
 

Mission 

KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt 

demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser 

og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, 

videnscenter og forum for fælles initiativer og 

beslutninger. 

 

Vision 

KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, 

indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn 

for borgerne og samfundet. 
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 Sørupvej 26 

 4100 Ringsted.  

 Mødet er fra kl. 9.30 - 12.30.  
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i tidsrummet 8.00 - 9.30 
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1. Godkendelse af dagsorden og referat  

 

 

1.1. Godkendelse af dagsorden 

SAG-2018-07474 adr 

 

Baggrund 

Godkendelse af dagsorden 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland godkender dagsorden. 

 

Sagsfremstilling 

Dagsordenerne er opdelt i: 

1. Beslutningssager 

2. Temadrøftelser 

3. Orienteringssager 

4. Meddelelser 

 

1. Beslutningssager  

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

Beslutningssager kan både være sager, hvor KKR formelt har beslutnings-

kompetencen, og sager hvor KKR anbefaler kommunerne at fremme en sag. 

Det forventes, at sagerne har en sådan form, at der umiddelbart kan tages 

stilling til indholdet, og at de derfor som udgangspunkt ikke kræver en grun-

dig drøftelse på møderne. 

 

2.Temadrøftelser 

Centrale emner dagsordenssættes som temadrøftelser af lidt længere varig-

hed. Det er typisk sager, der skal til beslutning i KKR på et senere tidspunkt. 

Ved nye sager er der under temadrøftelserne derfor som hovedregel lagt op 

til behandling to gange. Første gang til drøftelse og anden gang til beslut-

ning. Der har været tradition for, at temadrøftelserne oftest bliver indledt af 

en ekstern oplægsholder. 

 

3. Orienteringssager 

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

er sager, hvor det er vurderet, at de umiddelbart kan tages til efterretning 

uden yderligere dialog. 

 

4. Meddelelser 

Under dette punkt er oftest korte beskeder fra formandskabet og information 

fra diverse møder. 
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Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

  

1.2. Godkendelse af referat 

SAG-2018-07474 adr 

 

Baggrund 

Referat af møde den 14. november 2018 blev udsendt den 19. november 

2018. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland godkender referat af møde den 14. novem-

ber 2018. 

 

Sagsfremstilling 

Der henvises til referatet, der desuden er tilgængeligt på KKR Sjællands 

hjemmeside https://www.kl.dk/media/16006/referat-moede-141118-kkr-

sjaelland.pdf. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

  

https://www.kl.dk/media/16006/referat-moede-141118-kkr-sjaelland.pdf
https://www.kl.dk/media/16006/referat-moede-141118-kkr-sjaelland.pdf
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2. Regionalpolitiske sager  

 

 

2.1. Temadrøftelse: Rammeaftale og resultatkontrakt for er-
hvervshuse 

SAG-2018-03224 snm/jebj 

 

Baggrund 

Med lov om erhvervsfremme har kommunerne fået en styrende rolle for er-

hvervshusene. 

 

KKR Sjælland skal på februar-mødet have en første drøftelse af samspillet 

og snitflader mellem KKR og de nye erhvervshuse, herunder drøfte indhold 

og mål for resultatkontrakten mellem KKR og Erhvervshus Sjælland for 

2019. På KKR's april-møde skal den endelige resultatkontrakt mellem KKR 

Sjælland og Erhvervshus Sjælland godkendes. 

 

Sagen indledes af KKR-formand Niels Hörup og formand for Erhvervshus 

Sjælland John Brædder. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter:  

– Samspillet og snitflader mellem kommuner og Erhvervshus Sjælland 

– Forslag til indhold og mål for resultatkontrakten mellem KKR og Erhvervs-

hus Sjælland for 2019. 

 

Det indstilles videre, at KKR Sjælland giver K17-Erhverv mandat til – i dialog 

med Erhvervshus Sjælland m.fl. – at formulere forslag til supplerende mål 

for erhvervshusets resultatopfyldelse med henblik på, at KKR Sjælland fore-

lægges udkast til endelig rammeaftale for 2019 til godkendelse på møde i 

april 2019.  

 

Sagsfremstilling 

De seks nye tværkommunale erhvervshuse blev etableret med vedtagelse af 

lov om erhvervsfremme den 13. december 2018. Erhvervshusene skal fun-

gere som stærke tværkommunale kompetencecentre og samle de speciali-

serede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og –udvikling i det nye er-

hvervsfremmesystem. De seks nye erhvervshuse er nu i drift, og der har 

været afholdt opstartsmøder i bestyrelserne i erhvervshusene.  

