UDVIKLING I REGION SJÆLLAND
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DILEMMAER

Grøn vækst 
– energi og miljø 

Udvikling af nye grønne teknologier eller 

udrulning af eksisterende teknologier – 

hvad skal der satses på? 

Det offentlige som vækstdriver eller bedre 

rammevilkår for virksomheder – hvad 

skaber bedst vækst? 

Ressource- og energieffektivitet i Region 

Sjælland som virksomhed eller en bredere 

indsats udad i regionen – hvordan skal vi 

arbejde med bæredygtig udvikling? 

Indsatsen overfor grundvandet er højt 

prioriteret - hvordan sikres boligejerne 

belastet af jordforurening samtidigt? 

Tilgængelighed 
– bo og leve godt 

En generel offentlig service eller service 

målrettet pendlere – hvad skal regional 

kollektiv trafik tilgodese? 

Intern mobilitet i regionen eller 

international tilgængelighed – hvad skal 

forbedres? 

Bosætningsregion eller erhvervsregion – 

hvad skal Region Sjælland være? 

Generelle indsatser eller eksisterende 

vækstpotentialer – hvad skal understøttes 

for at skabe udvikling i yderområder og 

landdistrikter? 

Markedsføring eller udviklingen af 

produkter – hvad skal turisme-indsatsen 

fokusere på? 

Virksomheder 
og arbejdspladser

Enkelte styrkepositioner eller bredere 

vækstdrivere – hvor skal fokus ligge? 

Mange mindre eller få store virksomheder – 

hvad skal der satses på? 

Sjællandsk eller tværregional 

erhvervsfremme – hvor skal indsatsen 

ligge? 

Etableret industri eller nye high tech 

erhverv – hvor skal vi satse? 

Eksisterende virksomheder eller tiltrækning 

af nye virksomheder og investeringer – hvor 

skal væksten komme fra? 

Kompetence 

Udvikling af campusmiljøer eller et bredt 

uddannelsesudbud i hele regionen - hvad 

skal den regionale uddannelsesdækning 

satse på? 

Talentfulde eller frafaldstruede unge – for 

hvem skal kompetenceniveauet løftes? 

Generelt kompetenceløft eller behovsstyret 

uddannelse – hvordan sikres kvalificeret 

arbejdskraft til virksomhederne? 

Side 
4

Side 
7

Side 
9

Side 
12
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VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER
Region Sjælland vil gennem en fokuseret 

erhvervsudvikling understøtte øget økonomisk aktivitet og 

flere varige arbejdspladser i hele regionen. Det er de private 

virksomheder, der skal skabe vækst og de skal opleve at have gode 

rammer, så deres vækstpotentialer udnyttes optimalt. 

Enkelte styrkepositioner eller 
bredere vækstdrivere – hvor skal 
fokus ligge?

Fordelen ved styrkepositioner er en målrettet 

indsats på udvalgte erhvervsområder. Ulempen 

er, at det er svært at spå om fremtidens vinder-

brancher, og man derfor kan komme til at satse 

forkert.

Fordelen ved vækstdrivere er, at de generelle 

rammer for erhvervsudviklingen styrkes for alle 

virksomheder. Ulempen er, at virksomheder kan 

have svært ved at se sig selv som en del af den 

regionale indsats.

Indsats vækstdrivere 

Projektet Globale Vækstvirksomheder 

forbedrer mindre virksomheders evner til 

at arbejde med eksport. Mange virksom-

heder i regionen mangler erfaringer på 

eksportområdet, og gennem samarbejdet 

med Væksthuset og Eksportrådet deltager 

virksomheder i et målrettet træningsfor-

løb. 

Mange mindre eller få store virk-
somheder – hvad skal der satses på?

Fordelen ved små virksomheder er, at de ofte ud-

springer af nye tendenser og forretningsmuligheder 

og kan være mere fleksible og nytænkende. Ulempen 

er, at de måske ikke er specielt vækstorienterede 

eller mangler ressourcer til at udvikle vækstpoten-

tialer.

Fordelen ved større virksomheder er, at de har flere 

ressourcer som gør, at de kan være lokomotiver for 

regionale initiativer. Ulempen er, at de ofte repræ-

senterer »den gamle økonomi« og kan være sværere 

at dreje i en ny retning. 

Få store virksomheder

Projektet BIOPRO samler universiteter og 

store industrivirksomheder om fuldska-

laforskning i bioteknologisk produktion. 

Virksomhederne Novo Nordisk, Dong 

Energy, CP Kelco og Novozymes er gået 

sammen med Københavns Universitet 

og Danmarks Tekniske Universitet om at 

videreudvikle produktion, så den kan blive 

mere økonomisk effektiv og energi- og 

miljøvenlig.
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Sjællandsk eller tværregional 
erhvervsfremme – hvor skal 
indsatsen ligge? 

Fordelen ved sjællandsk fokuseret erhvervs-

fremme er, at det kan give større sikkerhed for 

at ressourcerne har effekt i virksomheder, der 

ligger i regionen. Dette kan give større ejerskab 

og styrke den regionale identitet. Ulempen kan 

være, at indsatserne kommer til at mangle gen-

nemslagskraft.  

Fordelen med en tværregional eller national 

indsats er, at der kan opnås større synlighed 

internationalt, end hvis hver region eksempel-

vis har en fødevaresatsning i konkurrence med 

hinanden. Ulempen kan være, at Region Sjælland 

bliver glemt i det store spil og at vores særlige 

muligheder og udfordringer drukner i andres 

styrkepositioner.

Tværregional 
erhvervsfremme 

Laboratorium for offentlig-privat inno-

vation og velfærdsteknologi (OPI Lab) 

handler om at udvikle samarbejdet mellem 

offentlige og private parter om innovation. 

I projektet udvikles metoder og afdækning 

af juridiske og økonomiske udfordringer 

og opbygning af erfaringer. OPI Lab er 

finansieret af den nationale ramme af EU’s 

strukturfondsmidler og midler fra alle re-

gioner. Det, at projekter er tværregionale, 

betyder, at man kan udvikle en ensartet 

metode og få stordriftsfordele ved benyt-

telse af konsulentydelser mv.

Etableret industri eller nye high 
tech erhverv – hvor skal vi satse?

Fordelene ved at satse på de eksisterende erhverv 

er, at der kan være kompetencer og markeder op-

bygget over længere tid, som er et godt fundament 

for videre udvikling. Ulempen er, at der kan være 

tale om virksomheder eller brancher, der har ringe 

vækstpotentialer. 

Fordelen ved tiltrækning af nye typer high tech 

erhverv er, at de kan skabe nye typer arbejdsplad-

ser, der tiltrækker højtuddannede medarbejdere. 

Ulempen kan være, at der ikke findes de miljøer 

og kompetencer i regionen, der skal understøtte 

virksomhedernes vækst.

Nye high tech erhverv

Regionen har haft fokus på at skabe nye 

virksomheder ved knopskydning fra bl.a. 

DTU. Et eksempel er etablering af virksom-

heden Xnovo, som arbejder med analyse og 

3D visualisering af krystallinske materialer.
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Eksisterende virksomheder eller 
tiltrækning af nye virksomheder 
og investeringer – hvor skal 
væksten komme fra?

Fordelen ved at tiltrække nye virksomheder og 

investeringer er, at det giver nye arbejdspladser 

fra den ene dag til den anden og skaber vækst hos 

lokale underleverandører. Ulempen er, at investe-

ringsfremme er en langsigtet indsats, som det kun 

lejlighedsvist er muligt at vise effekten af. 

Fordelen ved at sætte fokus på vilje og evne til 

vækst i eksisterende virksomheder er, at der er 

kortere vej fra indsats til resultat. Ulempen kan 

være, at der i det opsøgende arbejde skal bruges 

mange ressourcer på at finde frem til virksomhe-

der som kan og vil vækste.

Eksisterende virksomheder

Projektet ’Vækstdriver’ identificerer 

virksomheder og iværksættere med for-

retningsmuligheder, der kan skabe vækst, 

hvis der tilføres kapital. Projektet sam-

arbejder derefter med dem om at forret-

ningsmodne idéer og beskrive potentialet 

for investering. 

•  Bygge- og anlægsområdet udgør 15 

procent af regionens samlede private 

beskæftigelse.

•  323.000 personer er beskæftiget i virk-

somheder i regionen. 61 % af beskæfti-

gelsen er indenfor de private erhverv.

•  18 % af de privat beskæftigede arbejder 

inden for fødevarer, turisme, farma-

medico og cleantech. 
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KOMPETENCE 
Det er helt afgørende, at virksomheder kan få arbejdskraft med de 

rette kompetencer. Region Sjælland vil arbejde for at sikre en veluddannet 

arbejdsstyrke så der kan skabes vækst i fremtiden.

Udvikling af campusmiljøer eller 
et bredt uddannelsesudbud i hele 
regionen – hvad skal den regiona-
le uddannelsesdækning satse på?

Fordelen ved campusmiljøer er den potentielle 

synergi, der kan opnås ved at have flere uddan-

nelser liggende dør om dør. Ulempen er, at de 

ikke har den nærhed og lokale islæt, som mindre 

studiesteder kan have og som kan gøre det over-

skueligt for ’svage unge’ at tage en uddannelse.

Fordelen ved at have et bredt uddannelsesudbud 

i hele regionen er, at vi kan undgå, at unge har for 

lang transport til et uddannelsessted. Ulempen 

er, at mindre udbud ofte har svært ved at opret-

holde det faglige niveau og skabe gode sociale 

miljøer, som kan tiltrække og fastholde de unge.

Campusmiljøer

I Haslev er der oprettet en ungdomsud-

dannelsescampus, hvor forskellige insti-

tutioner er gået sammen om at udbyde 

erhvervs- og almengymnasiale uddannel-

ser sammen med erhvervsuddannelser og 

10. klasse.

Frafaldstruede 

Garantiskolen i Køge er et samarbejde på 

tværs af ungdomsuddannelserne, produkti-

onsskolen og ungdommens uddannelsesvej-

ledning. Samarbejdet gør det lettere for den 

unge at skifte retning og starte på en anden 

uddannelse, hvis eleven overvejer at stoppe. 

Talentfulde eller frafaldstruede 
unge – for hvem skal 
kompetenceniveauet løftes?

Fordelen ved at arbejde med talentfulde unge er, 

at det medvirker til at udvide talentmassen, skabe 

en stærkere og bredere talentkultur, hæve kom-

petenceniveauet generelt og af den vej bidrage til 

vækst i regionen. Ulempen er, at talentarbejde 

er forbeholdt de få og kun for dem, der nok skal 

klare sig alligevel.

Fordelen ved at prioritere de frafaldstruede er, at 

det vil medvirke til at flere gennemfører en kom-

petencegivende uddannelse, som kan sende dem 

videre i uddannelses- og arbejdslivet. Ulempen 

er, at indsatsen kan være vanskelig at opskalere 

og at nogle, på trods af en intensiv indsats, aldrig 

vil blive gearet til det almindelige uddannelses- 

og arbejdsmarkedssystem.  
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Generelt kompetenceløft eller 
behovsstyret uddannelse – 
hvordan sikres kvalificeret 
arbejdskraft til virksomhederne? 

Fordelen ved en bred kompetenceudvikling er, at 

mange i Region Sjælland kun har afsluttet grund-

skolen og det derfor er vigtigere, at de får en 

uddannelse, end at de bliver presset ind i noget, 

de ikke har lyst til. Ulempen er, at de fremtidige 

beskæftigelsesmuligheder ikke tænkes ind.

Fordelen ved at målrette kompetenceudviklingen 

mod særlige erhvervsmæssige styrkepositioner 

er, at indholdet i faglige uddannelser og forskning 

kan drejes i styrkepositionernes retning for at 

kunne opretholde Region Sjællands konkurren-

ceevne. Ulempen er, at tilgangen er snæver og 

det kan være risikabelt og vanskeligt at forudsige 

fremtidens styrkepositioner.

Behovsstyret uddannelse 

Region Syddanmark har valgt at fokusere 

deres kompetenceudviklingsindsats på 

hvad virksomheder i regionen efterspørger. 

De har besluttet at udvikle Syddanmark til 

en science region ved at arbejde målrettet 

med at nytænke undervisningen indenfor 

natur, teknik og sundhed. Undervisningen 

for disse tre fagområder skal udvikles lige 

fra grundskole og til universitet, så flere 

vælger naturfaglige retninger i ungdoms-

uddannelserne og på de videregående 

uddannelser. Målet er, at regionen på sigt 

kan skabe og tiltrække vækstvirksomheder 

indenfor natur, teknik og sundhed.

•  44 % af de privatansatte i regionen har 

en erhvervsfaglig uddannelse. 

•  Antallet af personer med en videregå-

ende uddannelse er steget med 11 % 

fra 2006 til 2013. Dette er dog under 

landsgennemsnittet på 17 %. 

•  Omkring 1/3 af alle Vækstforums 

investeringer i perioden 2011-2014 er 

foretaget indenfor kompetenceudvikling 

og opkvalificering. Det svarer til 130 

mio. kr.
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GRØN VÆKST – ENERGI OG MILJØ

Region Sjælland vil arbejde for en øget ressourceeffektivitet. 

Vi vil skabe vækst på et bæredygtigt grundlag, der både 

gavner miljøet og virksomheder, der forstår at udnytte 

vækstpotentialerne inden for det grønne område. 

Udvikling af nye grønne 
teknologier eller udrulning af 
eksisterende teknologier – hvad 
skal der satses på?

Fordelen ved at understøtte udvikling af nye 

teknologier er, at virksomhederne opnår en 

markedsfordel ved at kunne tilbyde teknologiske 

løsninger, som ikke findes i forvejen. Ulempen 

er, at indsatsen kræver risikovillighed og kan tage 

10-15 år fra ide til en markedsposition er opnået. 

Fordelen ved at udrulle eksisterende teknolo-

gier (fx grønne omstillingsprogrammer) er, at 

indsatsen virker i løbet af fx 3-5 år. Ulempen er, 

at indsatsen er afgrænset til kendte teknologier 

uden at have øje for morgendagens produkter og 

at virksomhederne kan mangle incitament eller 

ressourcer til at investere i omstillingen.

