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Indstilling

• At KKR Sjælland drøfter oplæg til strategien 

for nye tværkommunale samarbejder, og 

anbefaler den over for kommunerne 

• At KKR Sjælland anmoder K17 om at arbejde 

videre med prioritering af opgaveområder, 

herunder undersøge yderligere 

potentialeafklaring i form af businesscases

Drøftelse af strategioplæg for ”Nye kommunale samarbejder”

Indstilling og beslutning
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• Den offentlige sektor kan og skal omstilles til at levere 

mere for mindre

• Kommunerne kan i højere grad selv sætte rammerne og 

retning for udvikling af kommunernes service - fremfor at 

overlade initiativerne til Folketinget

• Strategioplægget skal danne grundlag for, at kommunerne 

hver især tager stilling til ønsker og behov i forhold til 

tværkommunale samarbejder

• Der en række konkrete fordele ved at samarbejde om 

funktioner og medarbejdere

• Kvalitetsløft

• Økonomi ved stordriftsfordele

• Ensartethed

Hvorfor en strategi og hvad er målet?

Tværkommunalt samarbejde
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• K17 kommunerne har allerede etableret en række 

kommunale samarbejder, og der er yderligere tiltag i 

støbeskeen

• Fællesudbud Sjælland (FUS) 16 af de 17 kommuner deltager 

i indkøbsfællesskabet FUS, som skal optimere kommunernes 

indkøb, dels ved udbud af større volumen, og dels ved deling 

af kompetencer og ressourcer

• Velfærdsinnovation Sjælland (VIS) består af alle 17 

kommuner. VIS skal styrke udvikling, implementering og 

udbredelsen af velfærdsteknologi- og service i samarbejde 

med de deltagende kommuner

Hvad skal strategien rammesætte?

Tværkommunalt samarbejde
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• K17 anbefaler, at der gennemføres en yderligere 

potentialeafklaring for de 8 opgaveområder

• Potentialevurdering og businesscase udarbejdes

• Udvidelse af FUS – Indkøb og udbud

• Administrative fællesskaber

• Beredskab

• Velfærdsteknologi

• Turisme

• Myndigheds- eller myndighedsforberedende opgaver

• Befordring

• Forsyning

Hvad skal strategien rammesætte?

Tværkommunalt samarbejde
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• Organiseringen af nye samarbejder, varierer fra opgaveområde 

til opgaveområde

• Nogle opgaveområder egner sig bedst til:

• Et samarbejde på subregionalt niveau eks. i en geografisk 

klynge

• Et samarbejde på regionalt niveau

• Et samarbejde på nationalt niveau

• En række af opgaveområderne kan både organiseres i et 

kommunalt samarbejde og/eller ved fælles 

konkurrenceudsættelse

• De nuværende juridiske rammer umulig- eller besværliggør i 

visse tilfælde, at stordriftsfordele kan realiseres

Organisering af samarbejder?

Tværkommunalt samarbejde
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• I dag reelt kun to mulige samarbejdsformer i relation til 

”serviceydelser”:

• § 60-selskaber

• én kommune udfører en kommunal opgave for en eller flere andre

• § 60-selskaber medfører bl.a., at byrådene i de deltagende 

kommuner overdrager kompetencen på området

• Ønskes en opgaven overført til en anden kommune, kræver 

loven, at opgaven sendes i udbud

• Behov for lovændringer? 

Indførelse af nye samarbejdsformer?

Juridiske udfordringer
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Spørgsmål

• Hvilke muligheder ser I?

• Hvilke udfordringer ser I?

Hvilke muligheder og udfordringer ser I?

Tværkommunalt samarbejde