 

./. Erhvervshus Sjælland er således etableret med hovedsæde i Sorø og filial i 

Vordingborg. Begge afdelinger varetager kerneopgaven med specialiseret 

erhvervsservice i virksomhederne i kommunerne i deres dækningsområder 
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(11 kommuner fra Sorø, 6 kommuner fra Vordingborg). Hovedsædet i Sorø 

er sæde for direktøren og for de højt specialiserede, statslige ordninger 

(Vækstfond, Eksportråd, Innovationsfond). Filialen i Vordingborg er sæde for 

stabsfunktioner og administration, styring og udvikling af projekter (se ved-

lagte forståelsespapir for uddybende om organiseringen).  

 

Målgruppen for erhvervshusene er udvidet til alle virksomheder. Det er vig-

tigt, at der bliver et godt samspil og klare snitflader mellem kommunerne og 

Erhvervshus Sjælland. Kommunerne får – via KKR og de kommunale besty-

relsespladser – en styrende rolle for erhvervshusene.  

 

Årligt skal KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland indgå en resultatkontrakt 

inden for rammerne af "Aftale om etablering af tværkommunale erhvervshu-

se" og "Aftale om rammerne for erhvervshuse 2019-2020", der bl.a. beskri-

ver erhvervshusenes formål, målgrupper, opgaver og de nationale mål for 

erhvervshusene. 

 

 De afsluttende forhandlinger vedr. rammeaftalen mellem KL og Erhvervsmi-

nisteriet er i gang og forventes afsluttet snarest. Rammeaftalen vil  være 

rammesættende for resultatkontrakterne. For at sikre sammenlignelighed og 

ensartet kvalitet på tværs af erhvervshusene, forventes der i "Aftale om 

rammerne for erhvervshuse 2019-2020" fastlægges en række forpligtende, 

nationale mål for erhvervshusene, knyttet til erhvervshusenes basisbevilling. 

 

I resultatkontrakten mellem Erhvervshus Sjælland og KKR Sjælland skal der 

derudover fastlægges en række specifikke mål for Erhvervshus Sjælland, 

som tager udgangspunkt i de tværkommunale erhvervsforhold, virksomhe-

dernes behov og tværkommunale prioriteringer på erhvervsfremmeområdet.  

 

På baggrund af det foreliggende udkast til rammeaftale forventes følgende 

nationale mål for de seks erhvervshuse: 

– Bredere målgruppe. I resultatkontrakten for hvert erhvervshus skal formu-

leres et resultatmål, der afspejler, at erhvervshusenes ydelser fremover 

skal være tilgængelige for alle virksomheder med behov for specialiseret 

vejledning 

– Virksomhedernes tilfredshed. De virksomheder, der er registreret i bru-

gerevalueringssystemet, vil blive bedt om at angive, hvorvidt de vil anbe-

fale erhvervshuset til andre virksomheder. Erhvervshusene skal opnå en 

kundetilfredshed på minimum 60 (her anvendes Net Promotor Score, der 

måler på, om kunderne vil anbefale Erhvervshuset til andre: Væksthusene 

har hidtil anvendt denne måling til den snævre gruppe af vækstvirksom-

heder, hvor scoren i 2017 var på 76. Med den langt bredere målgruppe 

må forventes en mere moderat tilfredshed). 
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– Virksomhedernes oplevede effekt. Mindst 70 pct. af de virksomheder, der 