Det offentlige som vækstdriver 
eller bedre rammevilkår for 
virksomheder – hvad skaber bedst 
vækst?

Fordelen ved bedre rammevilkår for virksom-

heder er, at indsatsen vil have effekt for alle 

virksomheder i hele regionen. Ulempen er, at 

eftersom indsatsen ikke er rettet mod nogen 

specielt, skal virksomhederne selv undersøge og 

finde deres individuelle muligheder – hvilket ikke 

alle vil have ressourcer til. 

Udvikle nye grønne 
teknologier

Pilotanlægget Poseidon 37 er prototypen 

på verdens første kombinerede vind- og 

bølgekraftanlæg og blev søsat i juni 2010 

nordvest for Lolland. Det har siden da 

gennemløbet flere testfaser med succes. 

Floating Power Plant, som er firmaet bag, 

har i flere omgange modtaget EU-støtte til 

forskning og udvikling af anlægget. Det er 

nu klart til kommercialisering og firmaet 

markedsfører sig globalt.
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Fordelen ved at bruge offentlige myndigheder og 

institutioner som vækstdriver er, at de kan stille 

specifikke krav til de produkter, som de efterspør-

ger, og derved kan skabe et marked med større 

volumen for virksomhederne eller et marked for 

nye produkter. Ulempen er, at det kan være svært 

at definere, hvilke specifikke krav, der kan stil-

les til produkter og produktion, og at det kun er 

virksomheder, der leverer til det offentlige, der vil 

nyde gavn af indsatsen.

Det offentlige som 
vækstdriver

Offentlig-privat innovation (OPI) -plat-

formen fremmer udviklingen af løsninger 

på sygehusenes væsentligste behov og 

efterspørgsel efter nye løsninger, gennem 

samarbejde med private virksomheder og 

videninstitutioner. OPI-platformen reali-

serer i en 3-årig projektperiode konkrete 

OPI-projekter og etablerer desuden en 

metode for Region Sjælland til at arbejde 

med offentlig-privat innovation. Bredere indsats

Region Sjælland indgår i et bredt sam-

arbejde med kommuner og andre regio-

nale aktører om at fremme bæredygtig 

udvikling. Det sker blandt andet ved at 

udbrede de gode produktionserfaringer 

fra eksempelvis den industrielle symbiose 

i Kalundborg, hvor virksomheder bruger 

hinandens rest- og overskudsprodukter. 

Ressource- og energieffektivitet i 
Region Sjælland som virksomhed 
eller en bredere indsats udad i 
regionen – hvordan skal vi arbejde 
med bæredygtig udvikling?

Fordelen ved at prioritere indsatsen i forhold til 

Region Sjælland som virksomhed er, at regionen 

selv kan bidrage til øget ressourceeffektivitet og 

gå foran som et godt eksempel. Ulempen er, at 

Region Sjælland ikke direkte når ud til den brede-

re region og offentlige organisationers belastning 

af miljøet kun udgør en mindre del af det samlede 

ressourcetræk.  

Fordelen ved at prioritere indsatsen bredere i 

regionen er, at den viden og de instrumenter, der 

er i kommuner og regionen til at udvikle løsnin-

ger i højere grad udnyttes og man derfor kan få 

en større effekt på lang sigt. Ulempen er, at det 

kan være sværere at måle effekten af indsatsen på 

kort sigt. 
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Indsatsen overfor grundvandet 
er højt prioriteret - hvordan 
sikres boligejerne belastet af 
jordforurening samtidigt?

Fordelen ved at prioritere grundvandsindsatsen 

højt er, at den er vigtig for rigtig mange borgere 

og virksomheder, og at indsatsen vil blive dyrere 

jo længere tid, der går, før indsatsen sættes ind. 

Ulempen kan være, at det ikke er en indsats, der 

er specielt synlig for borgeren.

Fordelen ved at prioritere indsatsen overfor 

grundejerne højt er, at færre skal leve med på-

virkningen fra forurenende stoffer, og hvad det 

medfører af sundhedspåvirkning, usikkerhed m.v. 

Ulempen er, at indsatsen er meget punktvis.  

Hjælp til selvhjælp til 
grundejerne

For grundejere er det en belastning, at 

der går lang tid, før regionen når til at 

prioritere deres sag. Region Sjælland har 

udført et OPI projekt under overskriften 

»Tryghed i ventetiden«, som blandt andet 

handler om, at en energirenovering af en 

bolig, hvis den udføres hensigtsmæssigt, 

på samme tid forventes at kunne reducere 

energiforbruget, reducere påvirkningen 

fra eventuelle dampe fra forurenet jord og 

nedsætte påvirkningen fra den naturligt 

forekommende kræftfremkaldende gas, 

Radon. 

•  Der er 3.170 virksomheder i Region 

Sjælland (2010), der har produkter, der 

kan betegnes som grønne. Det svarer til 

21 % af virksomhederne i Region Sjæl-

land. Landsgennemsnittet er på 19 %.

•  Antallet af grønne virksomheder i regio-

nen steg i perioden 2005-2010 med 7,6 

%, hvilket ligger på niveau med lands-

gennemsnittet. 

•  Ventilationsbranchen er et eksempel 

på et regionalt nicheområde inden for 

cleantech, som oplever vækst. Branchen 

har mere end 500 ansatte.

•  Siden 2007 har Vækstforum investeret 

230 mio. kr. i grøn vækst. Vækstforum 

Sjælland er det vækstforum, som har in-

vesteret den største andel af sine midler i 

grøn vækst.
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TILGÆNGELIGHED – BO OG LEVE GODT

Det skal være attraktivt at bo, leve og drive virksomhed i Region 

Sjælland. Regional kollektiv trafik, regionens placering som bindeled 

mellem øst-vest og nord-syd og som en del af en metropolregion samt 

moderniseringen af regionens infrastruktur er nogle af de elementer, der 

skal danne fundamentet for den regionale vækst og udvikling.

En generel offentlig service eller 
service målrettet pendlere – hvad 
skal regional kollektiv trafik 
tilgodese?

Fordelen ved at koncentrere den kollektive trafik 

morgen og eftermiddag er, at der kan skabes 

ganske attraktive transporttilbud med hyppige 

afgange. Ulempen er, at i et nul-sums-spil bliver 

transporttilbuddene samtidigt forringet for de 

borgere, der ønsker at bruge kollektiv trafik uden 

for disse tidspunkter. 

Fordelen ved at opretholde en bredere dækning 

og forbindelser hele dagen og om aftenen er at 

det understøtter fritidsaktiviteter og kulturlivet. 

Den generelle mobilitet for borgere, der ikke har 

bil opretholdes. Ulempen er, at det er dyrt og 

miljømæssigt tvivlsomt at tilbyde kollektiv trafik 

på tidspunkter, hvor der kun er et mindre pas-

sagergrundlag.

Målrettet pendlere 

R-nettet fokuserer på at skabe meget at-

traktive kollektive trafikforbindelser, hvor 

der er mange passagerer. Ruterne kører 

som regel direkte mellem de store byer 

og typisk med relativt få stop. Der er i dag 

som hovedregel ½ times drift på ruterne. 

Hvis man bor langs disse ruter får man 

rigtigt gode muligheder for at pendle til 

arbejde og ikke mindst til uddannelse.  

Intern mobilitet i regionen eller 
international tilgængelighed – 
hvad skal forbedres?

Fordelen ved at forbedre intern mobilitet i regio-

nen er, at borgerne vil kunne spare tid i forhold til 

at komme til deres arbejds- og uddannelsesmu-

ligheder som typisk ligger i regionens større byer. 

Ulempen er, at mange virksomheder er afhæn-

gige af også at kunne komme længere med varer 

og medarbejdere, end kun inden for regionens 

grænser.

Fordelen ved bedre international tilgængelighed 

er, at det bliver lettere at benytte internationale 



VÆKST OG UDVIKLING I REGION SJÆLLAND 13

International tilgængelighed

Arbejdet med international tilgængelighed 

udmøntes blandt andet via internationale 

politiske samarbejder. Disse er typisk 

forbundet med enkeltstående projekter 

ofte med EU-finansiering. I relation til 

Øresund har der været gennemført en 

række projekter fx IBU Øresund, som 

omhandlede infrastruktur og byudvikling 

i Øresundsregionen. Det igangværende 

Green STRING Corridor fokuserer på kor-

ridoren, hvori i Øresundsforbindelsen og 

Femern Belt forbindelsen indgår.

Fordelen ved at satse på udvikling af erhvervslivet 

er, at det betyder arbejdspladser både for indbyg-

gere i regionen og pendlere udefra. Det giver mu-

lighed for en mere selvstændig økonomisk udvik-

ling, der er mindre afhængig af arbejdspladser og 

udviklingen i hovedstadsområdet. Ulempen er, at 

det kan blive sværere at holde på ressourcestærke 

borgere og det vil ikke være muligt at fastholde et 

erhvervsliv baseret udelukkende på kompetencer, 

der kommer udefra.

Bosætning

Projektet ’Købstadens identitet’ handlede 

om at finde frem til, hvad der skaber at-

traktive byrum, og som kan være med til at 

tiltrække og fastholde borgere i regionens 

købstæder. Projektet blev gennemført af 

Østdansk Turisme og et antal kommuner i 

regionen. 

flyforbindelser fx via Københavns lufthavn og 

kommende internationale tog- og vejforbindel-

ser via de faste forbindelser over Øresund og 

i fremtiden under Femern Bælt. Dette styrker 

erhvervslivet ved lettere adgang for forretnings-

folk. Ulempen er, at Region Sjælland ofte kun har 

indirekte mulighed på indflydelse på den interna-

tionale tilgængelighed.

Bosætningsregion eller 
erhvervsregion – hvad skal Region 
Sjælland være?

Fordelen ved at fokusere på bosætning er, at 

man kan tiltrække ressourcestærke borgere, der 

selvom de arbejder uden for regionen, betaler 

skat i den kommune, de bor i. Tilsvarende er fast-

holdelse af borgere med til at sikre et bæredygtigt 

økonomisk grundlag. Ulempen kan være, at ved 

at fokusere på bosætning vil regionen ikke kunne 

tiltrække nye virksomheder i fremtiden. 

Generelle indsatser eller eksiste-
rende vækstpotentialer – hvad skal 
understøttes for at skabe udvikling 
i yderområder og landdistrikter?

Fordelen ved at arbejde generelt med at skabe 

bedre vilkår i yderområderne og landdistrikter 

er, at indsatserne vil kunne målrettes den særlige 

udfordring med bl.a. affolkning og manglende kva-

lificeret arbejdskraft, der er i de områder. Ulempen 

er, at urbaniseringstendensen har vist sig så stærk, 

at det kræver en stor og ofte mangesidet indsats at 

vende den. 

Fordelen ved at arbejde med områder med 

vækstpotentiale, som ofte består af byområder og 
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områder langs infrastrukturelle anlæg er, at de 

fleste initiativer vil kunne have en positiv effekt 

over for mindre lokalsamfund eller iværksættere 

på landet, der har vækstpotentialet, selvom ind-

satsen ikke er direkte rettet mod landområderne. 

Ulempen er, at midlerne bliver brugt der, hvor 

der allerede er et potentiale og derfor ikke kan 

bruges på initiativer der tager udgangspunkt i et 

landdistrikts særlige egenskaber og udfordringer. 

Eksisterende vækstpotentia-
ler i yderområder

I projektet »Fra Clutter til Cluster« er 

formålet at danne og understøtte klyn-

ger af virksomheder med geografiske og 

erhvervsmæssige relationer inden for 

landbrugssektoren i Region Sjælland. 

Fokus har været på at fremme innovati-

onskulturen og generelt at styrke kompe-

tenceniveauet i regionens yderområder.

Markedsføring eller udviklingen 
af produkter – hvad skal turisme-
indsatsen fokusere på?

Fordelen ved at bruge midlerne på markedsføring 

er, at der kan gøres opmærksom på de tilbud i 

regionen, som turister typisk kommer for og som 

er af relativ høj kvalitet. Ulempen er, at regionen 

kan risikere at tabe i konkurrencen med andre, 

der udvikler nye gode tilbud.

Fordelen ved at udvikle produkter er, at kvalite-

ten af eksisterende tilbud bliver bedre og at nye 

attraktioner kan skabes, som potentielt kan få 

flere turister til regionen. Ulempen er, at hvis der 

satses på udvikling, er der ikke nok turister, der 

opdager, de gode tilbud i regionen.

Produktudvikling

Fødevareprojektet GRO skal skabe vækst 

i Region Sjælland gennem innovation og 

uddannelse inden for mad og måltider. 

Projektet vil skabe erhvervsudvikling 

gennem nytænkning på fødevareområdet 

og virksomheder indenfor turisme, der 

indirekte arbejder med fødevarer. Der står 

en bred vifte af viden-, oplevelses- og ud-

dannelsesinstitutioner bag projektet.

•  De hovedstadsnære kommuner har 

under hele perioden 2007 til 2012 haft 

positiv befolkningsudvikling, mens de 

kommuner, der ligger længere væk fra 

København er ramt af negativ befolk-

ningstilvækst. Denne tendens ser ud til 

at fortsætte i de kommende år.

•  Omkring 89.000 borgere pendler fra 

Region Sjælland til en arbejdsplads i 

Region Hovedstaden. Det svarer til 24 % 

af de beskæftigede med bopæl i Region 

Sjælland.

•  Omkring 29.000 borgere pendler fra Re-

gion Hovedstanden til Region Sjælland. 

•  I 2013 kørte 3,6 mio. passagerer med de 

regionale lokalbaner, mens der kørte 7 

mio. passagerer med de regionale bus-

ser.
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HVORDAN ARBEJDER VI MED AT 
SKABE DEN REGIONALE 
VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI?

MAJ 2014

STARTEN 
AF 2015

Indledende drøftelser
Regionsrådet og Vækstforum drøfter dette debatoplæg og kommer med deres 
første input til en fremtidig vision og retning for indsatserne.

Involvering
Vækstforum og Regionsrådet inviterer borgere, virksomheder og regionale 
aktører, til at debattere, hvilke indsatser, de synes, er de vigtigste i en kommende 
strategi. Det er muligt at deltage i denne involveringskampagne via de sociale 
medier og ved deltagelse i events målrettet de regionale aktører. Det er også 
muligt at komme med skriftlige input på regionaludvikling@regionsjaelland.dk

Høringsudkast
Inputs fra debatten bliver inddraget, når Regionsrådet og Vækstforums parter 
hen over sommeren udarbejder et høringsudkast. 

Offentlig høring
Udkastet til strategien kommer i offentlig høring. Her har alle borgere, er-
hvervsliv, foreninger og myndigheder mulighed for at komme med forslag, 
ideer eller indsigelser til udkastet.

Bearbejdning
Når alle har haft mulighed for at blive hørt, udarbejder Vækstforum og 
Regionsrådet den endelige strategi.

Vedtagelse
Den endelige regionale vækst og udviklingsstrategi vedtages.

15VÆKST OG UDVIKLING I REGION SJÆLLAND
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MIG

OS

&

VI
DIG

HJÆLP OS MED AT 
FINDE DE GODE 
HISTORIER

Deltag i debatten og giv 
dit bud på, hvordan vi 
skaber vækst i Region Sjælland

Hvad er din holdning til dilemmaerne? Giv dit 

bidrag til debatten om dilemmaerne og strategien 

her: Facebook.com/viudviklerregionsjaelland. 

Nominer den person, du mener, bidrager til at 

udvikle Region Sjælland på den bedste måde. 

Nominer personen via facebook siden.



2.1 Tema – Erhverv, vækst og beskæftigelse



Forslag til synspunkter i et fælleskommunalt notat med indspil til den regionale vækst- og 
udviklingsstrategi.

1

Debatoplæg 2014 - Vækst og udvikling i Region Sjælland – Hvorfra og 
hvordan?
Fra kommunernes side vil vi kvittere for et spændende debatoplæg. Den Regionale Vækst- og 
Udviklingsstrategi (REVUS) berører og vedrører alle aktører i sjællandsregionen og omfatter således en 
række fælles kompetenceområder. Det er væsentligt og nødvendigt at synliggøre roller og snitflader for at 
skabe grundlag for, at strategien kan konkretiseres i projekter og handlinger, der kan implementeres af de 
rette aktører på området.

Med de kommunale erhvervsudviklingsstrategier, en række myndighedsopgaver i relation til erhvervslivet og 
med ansvaret for den basale og specialiserede erhvervsservice, sætter kommunerne væsentlige rammer for 
vækst og udvikling i sjællandsregionen. Fra kommunernes side ser vi frem til at samarbejde med de øvrige 
parter i Vækstforum Sjælland om at udvikle og implementere en strategi, der kan være med til at imødegå 
de udfordringer, som området er kendetegnet ved.

Hovedudfordringen
Som vi ser det, er hovedudfordringen tabet af arbejdspladser siden krisen ramte sjællandsregionen samtidig 
med - trods den seneste tids positive tendenser - at væksten fortsat er lav. Det er vurderingen, at 
udfordringerne bedst kan imødegås ved at fokusere på:

Tre centrale vækstkilder
Kompetencer
Internationalisering 
og udnyttelse af potentialerne i de kommende anlægsinvesteringer. 

Ser man på debatoplæggets valg af dilemmaer, er det vurderingen, at disse har et godt og tydeligt afsæt i de 
erfaringer, der allerede er gjort i forbindelse med dels Vækstforums arbejde med 
erhvervsudviklingsstrategien og dels Region Sjællands arbejde med Den Regionale Udviklingsstrategi. Det er 
samtidig vurderingen, at der med fordel kan sættes yderligere fokus på de aktuelle og kommende positive 
udviklingspotentialer, herunder blandt andet de mange større anlægsinvesteringer, som skal gennemføres 
over den kommende årrække. Måske kan et sådan fokus være med til at afklare nogle af de nødvendige 
valg.

Med opstillingen af dilemmaer sættes der spot på, at valg også kan betyde fravalg. I forhold til de opstillede 
dilemmaer, vil det sandsynligvis være vanskeligt helt at fravælge en indsats, forstået på den måde, at vi som 
rammeskabede aktører har svært ved at vælge mellem eksempelvis eksisterende virksomheder eller 
tiltrækning af nye mv. I fastlæggelsen af strategien vil det sandsynligvis være oplagt, at Vækstforum parter 
opnår enighed om en vægtning og prioritering, snarere end at foretage egentlige fravalg. 

I det efterfølgende er oplistet input, knyttet til de i debatoplægget oplistede temaer.

’Virksomheder og arbejdspladser’
I forhold til temaet ’virksomheder og arbejdspladser’, er vi fra kommunernes side enige i, at Vækstforum 
Sjællands rolle vil være at understøtte virksomhederne bedst muligt således, at erhvervslivet får de optimale 
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rammer for at udnytte vækstpotentialerne. Dette er naturligvis en indsats, som ligger meget højt på den 
kommunale dagsorden.

Ser man specifikt på det opstillede dilemma omkring styrkepositioner og vækstdrivere, er det kommunernes 
anbefaling, at der sættes yderligere fokus på vækstdrivere. Væksthusets Center for Vækstanalyse anbefaler 
i ’Væksttendens 2014’, at der bør være fokus på, at sjællandske virksomheder, uanset branche, har en række 
fælles udfordringer i form af adgang til kvalificeret arbejdskraft, produktinnovation, kapitalanskaffelse og 
internationalisering. Center for Vækstanalyse vurderer, at projekter og programmer, der tilrettelægges efter 
disse vækstdrivere vil gøre en forskel for en bred målgruppe af virksomheder og at erhvervs- og 
turismepolitikken derfor bør have fokus herpå, hvis væksten i sjællandsregionen skal øges. Det er 
kommunernes vurdering, at vi i Vækstforum bør følge denne anbefaling. 

Da det de senere år særligt har været internationalisering og eksport, der har skabt grundlag for vækst i 
sjællandsregionen, anbefaler Center for Vækstanalyse et fokus på eksport i erhvervsfremmesystemet og i 
de programmer og projekter, som Vækstforum kan understøtte. Det vurderes ligeledes, at iværksættere 
står for en væsentlig del af jobskabelsen, hvorfor en indsats rettet imod at understøtte vækstiværksættere 
ligeledes vil være af afgørende betydning. I den forgangne vækstforumperiode, har kommunerne og 
Væksthus Sjælland etableret de såkaldte Vækstfabrikker, der skaber optimale rammer for 
vækstiværksættere. Det er kommunernes anbefaling, at der også i den kommende periode vil være et fokus 
på at skabe de bedst mulige betingelser for iværksætteri.

’Kompetence’
I forhold til temaet ’kompetence’, er det et område, som vurderes at være centralt for Vækstforum. Det er 
af afgørende betydning, at virksomhederne har adgang til arbejdskraft med de rette kompetencer og netop 
når det handler om uddannelse og kompetenceudvikling, er det et fælles anliggende for samtlige parter i 
Vækstforum. Det er derfor kommunernes anbefaling, at dette indsatsområde udgør et centralt tema for den 
kommende vækst- og udviklingsstrategi. 

Vækstforum og ’kompetenceparat 2020’ må sikre, at der sker en fælles indsats, når det handler om 
kompetencer og det er vurderingen, at der bør sættes ind med en flerstrenget indsats.

Det vil være væsentligt at have fokus på uddannelse rettet imod den private sektor. Center for Vækstanalyse 
slår i ’Væksttendens 2013, uddannelse og kvalificeret arbejdskraft’ fast, at en stor del af forklaringen på det 
lave uddannelsesniveau i sjællandsregionen er, at det kun er sparsomt med længerevarende videregående 
uddannelser, der er rettet imod den private sektor. Samtidig fastslås det, at virksomhederne i 
sjællandsregionen i mindre omfang end andre steder, benytter sig af efteruddannelsestilbud og at næsten 
halvdelen af AMU-kursisterne må sendes til andre områder for at kunne tage kurser. 

Det er i dag kun ganske få længerevarende uddannelsestilbud, der retter sig imod den private sektor og 
kommunerne understøtter derfor anbefalingen fra Center for Vækstanalyse om, at der bør være fokus på at 
understøtte etableringen af længerevarende uddannelsestilbud, da det vil være en afgørende faktor for, at 
videntunge virksomheder ønsker at drive virksomhed i området. Fokus skal være på etablering af flere 
tekniske og erhvervsrettede uddannelser på akademisk niveau, blandt andet gennem en bedre kobling 
mellem DTU og sjællandsregionen kan parterne i vækstforum samarbejde om at understøtte eksempelvis 
etableringen af en akademiingeniøruddannelse i sjællandsregionen.
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Der bør indledningsvist iværksættes et eftersyn af, om uddannelsestilbuddene er de rigtige og om der er 
basis for andre længerevarende videregående tekniske og erhvervsrettede uddannelsestilbud. Det er en 
indsats, som parterne i Vækstforum Sjælland og ”kompetenceparat 2020” med fordel kan samarbejde om.

’Grøn Vækst – Energi og Miljø’
I forhold til temaet ”Grøn Vækst – Energi og Miljø” er vi fra kommunernes side enige i, at dette område også 
bør have fokus i den kommende vækst- og udviklingsstrategi. I den forgangne periode, har vi i Vækstforum 
understøttet en række spændende og innovative indsatser, der er igangsat flere steder i sjællandsregionen 
og det er vurderingen, at der er grundlag for også fremadrettet at have fokus herpå. 

Konkret er dilemmaet omkring grundvand måske knap så relevant i de erhvervs- og vækstrettede dele af 
strategien, som Vækstforum Sjælland har ansvaret for, men hører i stedet hjemme i Region Sjællands del af 
strategien.

’Tilgængelighed – bo og leve godt’
Set fra en kommunal synsvinkel er’ Tilgængelighed – bo og leve godt’ også et relevant tema for de 
Vækstforumrettede dele af Vækst- og udviklingsstrategien. Særligt adgang til digital infrastruktur vurderes 
at være lige så væsentlig som anden infrastruktur, når det handler om erhvervsudviklingen i vores område. 
Derfor vil det være kommunernes anbefaling, at vækstforums muligheder for at understøtte forbedret 
adgang til mobil- og bredbånd ligeledes bør have fokus i den kommende strategi. Dette vil kunne 
understøtte virksomhedernes vækstmuligheder, borgernes muligheder for kompetenceløft og turisternes 
adgang til digital information om sjællandsregionen, når de er på besøg.

Med hensyn til turismeindsatsen vurderer kommunerne, at Vækstforums indsatser må fokusere på både 
markedsføring og udvikling. I vækstforums vækstkilde: ’Regionen mellem metropolerne’ ligger der et 
spændende potentiale. En analyse af hvilke målgrupper vi primært skal arbejde på at tiltrække til 
Sjællandsregionen kunne være en vigtig indsats. I kommunerne mener vi, at den Væsktforumrettede del af 
REVUS kan være en paraply for både markedsføring og produktudvikling. Vækstforum kan gennem tilskud til 
markedsføring understøtte de destinationer, som aktørerne og attraktionerne skaber og profilerer i 
fællesskab. Samtidig kan den Vækstforumrettede del af vækst- og udviklingsstrategien understøtte SMV-
turismevirksomheder i at skabe eksempelvis pakkeløsninger, der kan understøtte sjællandsregionens 
destinationer. Endelig vurderer kommunerne, at Vækst og udviklingsstrategien bør fokusere på at 
understøtte den Østdanske kystturisme, som et anerkendt produkt nationalt og internationalt.

Vi ser frem til det fortsatte samarbejde om øget vækst og varig beskæftigelse i 
sjællandsregionen
Kommunerne ser frem til det kommende samarbejde. Vi er bevidste om, at kommunerne spiller en 
afgørende rolle, når det handler om at tilvejebringe gode rammebetingelser for erhvervslivet og vi vil gøre 
vores bedste. Vi kan dog ikke gøre det alene og vi ser frem til et godt og frugtbart samarbejde mellem alle 
parterne i Vækstforum, som alle på hver vores måde har en rolle at spille. Ved at samarbejde kan vi skabe 
grundlag for, at vi alle trækker i samme retning og at synergieffekter kan opstå. Vi kan dermed være med til 
at sikre den bedst mulige udvikling for sjællandsregionen. 



2.2 Den Fælles regionale Klimastrategi – 1. drøftelse 



1

                7. april 2014

Udkast til
Fælles regional klimastrategi

 

                                       



2

Fælles regional klimastrategi
Region Sjælland og de 17 kommuner, der ligger i regionen vil sammen sikre, at regionen også i 
fremtiden er et godt sted at bo. Vi vil tage klimaudfordringen alvorligt og tage ansvar for at fremme 
en grøn omstilling. Denne omstilling betyder, at vi skal skifte fra fossil til vedvarende energi, vi skal 
udnytte de begrænsede ressourcer, vi har til rådighed bedre og vi skal sikre vores samfund mod 
konsekvenserne af klimaændringer. Vi vil udnytte de globale klima- og ressourceudfordringer til at 
skabe bæredygtig grøn vækst i regionen. 

Med den fælles regionale klimastrategi giver vi hinanden hånd på, at vi som kommuner og region 
vil samarbejde om løsninger, der kan bidrage til at borgere og virksomheder i regionen udnytter 
ressourcerne mere effektivt, at energisystemet omstilles til vedvarende energi, at der skabes bedre 
muligheder for regionens pendlere og at vi tilpasser os de ændrede klimaforhold. Vi vil samarbejde 
på de områder, hvor vi kan lære af hinanden, hvor vi kan få 2 og 2 til at blive 5 og hvor 
problemerne går på tværs af kommunegrænser. Her skal løsningerne findes mellem to eller flere 
parter og her har en fælles klimastrategi sin styrke. 