er registreret i brugerevalueringssystemet, skal svare, at erhvervshusets 

vejledning har påvirket virksomhedens drift eller udvikling positivt  

– Knudepunktsfunktion. Der skal i resultatkontrakterne fastsættes mål for 

erhvervshusenes samarbejde med øvrige aktører, herunder højtspeciali-

serede ordninger eller private aktører. Målet kan fx være om indgåelse af 

samarbejdsaftaler eller antal henviste virksomheder. Konkrete måltal for-

muleres i resultatkontrakterne mellem KKR og hvert erhvervshus 

– Specialiseret vejledning. Der skal i resultatkontrakterne fastsættes mål, 

der understøtter specialiseret vejledning af høj kvalitet til alle de nævnte 

målgrupper af iværksættere og virksomheder, der efterspørger specialise-

ret vejledning. Målene kan formuleres som både kvalitetsmål og effekt-

mål, og skal være differentieret, så der formuleres mål i relation til er-

hvervshusenes forskellige målgrupper af virksomheder. Effektmål skal 

tænkes bredt som en positiv udvikling i forhold til fx drift, digitaliseringsni-

veau, produktivitet og forretningsudvikling  

– Særlig indsats for digital omstilling og andre strategiske indsatsområder . I 

resultatkontrakterne med KKR udarbejdes mål, der udmønter erhvervshu-

senes rolle som indgang til viden og vejledning, der inspirerer og ansporer 

virksomhederne til i højere grad at digitalisere og udnytte ny teknologi og 

nye forretningsmodeller. Målet er individuelt for det enkelte erhvervshus 

Derudover kan der lokalt indgås aftaler og opstilles målsætninger vedr. 

andre strategiske indsatsområder, som erhvervshusene skal bidrage til 

– Digital erhvervsfremme. I samarbejde med den digitale erhvervsfremme-

platform etablerer erhvervshusene i 2019 en digital indgang med en fæl-

les, digital visuel identitet. Indholdet afstemmes af hvert erhvervshus, men 

overholder fælles redaktionelle retningslinjer. Hvert erhvervshus indgår i 

en arbejdsgruppe under den digitale platform, der løbende udvikler digita-

le redskaber og indhold til den digitale platform. 

 

Erhvervshusene registrerer alle betjente virksomheder (CVR) og den ser-

vice, som er ydet, samt gør rede for vejledning af virksomheder, der er hen-

vist fra det lokale niveau. 

 

KL og Erhvervsstyrelsen tilrettelægger på baggrund af erhvervshusenes re-

gistreringer en evaluering af den effekt, der kan måles i Danmarks Statistiks 

erhvervsregistre, opdelt på relevante grupper af erhvervshusenes forskellige 

målgrupper af virksomheder.  

 

Erhvervshusene skal årligt afrapportere til KKR om resultatopfyldelse i for-

hold til de indgåede resultatkontrakter. KL og Erhvervsstyrelsen orienteres 

også om erhvervshusenes målopfyldelse. 
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 Så snart rammeaftalen mellem KL og Erhvervsministeriet er på plads, udar-

bejder KL en fælles skabelon for resultatkontrakterne, der kan udgøre ram-

men for de specifikke resultatkontrakter, der skal indgås for  hvert erhvervs-

hus, og som forventes indgået i forbindelse med KKR møderne i april. For 

Erhvervshus Sjælland kan der i resultatkontrakten med KKR Sjælland som 

led i resultatkontrakten eventuelt fastsættes supplerende resultatmål.  

 

Der er, særligt i etableringsfasen for det nye erhvervsfremmesystem, behov 

for at sikre, at erhvervshuset får et solidt grundlag for at løse sine opgaver. 

Det kræver først og fremmest et grundigt kendskab til og formulering af virk-

somhedernes behov for og efterspørgsel efter specialiseret erhvervsservice.  

 

Derudover vil det være en styrke for erhvervshusets opgaveløsning, herun-

der det strategiske arbejde, at erhvervshuset spiller en central rolle i at facili-

tere sammenhæng mellem erhvervsliv, kommuner, uddannelsesinstitutioner, 

regioner og andre samarbejdsparter. Virksomhedernes succes afhænger 

også af, at fx lokalplaner, arbejdskraft og infrastruktur er velfungerende.  

 

Det foreslås derfor, at der fastsættes mål for erhvervshusets arbejde med 

disse områder. Herunder mål for erhvervshusets sikring af inddragelse af 

det lokalpolitiske niveau. 

 

./. Andre mulige mål kan være: 

– Mål i forhold til at understøtte realiseringen af tværkommunale indsatsom-

råder og vækstdrivere i det regionale kapitel for Sjælland i den nationale 

strategi for decentral erhvervsfremme (vedlagt i udkast som sendt til Er-

hvervsstyrelsen) 

– Projektoperatør – erhvervshusets rolle som operatør på projekter under 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

 

Erhvervsstyrelsen stiller sig til rådighed for sparring om og eventuelt ti lveje-

bringelse af data og øvrigt vidensgrundlag i forhold til opfølgning på de mål, 

der fastsættes. 

 

Den videre proces  

KKR Sjælland drøfter resultatkontrakt på møde den 6. februar 2019, og re-

sultatkontrakt for 2019 godkendes endeligt på møde i KKR Sjælland den 24. 

april 2019.  