Vi vil hver især kunne arbejde med aktiviteter i den enkelte kommune eller i regionen. De fælles 
emner, vi tager op i klimastrategien, er bare dem, vi ser størst perspektiver i at samarbejde om. Vi 
vil bruge dem til at drive udviklingen fremad ved at teste den nyeste viden på områderne og 
sammen komme frem til de mest visionære løsninger. Vi tror på, at vi sammen kan skabe en 
bæredygtig region, der er rustet til fremtidige udfordringer.  

Bæredygtig grøn vækst 
Kommunerne og regionen vil arbejde for, at den grønne omstilling accelereres og skaber vækst hos 
virksomheder. Klimaudfordringen giver regionen en række nye mulighed for innovation og 
udvikling. Der kan skabes arbejdspladser i virksomheder, der udvikler og producerer grøn 
teknologi og grønne produkter. Der ligger også stadig et potentiale i fx energibesparelser og 
innovative løsninger, der kan gøre det muligt at udnytte værdifulde ressourcer mere effektivt. 
Sådanne initiativer kan styrke virksomhedernes konkurrenceevne.

Vi vil med denne strategi gerne invitere til et bredt samarbejde med erhvervsliv, private og 
offentlige organisationer, forsknings- og vidensinstitutioner og borgere. Vi vil arbejde for en 
koordineret indsats på alle niveauer, herunder også staten og de nationalt fastsatte 
rammebetingelser. 

Med udgangspunkt i denne strategi glæder vi os til et handlingsorienteret samarbejde. 
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Rammen for den fælles regionale klimastrategi
Den fælles regionale klimastrategi skal spille sammen med kommunernes planstrategier og øvrige 
sektorplaner samt den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi. Den fælles regionale 
klimastrategi skal således understøtte kommunernes implementering af aktiviteter i forlængelse af 
klimatilpasningsplanerne, regeringens ressourceplan, arbejdet med den strategiske 
energiplanlægning og Borgmesterpagten (Covenant of Mayors), som hovedparten af de 17 
kommuner har tilsluttet sig.  

Klimastrategien handler om det, vi gør for at forebygge og tilpasse os klimaforandringer. 

Energi bliver en stadig mere kostbar ressource. Vi vil gerne være med til at sikre, at vi bliver 
uafhængige af fossile energikilder og at vi nedbringer vores CO2-udledinger til gavn for miljøet. Det 
vil vi gøre ved at investere i vedvarende energikilder og de mest robuste fremtidige løsninger. Vi vil 
også bidrage til, at borgere og virksomheder i højere grad er i stand til at handle energirigtigt. Det 
vil gavne både miljøet og den enkelte aktørs økonomi. 

Det sker oftere at oversvømmelser forårsager ødelæggelser af store værdier for borgere, 
virksomheder og institutioner i vores region. Vi vil sammen arbejde for, at vores kyster blive bedre 
sikret til gavn for borgere og turister og at vores byer lider mindst mulig skade ved ekstrem regn. Vi 
vil sammen arbejde for at understøtte udvikling og markedsmodning af nye innovative teknologier 
på klimatilpasningsområdet. 

Det er ambitionen at de innovative løsninger, vi sammen skaber, skal bidrage til at skabe vækst for 
virksomheder i regionen og styrke borgeres lyst til at bo og leve i vores kommuner. Samtidig er det 
afgørende for en økonomisk og miljømæssige bæredygtighed, at der hele tiden tænkes i 
ressourceeffektivitet hos både borgere og virksomheder. 

De prioriterede indsatser i den fælles regionale klimastrategi er udvalgt i forhold til deres evne til at 
opfylde disse kriterier. De prioriterede indsatser præsenteres nedenfor og er indeholdt i følgende 
tre temaer:

 ENERGI OG RESSOURCER: Mere vedvarende energi og bedre udnyttelse af ressourcerne.
 TRANSPORT: Bæredygtig og pendlervenlig transport og infrastruktur.  
 KLIMATILPASNING: Klimatilpasning i det åbne land, i byerne og ved kysterne.

Indenfor hvert af temaerne er de prioriterede indsatsområder beskrevet. Indsatsområder er 
beskrevet på baggrund af de erfaringer, der er opnået i arbejdet med den første fælles regionale 
klimastrategi fra 2009. Der tages afsæt i de styrker og kompetencer, der findes i regionen og i fire 
åbne workshops, der blev afholdt for kommuner, vidensinstitutioner og virksomheder i forbindelse 
med udarbejdelsen af strategien. 
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Mere vedvarende energi og bedre udnyttelse af ressourcerne 
Fremtidens velstand forudsætter energieffektiviseringer og mere vedvarende energi. Hvis ikke vi 
formår at omstille os til dette, vil det danske samfund, borgere og erhvervsliv være afhængige af 
stadigt dyrere fossile brændsler og opleve stadig voldsommere klimamæssige konsekvenser. 
Regeringens mål er derfor, at hele Danmarks energiforsyning er baseret på vedvarende energi i 
2050. Regeringens delmål er, at hele el- og varmeforsyningen i 2035 skal være baseret på 
vedvarende energi og at olie og kul til opvarmning skal være udfaset i 2030. 

Det er en stor udfordring, som kræver en gennemgribende omlægning af hele energisystemet. 
Andelen af vedvarende energi skal øges markant, hvis vi skal nå målene. Samtidig skal 
energieffektiviseringer sørge for, at vores behov for energi mindskes. Det drejer sig om at skifte til 
mere energieffektive teknologier og løsninger, men også om at vi skal være mere energibevidste.

Den grønne omstilling rummer også muligheder for vækst, innovations- og eksportmuligheder. 
Kommuner og region spiller her en vigtig rolle som institutioner, der dels selv har et energiforbrug, 
og dels selv efterspørger nye miljøvenlige teknologier og ydelser. Endelig har kommuner og region 
en vigtig rolle som samarbejdspartner, der kan  motivere borgere og virksomheder. Ved at fokusere 
og koordinere vores indsats på tværs af kommunegrænser og kvalificere vores samarbejde vil 
regionen fremstå som et mere attraktivt sted for virksomheder at slå sig ned.

Fundamentet for at kunne pege på de nødvendige indsatser skal skabe via strategisk 
energiplanlægning. I et igangværende tværkommunalt projekt omkring strategisk 
energiplanlægning (STEPS) kortlægges energiressourcer, - forbrug og –systemer  regionalt og i de 
enkelte kommuner. På baggrund af kortlægningen, allerede eksisterende planer og målsætninger, 
samt aktørinvolvering vurderer kommunerne indsatsmuligheder for omlægning til vedvarende 
energi, samt omsætter disse til kommunale strategiske energiplaner, der kan danne grundlag for 
politiske beslutninger. Kommuner og region udvikler desuden en sammenfatning af de kommunale 
planer, der peger på mulige indsatser på tværs af to eller flere kommuner. Kommuner og region 
kan på baggrund af sammenfatningen forankre planerne i strategiske samarbejder mellem region, 
kommuner, energiselskaber og andre relevante aktører. 

Indsatsområder
Energi
Kommuner og region vil arbejde for at sikre et robust energisystem baseret på vedvarende energi. 
Her spiller energiforbruget i private virksomheder en stor rolle. Region og kommuner vil styrke 
den nuværende indsats for at øge energieffektiviteten i både store og små- og mellemstore 
virksomheder. Det kan ske gennem partnerskaber med private virksomheder, ved udvikling af 
kommuner og regions rolle som facilitator for omstilling til vedvarende energi og ved at samtænke 
planer og strategier for erhvervsudvikling med de strategiske energiplaner.

40 % af det samlede energiforbrug stammer fra drift af bygninger. Region Sjælland og 
kommunerne har allerede gjort en indsats for at energirenovere egne bygninger. Der skal bygges 
videre på de mange eksisterende erfaringer og aktiviteter i forhold til energirenoveringer. Dette 
gælder både i egne offentlige bygninger, overfor virksomheder, og i forbindelse med 
energirenovering af private boliger. Inddragelsen af lokale virksomheder skal være 
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omdrejningspunktet i indsatsen, der også kan indeholde kompetenceudviklende aktiviteter for 
håndværkere.

Region og kommuner vil arbejde for at fremme energiomstillingen i landsbyer og det åbne 
land, hvor mange borgere ikke har adgang til fjernvarme. Indsatsen omfatter blandt andet 
udvidelse af fjernvarmeområder, udvikling af modeller for energiomstilling til individuelle former 
for vedvarende energi samt udvikling af samspillet mellem strategiske energiplaner og andre 
kommunale og regionale planer for land- og byudvikling.

Som en del af den samlede energiomstilling vil kommuner og region samarbejde om at bidrage til 
opfyldelsen af regeringens mål om, at halvdelen af det traditionelle elforbrug skal være dækket af 
vind i 2020. De strategiske energiplaner skal kunne danne grundlag for politiske beslutninger i 
forhold til udbygning af vindkraft i regionen. Samarbejdet skal desuden tydeliggøre behovet for 
vindudbygning og alternativer til vindudbygningen, vækstpotentiale ved vindudbygningen, samt 
muligheder for gode processer i forhold til borgerinddragelse. 

Ressourceeffektivitet
Region og kommuner ser et stort potentiale i industriel symbiose, hvor én virksomheds rest- og 
sidestrømme bruges som en anden virksomheds råvare. Der skal arbejdes for at disse lokale 
samarbejder, hvor offentlige og private virksomheder køber og sælger restfraktioner udbredes i 
hele regionen. Udbredelsen skal være med til at styrke de lokale virksomheders konkurrencefordel. 

Regeringens ressourcestrategi sigter mod mere genanvendelse af affald. Samtidig er affald en 
ressource i forhold til produktion af energi. Kommuner og region vil arbejde for øget 
genanvendelse og ressourceeffektivitet og sikre en optimal fælles udnyttelse af 
affaldsressourcerne i regionen gennem nye samarbejdsmodeller og øget organisering af 
værdikæden, fra producenter, affaldsselskaber og kommuner til private vognmænd og 
genindvindingsvirksomheder.

Biomasse udgør endnu et element i energisystemet. Det indgår også som en del af indsatsen for 
ressourceeffektivitet, idet der pt. forskes i udnyttelse af biomasse til fremstilling af materialer, 
kemikalier og foder. I projektet ”Bioenergi Sjælland” kortlægges biomasseressourcer i regionen 
og rentabiliteten for mulige bioenergianlæg beregnes. Region og kommuner vil arbejde for, at 
projektets resultater udmøntes i etableringen af økonomisk rentable bioenergianlæg. Dette kan 
indebære udviklingen af nye forretningsmodeller, mere effektive godkendelsesprocesser, 
alternative finansieringsformer eller succesfulde borgerinddragelsesmodeller.
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Bæredygtig og pendlervenlig transport og infrastruktur
En effektiv daglig transport er en vigtig del af en dynamisk region. Hver dag pendler mange 
borgere frem og tilbage fra arbejde – både i bil og med offentlige transportmidler. Det bliver til 
rigtig mange kørte kilometer hvert år. Det belaster miljøet, men det er også en tidsrøver i mange 
folks liv. Trængsel på vejene og forsinkede tog lægger flere timer end nødvendigt på 
arbejdskontoen og er samfundsøkonomisk uhensigtsmæssigt. En tredjedel af vores CO2-udledning 
i dag stammer fra transport og 57 % af dette forbrug kommer fra personbiler.

Hvis CO2-udledningen skal reduceres på transportområdet er der blandt andet behov for bedre, 
hurtigere og mere sammenhængende offentlige transportsystemer. Lokalt er det vigtigt at de bløde 
trafikanter får bedre forhold. Der er behov for at tænke i sammenhængende og trafiksikre 
stisystemer og lettere adgang til kollektiv trafik. Region Sjælland er udfordret af store 
landdistrikter med relativt begrænset kollektiv trafik. I disse områder vil bilen være uundværlig for 
mange. Her skal der tænkes i mere fleksible løsninger som fx samkørsel for pendlere.  

Transport foregår over kommune- og regionsgrænser, og der må derfor samarbejdes for at finde de 
mest attraktive og fremtidssikrede løsninger for regionens borgere og virksomheder. Regional 
mobilitet og tilgængelighed – også i et internationalt perspektiv- er afgørende for det fremtidige 
vækstpotentiale i den regionale geografi.

Indsatsområder
Kommuner og region vil sammen arbejde for at styrke sammentænkningen af 
trafiksystemet på tværs af regionen i samarbejde med relevante lokale, regionale og nationale 
aktører. Det betyder bl.a. at større infrastrukturelle ændringer som nye togbaner og veje skal 
tænkes ind i lokal mobilitetsplanlægning. Målet er her at gøre det så attraktivt som muligt for 
borgere og virksomheder at bo i regionen.

Det skal gøres nemmere at skifte mellem transportformer som cykel, bil, tog og bus. Fokus vil 
være på etablering af Parkér og rejs-anlæg og at gøre knudepunkter for kollektiv trafik mere 
attraktive. I den forbindelse skal det også gøres mere attraktivt at bruge cyklen som bindeled 
mellem andre former for transport fx ved at øge mulighederne for at tage cyklen med i tog og bus. 

Kommuner og region vil sammen arbejde for at fremme fleksible løsninger på borgernes 
transportbehov. Videreudvikling af initiativer som Flextrafik skal styrkes og skal gå på tværs af 
kommunegrænser. Øget samkørsel mellem borgere til og fra arbejdspladser og trafikale 
knudepunkter skal også bidrage til, at en-mands-kørsel i bil reduceres mest muligt. 

Kommuner og region vil forberede sig på en øget el-dreven transport. Dette skal fx ske ved at 
nedlægge kabler til ladestationer, når der i anden anledning graves op fx togstationer, sygehuse, 
offentlige institutioner, større arbejdspladser m.v. At tænke elbiler ind i infrastrukturen vil 
understøtte ideen om ’smart city’, hvor blandt andet energi skal produceres og forbruges så 
fleksibelt som muligt. Her kan elbiler bidrage, idet de kan bruge strøm om natten, når 
efterspørgslen generelt er lav.  
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Kommuner og region vil arbejde for at understøtte CO2-reducerende infrastrukturprojekter 
som fx indførelse af højhastighedstog mellem fx Vordingborg og København. Dette vil forkorte 
transporttiden mellem de to byer, hvilket kunne motivere flere til at tage toget. Det kunne også 
være en bedre mobil- og bredbåndsdækning i regionen. Dette vil kunne fremme brugen af 
telemedicin, fjernundervisning og e-møder, og dermed reducere behovet for transport. 

Klimatilpasning i det åbne land, i byerne og ved kysterne 
Klimaforandringerne er en realitet og tendensen er stadig stigende temperaturer, mere nedbør og 
voldsommere vejrsystemer. De har store omkostninger for borgere og virksomheder og forringer 
livskvaliteten for mange mennesker. Region Sjælland har en lang kyststrækning med mange byer 
placeret kystnært. Kystturisme er et betydeligt erhverv i regionen, og vækstmulighederne indenfor 
dette erhverv skal sikres fremadrettet. Som det bl.a. blev aftalt i økonomiaftalen mellem regeringen 
og KL i 2013 skal der investeres markant i klimatilpasningsanlæg både i byer og ved kysterne. Dette 
rummer et vækstpotentiale for virksomheder, der kan levere produkter og ydelser indenfor 
området.

Kommunerne har deres individuelle klimatilpasningsplaner, der skal føres ud i livet de kommende 
år. Der bliver store udfordringer og opgaver at løfte og ekstremregn, storme og havvandsstigninger 
holder sig ikke inden for kommunegrænser eller administrativt opdelte systemer. For at skabe 
bæredygtige og langsigtede klimatilpasningsløsninger er det derfor afgørende at samarbejde og 
tænke løsninger på tværs af kommunegrænser. Det tværkommunale og regionale samarbejde bør 
derfor være i fokus. 

Indsatsområder
På baggrund af de samlede kortlægninger fra alle 17 kommuners klimatilpasningsplaner vil 
kommuner og region arbejde for, at der skabes en fælles plan for klimatilpasning i Region 
Sjælland på de områder, hvor det giver mening at samarbejde på tværs af kommunegrænserne.  
Om nødvendigt etableres et netværk for sparring og videndeling om de bedste løsninger på 
klimatilpasningsområdet. 

Kommunerne og regionen vil arbejde sammen om udvikling og anvendelse af praksis omkring 
bæredygtig kystplanlægning med hensyn til havstigning og storme og om formidling heraf 
gennem vejledning og sparring. Dette bør ske gennem en helhedsorienteret indsats, som bygger på 
principper og kriterier om bæredygtig udvikling, således som det anvises af det europæiske ICZM-
koncept. Udbredelse af viden om og brug af dette integrerede kystmanagement system udviklet i 
SUSCOD (EU-Nordsøsamarbejde) er afgørende for en bæredygtig indsats. Dette kan fx ske gennem 
pilotprojekter på afgrænsede strækninger i samarbejde med lokale interessenter som fx 
kommuner, erhvervsliv og turisme.

De ændrede mængder nedbør, der forventes i fremtiden, vil kalde på fælles løsninger dels i forhold 
til placering og beskyttelse af den fremtidige drikkevandsindvinding, dels i forhold til 
håndtering af de store nedbørsmængder, der skal afledes i forbindelse med intensive 
regnvejrshændelser. Samarbejde vil her bidrage til, at regionen kan prioritere indsatsen på 
jordforureningsområdet, så den fremtidige drikkevandsforsyning sikres bedst muligt mod 
eksisterende kilder til jord- og grundvandsforurening. Afledning af store mængder nedbør i byer 
udgør et særligt problem, hvor byrummet skal benyttes til at bortlede og nedsive store 
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vandmængder over kort tid. Dette kræver innovative løsninger, hvor udveksling af viden, 
udnyttelse af ”best practice”, og ikke mindst fuld udnyttelse af data om infrastruktur, geologi og 
viden om eksisterende forureninger er centrale elementer. De områder, der udpeges til nedsivning, 
vil således få stor betydning for vandkvaliteten under byen og evt. nærliggende kildefelter.

Sådan får vi det til at ske
Den fælles regionale klimastrategi vedtages af Region Sjælland og de 17 kommuner i regionen. 
Regionsrådet og Kommunernes Kontakt Råd (KKR) har sammen vedtaget strategien. Regionsrådet 
og de 17 kommuner råder over en række redskaber, der skal omsætte ambitionerne til konkrete 
vækstfremmede aktiviteter ude hos borgere og virksomheder.

Regionsrådet og de 17 kommuner vil sikre at ovenstående indsatsområder blive til reelle handlinger 
ved at 

 bringe kommunale midler, regionale udviklingsmidler, regionale 
erhvervsudviklingsmidler, nationale puljer og EU-midler i spil.

 indgå strategiske partnerskaber med private virksomheder og forsknings- og 
uddannelsesinstitutioner.

 samtænke indsatserne med regionens og kommunernes egne strategier og planer.  
 skabe engagement hos borgere og organisationer og andre relevante aktører både i og 

udenfor regionen og kommunerne.

Der er nedsat en administrativ styregruppe bestående af tre kommunaldirektører og en regional 
koncerndirektør til at koordinere det overordnede arbejde med implementeringen af 
klimastrategien. De enkelte aktiviteter udføres med regionale eller lokale aktører som tovholdere. 

Der bliver udarbejdet en administrativ to-årig implementeringsplan, der beskriver de indsatser, 
som region og kommuner vil fokusere på at få gennemført indenfor tidsperioden. 
Implementeringsplanen, der er forankret i styregruppen beskriver formål, succeskriterier, 
relevante aktører og indsatsens konkrete aktiviteter nærmere. Regionsrådet og KKR følger årligt 
fremdriften af implementeringen af den fælles regionale klimastrategi.
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Kommunale medlemmer (politiske)
Pernille Beckmann - Greve
Bo Abildgaard - Guldborgsund
Lars Hoppe Søe – Næstved
Henrik Hvidesten - Ringsted
Lis Tribler - Slagelse 

Kommunale medlemmer 
(embedsmænd)
Allan Vendelbo - Greve 
Claus Thykjær - Guldborgsund
Dorthe Berg Rasmussen - Næstved
Yvonne Barnholdt - Roskilde 
Henrik Hauschildt Juhl - Kalundborg
Helle Linnet - Vordingborg
Jakob Bigum Lundberg – Stevns
Svend Tabor - Køge

SKU
(Sundhedskoordinationsudvalg)

ADM. STYREGRUPPE KS
(Kommunalt Sundhedsforum)

HJ TR S&F

IT

ØK

Kommunale medlemmer (politiske)
Pernille Beckmann - Greve
John Brædder - Guldborgsund
Mogens Haugaard Nielsen - Stevns
Lene Hatt - Guldborgsund
Lis Tribler - Slagelse PPU

(Praksisplanudvalg)



Kommunale opgaver:

Adm. Styregruppe:
Strategiske opgaver:

Sætte dagsorden Kommunale del af den administrative styregruppe 
Godkende referat  

Praktiske opgaver: 
Mødeindkaldelse
Dagsordenskrivning Regionen ved Tanja Malene Popp, Konsulent
Referatskrivning

KS:
Strategiske opgaver:

Sætte dagsorden Allan Vendelbo, Claus Thykjær
Godkende referat Henrik Fabiansson Haue, Søren Hedegaard (Sekretariat)

Praktiske opgaver: 
Mødeindkaldelse
Dagsordenskrivning
Referatskrivning
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2.5 Organisatorisk understøttelse af sundhedsområdet



På tværs af de KKR’ere, der senest har etableret sundhedssekretariater har de bærende hensyn bag 
etableringen af sundhedssekretariaterne været:

• at styrke mulighederne for at formulere klare fælles kommunale holdninger, strategier og prioriteringer 
på det kommunale sundhedsområde

• at være med til at understøtte implementering og virkeliggørelse af strategier og målsætninger 
• at understøtte en bred og konsekvent inddragelse af alle kommunerne i arbejdet

Følgende er en række eksempler på de opgaver, sundhedssekretariaterne varetager på sundhedsområdet:

• Sekretariatet skal være med til at tydeliggøre kommunale positioner og styrke kommunernes rolle 
som en samlet aktør i sundhedstrekanten, bl.a. ved at understøtte en fortsat udvikling af fælles 
målsætninger samt en koordineret og samstemt indsats

• Administrativ understøttelse af udarbejdelse og opfølgning på Sundhedsaftalerne med regionen
• Administrativ opfølgning på og bidrag til udvikling og implementering af KKRs rammepapir for 

sundhed og KL’s udspil om Det Nære Sundhedsvæsen 
• Understøtte udarbejdelsen af oplæg og analyser på kommunale kerneområder i 

sundhedsindsatsen, fx akutteams, medfinansiering/økonomistyring, kapacitetsudvikling og 
opgaveflytning, brug af ledelsesinformation

• Understøtte udarbejdelsen af fælles metode for effekt og resultatopfølgning
• Understøtte det tværkommunale og tværsektorielle samarbejde fx via inddragelse af 

kommunalbestyrelser, kommunale administrationer og andre aktører i høringer, temamøder, 
konferencer mv. 

• Deltage i sekretariatsbetjening af politiske og administrative udvalg fx Embedsmandsudvalg for 
Sundhed, de kommunale medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget, de kommunale 
repræsentanter i Den Administrative Styregruppe for Sundhedsaftaler mv.

De øvrige KKR’ere har følgende sekretariatsbetjening på sundhedsområdet:

• KKR Hovedstaden: 2 sekretariats medarbejdere (oprettet 2013)
• KKR Syd: 2 sekretariatsmedarbejdere (oprettet 2009)
• KKR Nordjylland: 1 medarbejder (oprettet 2013)
• KKR Midt: 1 sekretariats medarbejder (oprettet 2011) og efterfølgende opnormeret med en halv stilling 

samt lagt sammen med en halv stilling vedrørende vederlagsfri fysioterapi.



2.6 Styringsaftale 2015 for det specialiserede social- og 
undervisningsområde



Rammeaftale 2015
Styringsaftale for det specialiserede 
socialområde og 
specialundervisningsområdet.

Kommunerne i region Sjælland og 
Regionen Sjælland
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Sammenfatning: 

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge 
rammeaftalelovgivningen årligt senest 15. oktober indgå en styringsaftale på det 
specialiserede social- og undervisningsområder. 

Styringsaftalen bygger på KKR Sjællands syv principper for samarbejde på det specialiserede 
social- og undervisningsområde, som samtlige 17 kommunalbestyrelser har tilsluttet sig

Styringsaftalen er en aftale på det specialiserede social- og undervisningsområde mellem de 
17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet, som lægger rammerne for 
kapacitets- og prisudviklingen og herunder beslutter takster og principper for 
omkostningsberegning og betalingsmodeller. Det anbefales, at styringsaftalen behandles som 
en del af den enkelte kommunes/regionens budgetproces.

Styringsaftalen skal som minimum indeholde: 

• Angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omfattet af styringsaftalen 
• Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen 
• Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud 
• Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser 
• Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og 

lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregi 
• Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud 
• Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og 

fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige 
kommuner. 

På Sjælland har disse punkter også tidligere indgået i takstaftalen. Alle takster for institutioner 
omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig 
administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelser.

Af styringsaftalen for 2015 fremgår KKR Sjællands beslutning marts 2014 om:

• at anbefale at taksterne i 2015 maksimalt må stige med pris- og lønudviklingen 
fratrukket 1½ procentpoint. 

• Der lægges i lighed med tidligere år op til en fleksibel tilgang, således at reduktionen 
kan udmøntes på institutionsniveau, i relevante grupper eller samlet set for kommunen.

• KKR Sjælland bad om, at der ved behandlingen af sagen i 2015 foreligger en analyse 
som oplæg til en treårig aftale. 

• Roskilde Kommune repræsenteret ved Poul Andersen og Jeppe Trolle tilkendegav, at 
man ikke kunne tilslutte sig beslutningen.

Som udgangspunkt er tilbud indenfor de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere 
kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. I forhold til 
omfattede tilbud henvises til udviklingsstrategien for 2015.

Der er fremsat forslag til lov om ændring af lov om social service mv. marts 2014. 
Loven foreslår en national koordinationsstruktur, hvor Socialstyrelsen overvåger små og 
komplekse målgrupper, melder temaer ud som kommunerne skal forholde sig til og i sidste 
instans kan pålægge kommunerne oprettelse og drift af tilbud. Loven rummer også forslag om 
at kommunalbestyrelserne fremover kun har mulighed for at overtage regionale tilbud hvert 
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fjerde år, det vil sige en gang i hver valgperiode. Loven forventes vedtaget inden 
sommerferien med ikrafttræden 1/7-2014.

Der stilles i styringsaftalen forslag om en taskforce ift. lukningstruede tilbud med en procedure 
for hvordan man samler op hvis der opstår problemer ift. specialiserede tilbud som er 
bevaringsværdige.

Forslaget om en taskforce skal ses i sammenhæng med arbejdet med at identificere de mest 
specialiserede tilbud og i lyset af lovforslaget om national koordinationsstruktur. 

Herudover forventes udsendt en ny takstbekendtgørelse, der forventes at medføre ændringer 
som må implementeres i styringsaftalen, når de foreligger.

I lighed med styringsaftale 2014 indgår standardkontrakter for børneområdet og for 
voksenområdet som bilag til styringsaftalen for 2015.
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Ændringer og aktiviteter
Siden sidste styringsaftale efteråret 2013 har der været følgende ændringer og aktiviteter:

Projekter

Styregruppen for Rammeaftale Sjælland har ultimo 2013 gennemført 1. del af projektet om 
senhjerneskadede, der er nævnt i udviklingsstrategien for 2014. Ultimo 2013 er gennemført en 
kategorisering af de mest specialiserede tilbud som danner grundlag for arbejdet med 
fokusområdet om forpligtende samarbejde i 2014 og herunder forslag om Taskforce ift. 
lukningstruede tilbud. 