 

Med henblik på drøftelsen i KKR Sjælland i april konkretiseres udkast til re-

sultatkontrakt på baggrund af drøftelserne i KKR. Kommunaldirektørtovhol-

derne i K17-erhverv er ansvarlig for konkretiseringen, herunder for tilpasnin-

ger i forlængelse af KKR Sjællands drøftelser med henblik på forelæggelse 

af endeligt udkast til resultatkontrakt for KKR Sjælland på aprilmødet. K17-



KKR Sjælland  | 06-02-2019 

 SIDE  |  11 

erhverv forestår desuden dialogen med Erhvervshus Sjælland og andre sa-

marbejdsparter. 

 

Udkast til resultatkontrakt forventes drøftet i Erhvervshus Sjællands besty-

relse på møder den 25. februar 2019 og den 8. april 2019. 

 

Erhvervshus Sjælland skal årligt og inden udgangen af (februar) det efter-

følgende år afrapportere til KKR Sjælland om resultatopfyldelse med ud-

gangspunkt i resultatkontrakten. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland drøftede sagen og gav K17-Erhverv mandat til – i dialog med 

Erhvervshus Sjælland m.fl. – at formulere supplerende mål for erhvervshu-

sets resultatopfyldelse med henblik på, at KKR Sjælland forelægges udkast 

til endelig resultatkontrakt til godkendelse på møde i april 2019.  

 

  

2.2. Temadrøftelse: Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og 
national erhvervsfremmestrategi – proces for strategi 2020 

SAG-2018-07474 jebj 

 

Baggrund 

KKR skal inddrages i arbejdet med erhvervshusenes bidrag til Danmarks 

Erhvervsfremmebestyrelses samlede erhvervsfremmestrategi, herunder i 

formuleringen af strategiens regionale kapitler. For overgangsåret 2019 har 

erhvervsministeren udarbejdet en midlertidig strategi for den decentrale er-

hvervsfremmeindsats. Strategiens regionale kapitel for Sjælland er formule-

ret med afsæt i det bidrag, KKR Sjælland indsendte i november 2018 med 

afsæt i den eksisterende Regionale Vækst- og Udviklingsstrategier (REVUS) 

2019-2022 for Region Sjælland. 

 

For 2020 skal der fastlægges en proces for KKR's arbejde og indspil til er-

hvervshusenes bidrag til strategien, herunder i formuleringen af regionale 

kapitler. Med afsæt i processen forventes det, at KKR Sjælland på møder i 

april og juni 2019 drøfter bidrag til regionalt kapitel til den samlede, nationa-

le erhvervsfremmestrategi for 2020. 

 

Sagen indledes af formand for Erhvervshus Sjælland, John Brædder. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter proces for KKR's arbejde og indspil til 

erhvervshusenes bidrag til strategien for 2020, herunder i formuleringen af 

regionale kapitler.  

 



KKR Sjælland  | 06-02-2019 

 SIDE  |  12 

Det indstilles videre, at KKR Sjælland godkender den foreslåede proces for 

arbejdet med strategi for 2020, herunder afholdelse af strategiseminar (25. 

marts 2019) med deltagelse af kommunale politikere samt politikere fra er-

hvervsorganisationer, uddannelsesinstitutioner, arbejdstagerorganisationer 

og regionsråd m.fl. 

 

Sagsfremstilling 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse blev oprettet med ny lov om erhvervs-

fremme. Erhvervsfremmebestyrelsen erstatter Danmarks Vækstråd og de 

regionale vækstfora. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har 17 medlem-

mer, heraf fem kommunale medlemmer udpeget af KKR.  

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har bl.a. til opgave at igangsætte og 

uddele midler til decentrale erhvervsfremmeindsatser, der skal være til gavn 

for virksomheder i hele Danmark. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal 

derudover udarbejde en samlet, national strategi for erhvervsfremme med 

regionale kapitler, som skal danne rammen for den decentrale erhvervs-

fremmeindsats og udmøntningen af midlerne.  

 

Det følger af lov om erhvervsfremme, at erhvervshusenes bestyrelser skal 

bidrage til strategien, herunder i formuleringen af regionale kapitler, for at 

underbygge den lokale forankring. Det skal ske med udgangspunkt i den vi-

den, som erhvervshusene opnår gennem den daglige kontakt og vejledning 

af virksomheder, med inddragelse af KKR, og i dialog med andre relevante 

aktører. 