Aftale om det specialiserede socialområde

13. november 2013 er indgået en ny aftale om det specialiserede socialområde: Aftale om en 
kvalificeret indsats for grupper med særlige behov som bidrager til at udmønte rammeaftalen 
om justering af kommunalreformen af 26. juni 2013. Aftalen indebærer etablering af en ny 
dialog-baseret koordinationsstruktur og vidensopbygning på det mest specialiserede 
socialområde og området for den mest specialiserede specialundervisning, som forankres i 
Socialstyrelsen. I forhold til den mest specialiserede specialundervisning deles kompetencen 
mellem Socialstyrelsen og Undervisningsministeriet. Koordinationsstrukturen skal udvikles 
løbende og være fuldt implementeret den 1. juli 2015. Social-, børne- og 
integrationsministeren vil følge udviklingen af den nationale koordinationsstruktur i tre år efter 
den første udmelding 1.november 2014. 

Der er indgået en imidlertidig aftale med KL for, at sikre specialiseret viden på det mest 
specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet frem til den fulde implementering 
af koordinationsstrukturen pr. 1. juli 2015. Aftalen indebærer at social-, børne- og 
integrationsministeren, når højt specialiserede tilbud er lukningstruede, kan bede 
Socialstyrelsen om at gå i dialog herom med kommunalbestyrelserne i regionen. Såfremt det 
pågældende tilbud rummer viden som fortsat vurderes at være nødvendigt for indsatsen, og 
som ikke kan sikres på anden vis, skal kommunalbestyrelserne i fællesskab overveje hvordan 
det sikres at kommunerne stadig har adgang til den nødvendige specialviden.

Forslag til lov om ændring af lov om social service mv. (opfølgning på evaluering af 
kommunalreformen)

Baggrunden for lovforslaget er evalueringen af kommunalreformen og lovforslaget udmønter 
dele af aftalen om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Loven rummer forslag om en national koordinationsstruktur, hvor Socialstyrelsen overvåger 
specialiserede og komplekse målgrupper, melder temaer ud som kommunerne skal forholde 
sig til og kan pålægge kommunerne oprettelse og drift af tilbud. 

Ift. kommunernes overtagelse af regionale tilbud foreslås i lovforslaget at 
beliggenhedskommunernes mulighed for at overtage regionale sociale tilbud begrænses 
tidsmæssigt, så kommunalbestyrelserne fremover kun har mulighed for at overtage tilbud 
hvert fjerde år, det vil sige en gang i hver valgperiode.

I lovforslaget lægges der op til, at udviklingsstrategien og styringsaftalen følger hinanden 
tidsmæssigt med deadline i Kommunalbestyrelserne 15. oktober. Derudover introduceres et 
overgangsår, så der bliver mere tid til at arbejde med de to første centrale udmeldinger. 
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Lovforslaget er fremsat marts 2014 og forventes vedtaget inden sommerferien med 
ikrafttræden 1/7-2014. Koordinationsstrukturen skal være fuldt implementeret 1. juli 2015.  

Socialstyrelsens kompetence er beskrevet sidst i denne aftale.

Forpligtende samarbejde og Task-force ift. lukningstruede tilbud

Der arbejdes under fokusområdet (2014) forpligtende samarbejde med forslag til en regional 
overvågningsstruktur og forslag til hvordan man samler op hvis der konstateres problemer. 
Dette arbejde skal medvirke til at forhindre evt. driftspålæg og skal ses i sammenhæng med 
etablering af den nationale koordinationsstruktur på det mest specialiserede socialområde. 

Taskforcemodellen er et forslag til en procedure for hvordan man samler op hvis der opstår 
problemer ift. specialiserede tilbud som er lukningstruede og bevaringsværdige. Der tale om 
tilbud der er lukningstruede, men som fremadrettet hensigtsmæssigt skal være til rådighed for 
at kunne tilgodese behov for behandling til regionens borgere. Formålet er at understøtte, at 
tilbud med en særlig specialisering rettet mod en lille målgruppe kan fastholde en faglig og 
økonomisk bæredygtighed, også i perioder med større udsving i belægningen. Forslaget er en 
proces for iværksættelse af særlig opmærksomhed ift. konkrete sociale tilbud, der er i risiko 
for lukning, men fremadrettet vurderes at være ønskeligt at have til rådighed.

Modellen er beskrevet sidst i denne aftale.

Ny takstbekendtgørelse

De landspolitiske forhandlinger omkring det specialiserede socialområde, forventes at få 
virkning allerede for budgetåret 2015.  Den ny takstbekendtgørelse forventes udsendt når den 
lov den skal henvise til er vedtaget sandsynligvis sommeren 2014. Takstbekendtgørelsen kan 
derfor ikke nå at indgå i styringsaftalen 2015. Det står dog fast at de nye takstregler vil træde 
i kraft pr. 1. januar 2015. 

Samlet forventes den nye takstbekendtgørelse at medføre ændringer som må implementeres i 
styringsaftalen når de foreligger. 

Børnehus

Jf. den nye rammeaftalebekendtgørelse (BEK nr 1021 af 20/08/2013) skal kommuner og 
region i forbindelse med styringsaftalen drøfte børnehus:
§ 10, ”Stk. 3. I forbindelse med indgåelse af styringsaftalen skal kommuner og region drøfte
1) aktiviteter i og drift af børnehuset i regionen, jf. § 50 a i lov om social service og

Næstved Kommune har siden 1. oktober 2013 drevet Børnehus Sjælland, som er det samlende 
rådgivende og undersøgende tilbud for kommunerne, sygehusene og politikredsene i region 
Sjælland. Børnehus Sjælland har udarbejdet en kortfattet rapport over erfaringerne med det 
første halve års drift. En opgørelse primo april måned viser, at Børnehus Sjælland har taget 
imod 100 henvendelser. Heraf er de 69 sager blevet til konkrete udredningssager i Børnehus 
regi. Af opgørelsen kan vi desuden se, at der har været 27 henvendelser der er registreret som 
rådgivningssager. 15 af regionens 17 kommuner har indtil nu haft sager i Børnehus Sjælland.

Det har ikke været helt det antal forløb, som var forventet. Der er dog forhold, der taler for, at 
der kan forventes en stigning i antallet af forløb. Der er noget der tyder på, at det estimerede 
sagstal på 200 udredningssager på et år ikke kan opfyldes i 2014. Det kan skyldes at det for 
myndighedssagsbehandlere ude i kommunerne endnu er nyt at bruge et Børnehus, og det 
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opleves at der fortsat er rådgivere der ikke er klar over hvornår de skal bruge et børnehus. Det 
antages derfor, at sagstallet i årene 2015 og fremover vil stige en smule og dermed nærme sig 
det anslåede sagstal på 200 sager.

Da børnehusene er nye i Danmark, er der fortsat stor usikkerhed om udgiftsbehovet. Det er 
derfor svært at sige på nuværende tidspunkt, om budgettet for 2015 skal ændres på baggrund 
af et lavere forløbsantal end forventet. Der er dog intet der taler for, at det samlede budget vil 
overstige de DUT-midler, som de 17 kommuner tilsammen er tildelt. Hvis Børnehus Sjælland 
ender med underskud i 2014, skal dette dækkes af alle kommunerne i Region Sjælland.

 Socialtilsyn

Lov om Socialtilsyn trådte i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsynet skal udarbejde en 
årsrapport om tilbuddenes kvalitet, som skal sendes til sekretariaterne for rammeaftalen og 
socialstyrelsen senest den 1. juli året efter det kalenderår rapporten vedrører. Rapportens 
konklusioner skal indgå i drøftelserne om den rammeaftale på det sociale område og det 
almene ældreboligområde, som årligt indgås mellem kommunalbestyrelserne i regionen og 
regionsrådet. Det betyder, at rapporten vedrørende 2014 drøftes i forbindelse med 
styringsaftalen for 2016, og at eventuelle udviklingstemaer først kan indgå i 
udviklingsstrategien for 2017. Kommuner, Region og Socialtilsyn Øst vil i 2015 fortsætte 
dialogen og det gode samarbejde, som hidtil har været gældende. Den indsigt i kvaliteten i 
tilbuddene, som tilsynet giver, er vigtig for kommuner og region i arbejdet med at fastholde og 
udvikle kvaliteten i tilbuddene.

Jf. den nye rammeaftalebekendtgørelse (BEK nr 1021 af 20/08/2013) skal kommuner og 
region i forbindelse med styringsaftalen drøfte socialtilsyn:

§ 10, ”Stk. 3. I forbindelse med indgåelse af styringsaftalen skal kommuner og region drøfte
2) finansieringen for det kommende år af det socialtilsyn, som godkender og fører tilsyn med 
sociale tilbud i regionen, jf. § 2, stk. 2 i lov om socialtilsyn”.

I forhold til drøftelsen af finansieringen for det kommende år af det socialtilsyn, som 
godkender og fører tilsyn med sociale tilbud i regionen kan Socialtilsyn Øst oplyse, at 
fastsættelsen af takst for 2015 afventer den endelige afklaring af antallet af tilbud hidrørende 
under Socialtilsyn Øst's kompetence, samt eventuelle justeringer (estimater), der er grundlag 
for den viden Socialtilsyn Øst indhenter 1. halvår af 2014. Dette kan eksempelvis være 
estimater over forventede ny-ansøgninger med mere.

Socialtilsynets takster blev fastsat i efteråret 2013, dog manglede tillægstakster for 
meromkostninger vedrørende tilbud med flere afdelinger og koncerner. Socialtilsyn Øst 
forventer at kunne udmelde disse omkring 1. juni 2014. Herudover er taksten vedrørende 
skærpet tilsyn blevet nedreguleret med virkning fra 1. januar 2014, i overensstemmelse med 
Bekendtgørelse om Socialtilsyn § 19.

Ny Rammeaftalebekendtgørelse

Bekendtgørelse(BEK)nr. 205 af 13/3-2011 som giver kommunerne koordineringsforpligtelsen 
og ansvaret for rammeaftalerne på servicelovens område er afløst af BEK 1021 af 20/8-2013 
med tilføjelser pga. lov om socialtilsyn (Lov nr. 608 af 12/6-2013) og etablering af børnehuse 
(BEK 1153 af 10/1-2013). Ift. specialundervisningsområdet gælder BEK nr 381 af 28/4-2012.
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Styringsaftalen

Nærværende styringsaftale er en aftale mellem de 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland 
og Regionsrådet som lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen og herunder 
beslutter takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Det anbefales 
at styringsaftalen behandles som en del af den enkelte kommunes/Regionens budgetproces.

Styringsaftalen omfatter det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet samt 
allonge om specialundervisning i folkeskolen (vedlagt i bilag).

For omfattede områder, tilbudstyper, tilbudskategorier og omfattede tilbud henvises til 
udviklingsstrategien 2015.

Oversigt over de enkelte tilbud sker ved udtræk fra Tilbudsportalen og disse er vedlagt  
udviklingsstrategien og fremgår af Rammeaftale Sjællands hjemmeside (www.rs17.dk).Alle 
offentlige tilbud er omfattet af rammeaftalen, mens private tilbud ikke er omfattet af 
rammeaftalen.

Styringsaftalen skal være med til at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for det 
år, som styringsaftalen vedrører. Aftalen skal godkendes i de enkelte kommunalbestyrelser og 
Regionsrådet senest den 15. oktober. Det er anbefalingen at styringsaftalen behandles som en 
del af den enkelte kommunes/Regionens budgetproces.

Formålet med aftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige 
konsekvenser af, at kommunerne på alle områder som benyttes af en eller flere 
kommuner/Regionen er afhængige af at købe og sælge pladser på tilbud på tværs af 
kommunerne. 

I lov nr. 201 af 13.3.2011 og lovbekendtgørelse nr. 205 af 13.3.2011 er præciseret, hvad 
styringsaftalen som minimum skal indeholde:

1) Angivelse af, hvilke konkrete tilbud der er omfattet af styringsaftalen.
2) Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen.
3) Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud.
4) Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser.
5) Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og 

lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregi.
6) Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud.
7) Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og 

fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige 
kommuner.

Omkostninger på social- og specialundervisningsområdet finansieres fuldt ud af kommunerne, 
bortset fra visse særlige administrative opgaver og specialrådgivningsydelser, som regionen og 
VISO har indgået kontrakt om.

Med styringsaftalen træffes beslutning om takster for de tilbud, der er omfattet af 
rammeaftalen samt en række overordnede principper for omkostningsberegning og 
betalingsmodeller. Alle takster for institutioner omfattet af denne styringsaftale beregnes efter 
samme principper.

http://www.rs17.dk/
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Aftaler indgået i rammeaftaler kan kun forpligte rammeaftalens parter. Det betyder, at 
rammeaftalen alene regulerer køb og salg indenfor regionen. I forhold til køb og salg udenfor 
regionen anbefales det derfor at der ved hvert køb udarbejdes en konkret og individuel 
købskontrakt der regulerer forpligtelsen for såvel køber og sælger. Købskontrakten bør 
indeholde aftaler om forhold som underskudsdeling, takst, afregning m.m.1

I bilag er vedlagt en standardkontrakt som skal anvendes af kommunerne ved indgåelse af 
aftaler om køb og salg af pladser mellem kommuner indenfor Region Sjælland og ved køb af 
pladser fra private tilbud/udbydere. Det anbefales ligeledes at standardkontrakten anvendes 
ved indgåelse af aftaler om køb og salg mellem kommuner i Region sjælland og kommuner 
udenfor region Sjælland.

Tilbud omfattet af Styringsaftalen

Som udgangspunkt er alle tilbud, der anvendes af andre kommuner end driftsherrens 
kommune omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud, der som følge af 
regionens status som udelukkende driftsherre, altid vil indeholde tilbud, der sælges til andre 
parter.

Tilbuddene kan opdeles i 3 kategorier:

1) Tilbud, som alene anvendes af driftsherren.(Lokale tilbud)
2) Tilbud, som anvendes af en eller få andre kommuner end driftsherren.(Klyngetilbud)
3) Tilbud, der i omfattende grad anvendes af andre kommuner end driftsherren.(Regionale 

tilbud)

Tilbud efter kategori 1 er ikke omfattet af styringsaftalen, da der ikke er tale om køb/salg 
mellem flere kommuner. De indgår i Rammeaftalen med en orienterende oversigt.