 

For overgangsåret 2019 har der været en særlig proces, hvor erhvervsmini-

steren har haft bemyndigelse til at udarbejde en midlertidig strategi for den 

decentrale erhvervsfremmeindsats med afsæt KKR's indsendte bidrag samt 

de eksisterende Regionale Vækst- og Udviklingsstrategier (REVUS).   

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har på møde den 29. januar 2019 fået 

forelagt strategien for decentral erhvervsfremme i 2019 til efterretning. 

 

Proces for erhvervsfremmestrategi 2020 

KKR Sjælland skal på februar-mødet drøfte proces for KKR's arbejde og 

indspil til erhvervshusenes bidrag til strategien for 2020, herunder i formule-

ringen af regionale kapitler. Det er centralt, at der tilrettelægges en proces, 

som sikrer reel lokal indflydelse på strategiarbejdet, herunder med inddra-

gelse af erhvervslivet samt vidensinstitutioner m.fl. 

 

./. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse havde sit første møde i december 

2018 og sit andet møde ultimo januar 2019, hvor de har drøftet processen 

for tilblivelsen af strategien for 2020. På den baggrund er forventningen, at 
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erhvervshusenes bestyrelser i februar skal indsende bidrag med beskrivel-

ser af overordnede udfordringer, potentialer og forslag til prioriteter.  Der-

næst forventes afholdt decentrale workshops i samarbejde mellem Er-

hvervsstyrelsen/Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og 

erhvervshusene med henblik på input til strategiarbejdet. Efter Danmarks 

Erhvervsfremmebestyrelses behandling af udkast til strategi og inddragelse 

af input fra andre aktører, fx Det Nationale Turismeforum forelægges er-

hvervshusenes bestyrelser i juli-august et samlet strategiudkast med henblik 

på bidrag, herunder i formuleringen af de regionale kapitler. Erhvervshuse-

nes bidrag skal således være Erhvervsfremmebestyrelsen i hænde inden 

sommeren 2019. Derfor skal KKR's inddragelse i strategiarbejdet ske allere-

de i løbet af foråret 2019. Desuden forventes der en inddragelse af KKR, når 

Erhvervshus Sjællands bestyrelse forelægges samlet strategiudkast. KKR 

skal drøfte en proces herfor, som kan aftales med Erhvervshus Sjællands 

bestyrelse.  

 

KKR Sjællands politiske arbejdsgruppe for overgang til nyt erhvervsfremme-

system har haft indledende drøftelser om den fremtidige strategiproces og 

bidrag fra KKR i forhold til erhvervsfremmebestyrelsens strategi for 2020 og 

frem, hvor det blev aftalt at igangsætte en proces for det fremtidige strategi-

arbejde, som sikrer inddragelse af virksomheder og kommunalbestyrelser. 

 

./. Der er vedlagt oplæg om processen med forslag bl.a. om afholdelse af et 

seminar for kommunalpolitikere, erhvervsorganisationer og andre relevante 

samarbejdsparter.  

 

Erhvervsstyrelsen planlægger at holde regionale workshops for interessen-

ter på erhvervsfremmeområdet i uge 12 og 13. Efter dialog med Erhvervs-

styrelsen foreslås det, at der i samarbejde med styrelsen søges tilrettelagt et 

seminar den 25. marts 2019 i Erhvervshus Sjælland, Sorø, hvor formidda-

gen målrettes det politiske niveau og eftermiddagen målrettes workshops.  

 

Beslutning 

KKR Sjælland drøftede sagen og godkendte den foreslåede proces for ar-

bejdet med strategi for 2020, herunder afholdelse af strategiseminar (25. 

marts 2019) i Erhvervshus Sjælland, Sorø. 

 

  

2.3. Temadrøftelse: Opdatering af "Sjælland baner vejen frem" 

SAG-2018-07474 ahaa/jebj 

 

Baggrund 

Kommunerne i Sjællandsregionen har siden 2007 sammen med Region 

Sjælland i fællesskab arbejdet for at fremme videreudviklingen og investe-



KKR Sjælland  | 06-02-2019 

 SIDE  |  14 

ringer i den statslige trafikale infrastruktur i regionen eller i tilknytning til 

denne. De fælles ønsker til den trafikale infrastruktur er beskrevet i ”Sjæl-

land baner vejen frem”, som senest er opdateret november 2015.  