Tilbud efter kategori 2 kan ligeledes undtages styringsaftalen. Det kræver dog, at der er 
indgået en aftale mellem de konkrete købere og sælgere, der som minimum involverer aftaler 
om takstudvikling, prisstruktur og afregningsningsfrister for det pågældende tilbud. I 
forbindelse med indgåelse af aftale er det vigtigt at være opmærksom på at aftalen også tager 
stilling til spørgsmålene om takstændringer i løbet af året og nedlukningsomkostninger.

Tilbud efter kategori 3 er omfattet af styringsaftalen og kan ikke undtages denne.

Skillelinie mellem kategorierne er defineret ved antallet af kommuner som køber 
pladser/antal kommuner som der sælges pladser til udover driftskommunen:

1) Kategori 2 tilbud er defineret ved at max 4 kommuner køber pladser / max 4 
kommuner som der sælges pladser til - udover driftskommunen. 

2) Kategori 3 tilbud er tilsvarende defineret ved at mindst 5 kommuner køber pladser / 
mindst 5 kommuner som der sælges pladser til – udover driftskommunen. 

3) Kategori 1 tilbud godt kan sælge enkelte pladser og stadig bevare status som et 
kategori 1 tilbud udenfor styringsaftalen – så længe der kun er tale om salg af enkelte 

1 Ifølge KL kan rammeaftalen kun forpligte dens underskrivende parter dvs den enkelte regions rammeaftale er kun 
gældende for køb/salg indenfor egen region – ift. salg på tværs af regionsgrænser kræves specifik aftale: kontrakt 
omkring køb/salgsvilkår.
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pladser. Ved salg udover enkelte pladser er tilbuddet enten kategori 2 eller 3 og 
dermed som udgangspunkt omfattet af styringsaftalen.

Ved ændret kategorisering fra kategori 1 til 2 skal tilbuddet leve op til 
undtagelsesbestemmelserne for kategori 2. Ved ændret kategorisering fra 2 til 3 skal tilbuddet 
leve op til kravene for kategori 3.
Skillelinien ift. antallet af kommuner som der sælges pladser til skal ses i forhold til den 
fremadrettede drift.
Tilbud ikke kan ændre kategori i løbet af året, men ændret kategorisering sker årligt i 
forbindelse med rammeaftalen for det næstfølgende år.

Tilbud defineres som organisatorisk enhed dvs. institutionsniveau.

Ift omfattede tilbud henvises til udviklingstrategien for 2015 som er vedlagt udtræk fra 
Tilbudsportalen, som angiver hvilke tilbud der er omfattet.  

Aftale om takstudviklingen - Principper og anbefalinger

Aftaler om takster hviler på følgende principper: Mindst mulig administration, færrest mulige 
takster og færrest mulige tillægsydelser. 

Mindst mulig administration

Der lægges vægt på, at takstsystemet skal være gennemsigtigt og let at administrere for 
kommuner, region og institutioner. Det indebærer bl.a., at de enkelte takster så vidt muligt 
omfatter et så bredt felt af ydelser, så hyppige forhandlinger om enkeltydelser undgås.

Færrest mulige takster

Brugerne af de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen har ofte et varierende og svingende 
funktionsniveau og deraf følgende behov for bistand, pleje eller omsorg. Der lægges derfor 
vægt på, at takststrukturen udformes på en sådan måde, at det giver det enkelte tilbud 
mulighed for en fleksibel ressourceudnyttelse inden for samme målgruppe.

Såfremt et tilbud opererer med forskellige takstniveauer skal der foreligge beskrivelse af, hvad 
der er forskellen på takstniveauerne. 

Færrest mulige tillægsydelser

Der lægges vægt på, at taksten dækker de ydelser, som tilbuddets målgruppe har behov for 
pædagogisk, behandlingsmæssigt m.v. Behov for tillægsydelser vil derfor ikke forekomme 
ofte. Der tages stilling til omfanget af tillægsydelsen ved visitation.

De to principper om 1) færrest mulige takster (minus ydelsespakker men i stedet 
gennemsnitstakster) 2) Færrest mulige tillægsydelser – er de vigtigste. Takster kan 
differentieres ift. forskellige målgrupper
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Anbefalinger fra KKR Sjælland

KKR Sjælland besluttede 10/3-2014:

• At anbefale at taksterne i 2015 maksimalt må stige med pris- og lønudviklingen 
fratrukket 1½ procentpoint. 

• Der lægges i i lighed med tidligere år op til en fleksibel tilgang, således at reduktionen 
kan udmøntes på institutionsniveau, i relevante grupper eller samlet set for kommunen. 

• KKR Sjælland bad om, at der ved behandlingen af sagen i 2015 foreligger en analyse 
som oplæg til en treårige aftale. 

• Roskilde Kommune repræsenteret ved Poul Andersen og Jeppe Trolle tilkendegav, at 
man ikke kunne tilslutte sig beslutningen. 

KKR Sjælland tiltrådte 20/3-2012 følgende 3 punkter som en anbefaling til kommunerne:

• En beslutning om en fortsat overvågning af takst- og udgiftsudviklingen via de 
halvårlige tilbagevendende analyser

• En anbefaling til de enkelte kommuner om at tilstræbe en så høj belægningsprocent 
som muligt

• En anbefaling til den enkelte kommune, om at minimere overførslen af underskud fra år 
til år

Betalingsmodeller

Inden for rammerne af ovenfor nævnte principper er aftalt følgende betalingsmodeller:

 Traditionel takstbetaling
 Afregning for tillægsydelser
 Betalingsaftale
 Objektiv finansiering

Traditionel takstbetaling

Efter omkostningsprincippet indregnes tilbuddets driftsudgifter, udgifter til udvikling af 
tilbuddene samt tilsyn, henførbare administrative udgifter, afskrivning og forrentning på 
anlægsaktiver (bygninger og tekniske anlæg) samt opsparing til fremtidige 
pensionsforpligtelser til tjenestemænd. Endelige indgår hensættelse til feriepengeforpligtelsen i 
opgørelsen over de samlede udgifter. Se takstaftalen for en specifik gennemgang af 
takstberegninger.

Socialministeriet har udsendt en vejledning af 3. marts 2006 om styreaftaler mv. på det 
sociale område og almene ældreboliger, som kan anvendes i specifikationen af 
takstberegningsgrundlaget. 
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Afregning for tillægsydelser

Tilbuddenes basisydelser vil typisk dække brugerens behov, men der skal være mulighed for at 
tilrettelægge en mere individuel og differentieret indsats ved enkelte brugeres særlige behov, 
når dette behov afviger væsentligt fra gennemsnittet.

Tillægsydelser kan bestå i særlige ydelser i forbindelse med ophold på social institution eller 
rådgivningsydelser af administrativt eller behandlingsmæssig karakter. 

Der beregnes faste timetakster for disse tillægsydelser, som baseres på de direkte 
omkostninger samt andele af de indirekte omkostninger. Omfanget af indsatsen aftales 
individuelt mellem den myndighed, der leverer ydelsen og den der modtager.

Aftaler om tillægsydelser indgås på myndighedsniveau.

Tillægsydelser er nødvendige – der er behov for fleksibilitet herunder hvis borgeren udvikler 
sig og behovet ændres, men der skal være færrest mulige. Dialog mellem køber og 
sælgerkommune skal ikke foregå på institutionsniveau og aftaler om tillægsydelser ligger ikke 
på institutionsniveau, men indgås på myndighedsniveau.

KKR anbefaler den enkelte kommune at fastsætte takster ud fra et princip om, at der ikke kan 
sættes udgiftskrævende aktiviteter (tillægs-ydelser) i værk uden, at der er visiteret hertil, 
samt at tillægsydelser ikke kan besluttes på decentralt niveau.

Betalingsaftale

Abonnements-/Kontraktbetaling 

For tilbud/ydelser hvor der kræves en fast kapacitet, men hvor efterspørgslen i sagens natur 
kan svinge en del, kan der aftales en abonnementsbetaling mellem institutioner og kommuner 
som gerne vil have abonnement. For egentlige rådgivningsydelser anvendes således en 
abonnementsordning i form af objektiv finansiering for den/de kommuner, der ønsker at 
trække på en anden kommunes ydelser. 

Vedrørende tale-høre-synsområdet indgås særskilte bilaterale aftaler mellem udbyderne og 
køberkommunerne. 

Aftalerne konkretiseres som forskellige modeller med mulighed for kombinationer mellem 
leveringsaftaler og takster. 

Betalingsaftale anvendes i øjeblikket, når kommunerne indgår aftaler med driftskommunerne 
om kommunikationscentrenes ydelser vedr. tale-høre-syn. Arbejdet med at sikre en større 
gennemsigtighed i kommunikationscentrenes ydelser fortsættes. 
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Objektiv finansiering

Som hovedregel dækkes udgifterne til de lands- og landsdelsdækkende tilbud af en takst for 
brugen af tilbuddet. Der er dog visse undtagelser fra denne hovedregel fastsat ved 
bekendtgørelse. 

Taksten for de lands og landsdelsdækkende undervisningstilbud afregnes efter en objektiv 
finansiering efter folketal i de kommuner, der har adgang til at benytte tilbuddet.

Udgifter til specialrådgivningsfunktionerne ved de sociale tilbud fordeles efter folketal på de 
kommuner, der har adgang til at benytte rådgivningen. Tilsvarende fordeles udgifterne til 
specialrådgivningsfunktionerne, der alene omhandler småbørn på de kommuner, der kan 
benytte tilbuddene efter antallet af 0 – 6-årige i de pågældende kommuner.

Udgifterne til driften af Kofoedsminde, sikret institution for personer med nedsat psykisk 
funktionsevne med dom til ophold på sikret afdeling, fordeles mellem alle landets kommuner 
efter folketal. 

På sikrede institutioner for børn og unge er der er trådt en ny lov i kraft den 1. juli 2010 for 
området. Som noget nyt betales nu en grundtakst for ophold for varetægtsfængslede 15-17-
årige på 1,25 mio. kr. årligt (PL 2010). I praksis omregnes grundtaksten til en døgntakst. Med 
indførelsen af den nye lovgivning skal den objektive finansiering, som nu består af udgifter ud 
over det takstfinansierede, fordeles mellem alle landets kommuner efter antallet af 15-17-
årige der bor i de enkelte kommuner pr. 1. januar i året forud for regnskabsåret. Den objektive 
del opkræves en gang a conto årlig i første kvartal. Der vil også blive opkrævet en eventuel 
regulering vedrørende forrige år.

Aftale om prisstruktur.

Der er nævnt i vejledningen at det kan være relevant at drøfte aftaler om brug for 
enkeltmandsforanstaltninger. Der kan herunder f.eks. aftales retningslinjer for, hvilke 
betingelser, der skal gøre sig gældende, for at der kan etableres et enkeltmandsprojekt. 
Ligeledes kan det aftales, hvordan man kan samarbejde om enkeltmandsprojekter på tværs af 
kommunerne. 

Der indgås ikke aftaler for enkeltmandsforanstaltninger, men arbejdet med særligt dyre 
særforanstaltninger kan munde ud i beslutninger om disse. 

Aftaler om principper for evt. deling af udgifter forbundet med 
oprettelse og lukning.

Finansiering af omkostninger i forbindelse med opbygning eller nedlukning af tilbud skal ske på 
en fornuftig, økonomisk og faglig forsvarlig måde. 

Aftaler om opbygning af tilbud indgås i forbindelse med den årlige styreaftale. 

Driftsherren har ansvaret for en eventuel nedlukning af tilbud. Dette skal finde sted så hurtigt 
som muligt. I den forbindelse orienterer driftsherren i styreaftaleregi. 
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Ved etablering af nye tilbud finansieres efter følgende model: 

Indkøringsudgifter, der ikke skal forrentes og afskrives, fordeles mellem brugerkommunerne i 
startåret samt efterfølgende kalenderår. Den konkrete fordelingsperiode aftales i forbindelse 
med tilbuddets etablering. 

Som indkøringsudgifter defineres udgifter afholdt inden der indskrives brugere samt forskellen 
mellem a conto taksten og den faktiske takst, såfremt der er lav belægning i indkørings-
perioden. 

Et beregningseksempel findes i bilag 3. 

Ved nedlæggelse af tilbud finansieres efter følgende model: 

Fra det tidspunkt, hvor et tilbud besluttes nedlagt, betaler brugerkommunerne normal takst 
frem til lukningstidspunktet. Merudgifter i forhold til a conto taksten som følge af lukningen 
fordeles mellem brugerkommunerne i det fulde kalenderår før beslutningen træffes og fordeles 
på grundlag af de enkelte kommuners belægningsmæssige andel i det fulde kalenderår. Ved 
betaling af a conto takst i lukningsperioden opnår man, at tilbuddet kan anvendes af nye 
kommuner i lukningsperioden uden risiko for at skulle betale en andel af merudgifter som følge 
af vigende belægning eller andre forhold som følge af lukningen. 

Ovenstående betyder helt konkret, at når der er truffet beslutning om at tilbud A nedlægges 
pr. 31. december 2010, betaler brugerkommunerne a conto takst i 2010, og der vil blive 
foretaget efterregulering overfor brugerkommunerne i 2011. Eftereguleringen foretages i 
forhold til den belægningsmæssige andel, kommunerne havde i 2009. Eventuelle 
lukningsudgifter, bogført i regnskabsår 2011 samt det akkumulerede over/underskud 
vedrørende tidligere år, medtages i reguleringen, som derfor først kan ske når alle posteringer 
er bogført. Fordelingen af nedlukningsudgifterne skal være upåvirkede af overvejelserne om 
nedlukning. Dvs belægningen året før nedlukningen er kendt danner grundlag for fordeling af 
nedlukningsomkostninger.

Den enkelte driftsherre har ret til at ændre driften, herunder også pladstal med +/-20% i 
henhold til styringsaftalens bestemmelser. Det er et krav at driftsherre informerer eksterne 
købere af pladser før udsvingene når 10%. Hensigten er at imødegå økonomiske problemer, 
før de bliver for store. Der anbefales tæt og tidlig dialog mellem købere og sælgere i 
forbindelse med løbende driftsmæssige driftsmæssige tilpasninger.

Se også takstaftalens bestemmelser i bilag.

Aftaler om afregningsfrister.

Afregningsproceduren 

Afregning sker månedsvis bagud med mindre andet er fastsat ved lov. Driftsherren sender 
månedlige afregninger til betalingskommunerne. Fristen for betaling fastsættes til 30 dage. 
Det bemærkes, at betalingerne kan automatiseres via PBS. Senere betalinger end 1 måned 
påføres morarenter. 
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Betalingskommunen kan ikke regulere i den fremsendte regning. Regningen betales uanset 
enighed om regningens størrelse. Er der uenighed om regning meddeles dette driftsherren, 
hvorefter det er driftsherren der skal foretage de nødvendige berigtigelser i kommende 
afregning. Dette princip er nødvendigt, hvis afregningssystemerne skal fungere effektivt. 

Opsigelsesvarsler

Opsigelsesvarsel er løbende måned plus 30 dage, medmindre andet er aftalt.

Overførsel af over/underskud 

Ift. regulering for over- eller underskud henvises til takstaftale 2015 for region sjælland som er 
bilag til styringsaftalen 

Standardkontrakter

Styregruppen for rammeaftalen har med udgangspunkt i kontraktforslag fra KL udarbejdet 
standardkontrakter for børneområdet og for voksenområdet som er vedlagt i bilag til 
styringsaftalen. Standardkontrakterne er obligatoriske og skal derfor anvendes af kommunerne 
ved indgåelse af aftaler om køb og salg af pladser mellem kommuner indenfor Region Sjælland 
og ved køb af pladser fra private tilbud/udbydere. Det anbefales ligeledes at 
standardkontrakterne anvendes ved indgåelse af aftaler om køb og salg mellem kommuner i 
Region sjælland og kommuner udenfor region Sjælland.

National Koordinationsstruktur

Forslag til lov om ændring i lov om social service(opfølgning på evaluering af 
kommunalreformen) lægger op til etablering af en ny dialogbaseret national 
koordinationsstruktur og vidensopbygning på det mest specialiserede socialområde og 
specialundervisningsområde som forankres i Socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen skal følge udviklingen i tilbud, målgrupper og indsatser og får:

 Kompetence til at udmelde målgrupper eller særlige indsatser som 
kommunalbestyrelserne skal forholde sig til i forbindelse med de årlige 
rammeredegørelser.

 Beføjelse til at anmode kommunalbestyrelserne om at foretage en fornyet behandling af 
indsatsen ift de centralt udmeldte målgrupper og indsatser. 

 Beføjelse til at meddele driftspålæg, som indebærer at en kommune eller region 
pålægges et driftsansvar. Dette dog kun undtagelsesvist i helt særlige tilfælde

 I sidste ende kan træffe afgørelse om en finansieringsmodel 

Den første centrale udmelding foretages 1. november 2014 og dækker ”mennesker med 
kompleks erhvervet hjerneskade” og ”området for den mest specialiserede 
specialundervisning”. Derudover vil ”mennesker med svær spiseforstyrrelse” være blandt de 
næste målgrupper, der omfattes af en central udmelding. 

Koordinationsstrukturen skal være fuldt implementeret 1. juli 2015.  
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Taskforce ift. lukningstruede tilbud: 

Ultimo 2013 er gennemført en kategorisering af de mest specialiserede tilbud som danner 
grundlag for arbejdet med fokusområdet om forpligtende samarbejde i 2014 og herunder 
forslag om Taskforce ift. lukningstruede tilbud. 

Forslaget om en taskforce skal ses i sammenhæng med arbejdet med at identificere de mest 
specialiserede tilbud og i lyset af lovforslaget om national koordinationsstruktur, hvor 
Socialstyrelsen tildeles en række beføjelser ift. kommunerne.

På baggrund af indmeldinger fra kommunerne og efterfølgende vurdering fra et ekspertpanel, 
er der er pr.primo 2014 indstillet syv tilbud som ”de mest specialiserede”: Kildebo - med fokus 
på senhjerneskadedelen, BOMI – Hjerneskadedelen, Platangården – afdelingen for 
spiseforstyrrelser, Børneskolen Filadelfia, Bakkegården – Skelbækgårddelen: Kompetencemiljø 
for unge kriminelle udviklingshæmmede, Kofoedsminde – den sikrede afdeling (tilbuddet er 
dækket af lovgivningen) og Synscenter Refsnæs.

I forhold til vurdering af specialunderisningsområdet og hjælpemiddelområdet afventes 
behandlingen af lovgivning og herunder Socialstyrelsens arbejde og udmelding. I forhold til 
autismeområdet vil disse tilbud blive revurderet efter næste indstillingsrunde. 

Listen er dynamisk, da afdækningen af de mest specialiserede tilbud gentages årligt.

Ift. lukningstruede tilbud tages udgangspunkt i den aktuelle liste, men andre tilbud kan også 
være relevante. 

Taskforcemodellen er et forslag til en procedure for hvordan man samler op hvis der opstår 
problemer. Formålet er at understøtte, at tilbud med en særlig specialisering rettet mod en lille 
målgruppe kan fastholde en faglig og økonomisk bæredygtighed og forslaget er en proces for 
iværksættelse af en særlig opmærksomhed for konkrete sociale tilbud, der er i risiko for 
lukning, men fremadrettet vurderes at være ønskeligt at have til rådighed.

Procedure for sociale tilbud med regional betydning, der har behov for særlig 
opmærksomhed
Hvis et tilbud er lukningstruet eller potentielt lukningstruet følges følgende procedure: 

1. Indstilling af ønske om særlig opmærksomhed for et tilbud til styregruppen

Kommune/region henvender sig til Styregruppen, med beskrivelse af behovet for særlig 
opmærksomhed incl. økonomiske data og herunder bl.a. udvikling i belægning. mv. 

Tilsvarende kan en sag rejses af styregruppen i tilfælde af at en leverandør anmoder om 
lukning af et tilbud, som styregruppen gerne ser genovervejet/bevaret 

Styregruppen igangsætter en vurdering af det pågældende tilbud: 

 Er der tale om et tilbud, der fremadrettet hensigtsmæssigt skal være til rådighed for at 
kunne tilgodese behov for behandling/tilbud til regionens borgere? 

 Er der tilsvarende tilbud /den samlede kapacitet af den pågældende tilbudstype?
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 Hvad er baggrunden for faldet i efterspørgslen (hvilke tilbud får borgerne som 
alternativ?)

Det er en forudsætning at leverandørerne selv har ageret økonomisk ansvarligt og forsøgt for 
at løse tilbuddets økonomiske udfordringer: lukning af pladser, besparelser, organisatoriske 
ændringer der kan nedbringe omkostninger, f.eks. samdrift med andre tilbud, fællesledelse 
mm.

Vurderingen foretages af en taskforce nedsat af styregruppen og med repræsentanter fra 
kommuner og region med økonomisk og faglig baggrund. 

Taskforcen indstiller til Styregruppen om der er grundlag for en særlig opmærksomhed og 
opstiller mulige forslag til, hvordan den særlige opmærksomhed udmøntes. 

2. Beslutningsforløb for den indstillende kommune /region, styregruppe og KKR

Vurderingen af tilbuddet fremsendes til leverandøren (indstillende kommune eller regionen). 
Såfremt den indstillende kommune eller regionen fortsat ønsker en særlig opmærksomhed til 
det pågældende tilbud, fremsendes en anmodning til Styregruppen sammen 
kommunens/regionens egne bemærkninger. 

Styregruppen behandler herefter indstillingen forud for behandling i KKR. Taskforcens 
vurdering skal foreligge til efterfølgende styregruppemøde ift. til det møde hvor en anmodning 
er rejst. Dette med henblik på at sikre en relativ hurtig stillingtagen af hensyn til den konkrete 
leverandør og den samlede økonomi.

Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af 
regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud 
skal stå til rådighed for de øvrige kommuner.

Der er ingen tilkendegivelser om overtagelse af tilbud.  

Koordinering af lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede 
afdelinger

Der er i 2013 nedsat et tværregionalt koordinationsforum, bestående af repræsentanter fra de 
administrative styregrupper på det specialiserede socialområde i hvert af de fem 
Kommunekontaktråd (KKR), som er ansvarlig for at udarbejde forslag til landsdækkende 
koordinering af de berørte områder. 

Koordinationsforum har i 2013 og 2014 haft særligt fokus på de sikrede institutioner, og har 
med henblik på en udmøntning i rammeaftalen for 2015 udarbejdet et forslag til tværgående 
koordination af de sikrede institutioner. 

Ift. forslag til tværgående koordination af de sikrede institutioner, udvikling i kapacitet og 
belægning, forudsat belægningsprocent,  efterspørgsel og behov samt principper for den 
tværgående koordination og fælles udviklingstema i 2015, henvises til udviklingsstrategien for 
2015.
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Bilagsoversigt: 

Bilag 1: Appendiks: Rammeaftalens parter, gensidige forpligtelser og fælles mål & principper

Bilag 2: Allonge: Specialundervisning i folkeskolen

Bilag 3: Takstaftale 2015

Bilag 4: Vejledning til standardkontrakter

Bilag 5: Standardkontrakt for voksenområdet

Bilag 6: Standardkontrakt for børneområdet

Bilag 7: Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde

Bilag 8: Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger



5.1 Meddelelser



K17 den 23. maj 2014 

KKR Sjælland ved  

Niels Hörup og Knud Erik Hansen  



Møde i K17 – KKR Sjællands formandsskab   
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• Rollefordelingen - KL 
 

• Kan/skal opgaver  
 

• Fokuseret vækstdagsorden  
 



KKR Sjællands formandskab på balkonen… 
 

KKR 

SJÆLLAND 

1. Mere for mindre – også i KKR. 
 

2. Fokus på resultater, forenkling og ejerskab.  
 

3. Forholdet til regionen – fælles fodslag – 
samarbejdsstrategi.  
 

4. KKR tættere på kommunalbestyrelserne 
 

5. KKR tættere på de KKR udpegede. 



Rollefordelingen - KL 
Regionale udpegninger: 
• Væksthus Sjælland  
• Vækstforum 
• Grøn komite 

 
• Sundhedskoordinationsudvalget  
• Praksisplanudvalget  
• De regionale samarbejdsudvalg - 

sundhed  
 

• Det regionale beskæftigelsesråd 
• Bestyrelser, professionshøjskoler, 

ØDT, m.v.  
• Dimensioneringsudvalg (pædagog 

-og sundhedsuddannelser) 
• ……..  



 
Kan og eller skal opgaver….. 

KKR 

SJÆLLAND 

Kan opgaver Skal opgaver 

Klima og energi  f. eks.  
• Den regionale klimastrategi 
• Energiklyngecenter Sjælland  

Trafikinvesteringer til Sjælland 
• Trafikudspil 

Uddannelse og beskæftigelse  
• Kompetenceparat 2020 
• Quickstart  

Det sociale område 
• Takstreduktion inkl. 

opfølgning 
• Senhjerneskadeområdet – 

samarbejde  
• De mest specialiserede 

tilbud 

Sundhed 
• Fælles ledelsesinformation 
• Kommunal medfinansiering 
• Det nære sundhedsvæsen 
• MRSA indsats 
• Tværgående projektmidler 

Vækst 
• Fokuseret vækstdagsorden   
• Fremtidens erhvervsservice 

Administrative samarbejder 
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• Fælles udbud Sjælland (FUS) 
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(VIS) 

Kollektiv trafik 
• Dialog med MOVIA 

Møder folketingspolitikere   
• Sjællands storkreds 
• Statslige arbejdspladser  

Vækst  
• Aftale med Væksthus Sj. 
• Den regionale erhvervs- og 

udviklingsstrategi 

Det sociale område 
• Social rammeaftale 

Sundhed 
• Sundhedsaftale 
• Praksisplan almenpraksis 
• Praksisplan fysioterapi 

Regionale fora   
• Udpegning til regionale fora og 

koordinering i forhold hertil. eks 
SKU, vækstforum osv.  

• Flygtningefordeling 

Uddannelse og beskæftigelse 
• Uddannelsesdim. 
•  Praktikpladskoordinering 
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En brændende platform…… 

• OECD rapport, 2009 

 

• Sådan ligger landet, DI 2013 

 

• Tænketanken The Brookings Institution, 2013 

 

 

• Produktivitetskommissionen, 2014 

 

Samme konklusion igen og igen: 

Danmark og hovedstaden sakker bagud 
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Faseopdeling af Fokuseret Vækstdagsorden 

2013 2014 

Etablering af fælles ståsted 

Udpegning af strategiske projekter 

Etablering  af FVD  

Fastlæggelse af organisering 

Øget fokus på eksekvering af projekter 

Deltagelse af skånsk administration 

Brand 2015 

2015 2016 

2014 

Svensk politisk deltagelse 

Proces omkring kommunernes aktiv indmeldelse 

Udpegning af fælles, strategiske indsatser 

Fokus på bred inddragelse af kommuner 

Koordinering af operatørernes indsatser 
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SE 1

 
FA

SE 2
 

FA
SE 3

 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Bueno-verde.png

	Tema – Erhverv, vækst og beskæftigelse
	Fælles erklæring og ståsted
	Turisme - National Vækstplan for Turisme 2014 organisation og initiativer
	Regional vækst- og erhvervsudviklingsstrategi - Debatoplæg
	Forslag til fælleskommunalt input ReVUS-debatoplæg.docx

	Den Fælles regionale Klimastrategi – 1. drøftelse 
	Udkast til fælles regional klimastrategi til KKR

	Organisatorisk understøttelse af sundhedsområdet
	Bilag sundhedssekretariat - organisering af de kommunale opgaver på sundhedsområdet
	Hensyn bag etablering af sundhedssekretariater i øvrige KKR'er

	Styringsaftale 2015 for det specialiserede social- og undervisningsområde
	Rammeaftale 2015_ Styringsaftale 2015

	Meddelelser
	KKR formandskab - oplæg K17 den 23  maj 2014 pdf