 

Region Sjælland og de 17 kommuner var de første i Danmark, der gik sam-

men om at prioritere og pege på de væsentligste ønsker til den statslige tra-

fikale infrastruktur. Efterfølgende er de andre regioner og kommuner fulgt ef-

ter.  

 

En lang række af de væsentligste projekter, der har indgået i den nuværen-

de og tidligere udgaver af ”Sjælland baner vejen frem”, er blevet realiseret 

og har efterladt plads til nye projekter.  

 

Sagen behandles parallelt i Udvalget for Regional Udvikling i Region Sjæl-

land.  

 

Sagen indledes af kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen, Kalundborg 

Kommune. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter:  

– Den indledende vurdering af de indkomne forslag  

– Om anbefalingen fra K17 om en yderligere analyse af de indkomne vej-

projekter skal følges.  Herunder om den supplerende analyse skal gen-

nemføres ud fra mulighed 1. eller 2., som beskrevet ovenfor.  

 

Sagsfremstilling 

KKR Sjælland og regionsrådet i Region Sjælland har besluttet at opdatere 

"Sjælland baner vejen frem". Kommunerne har som led i arbejdet med opda-

tering indmeldt forslag til potentielle projekter til fremtidig fælles prioritering.  

 

De 17 kommuner og regionen har meget loyalt respekteret de fælles priorite-

ringer og ønsker i "Sjælland baner vejen frem". De er på intet tidspunkt of-

fentligt blevet undsagt. Det har gjort det væsentligt nemmere politisk og ad-

ministrativt at arbejde for, at disse ønsker blev realiseret. Mandatet har klart 

været til stede. Kommunerne og regionen har så samtidigt kunnet arbejde 

med egne specielle infrastrukturønsker, som oftest lokale, så længe de fæl-

les prioriteringer blev respekteret.  

 

Den fælles opbakning til alle projekter, der indgår i "Sjælland baner vejen 

frem", er helt afgørende. I Danmark besluttes infrastrukturinvesteringer ikke 

ud fra en stringent og kendt planlægningsmodel. De besluttes ofte ved tra-

fikaftaler, som kan have forskellige aftaleparter. Særlige forhold kan bevirke, 
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at specielle projekter fremmes i en sådan aftale. Det er derfor vigtigt med 

vægt at kunne markere sine ønsker.  

 

Der synes at være en klar tendens til, at der sker fremskridt for de projekter, 

der indgår i de fælles oplæg. Det er omvendt også svært at finde større in-

frastrukturprojekter, som er realiseret, og som ikke har indgået i et fælles 

oplæg. 

 

KKR Sjælland besluttede på mødet i marts 2018 at iværksætte en opdate-

ring af det fælles trafikudspil "Sjælland baner vejen frem". KKR Sjælland be-

sluttede også på møde i marts 2018, at den fælles interessevaretagelse på 

baggrund af den gældende version af Sjælland baner vejen frem tager ud-

gangspunkt i 1. Kalundborgmotorvejen, 2. Motorvej mellem Næstved og 

Rønnede og 3. Resterende tværforbindelse Næstved – Slagelse – Kalund-

borg (i prioriteret rækkefølge). På KKR-mødet den 14. november 2018 blev 

en række principper som grundlag for kommunernes indmeldelse og priorite-

ring af projekter besluttet: 

 

1. Fælles/regional betydning. Projektet skal have en vis størrelse og opbak-

ning på tværs af kommuner, der gør, at det meningsfyldt kan indeholdes i 

et fælles trafikudspil 

2. Projektet skal have en vis grad af modenhed i planlægningen, af hensyn 

til muligheden for at kunne sætte arbejdet i gang hurtigt efter en evt. be-

slutning 

3. Samfundsøkonomisk forrentning. Denne tillægges en stor vægt. Den giver 

dog ikke lige stor mening for alle typer af ønsker eller projekter. Men spe-

cielt for vejprojekter vil denne kunne benyttes, og det bør være et krav, at 

den findes eller tilvejebringes. Som en del af den samfundsøkonomiske 

forrentning indregnes trafikbelastningen under gevinster for brugerne. Her 

medregnes faldet i både direkte omkostninger, tidsomkostninger og øvri-

ge omkostninger 

4. Vækst og udvikling i regionens erhvervsliv. Betydning for erhvervsudvik-

lingen i Region Sjælland, fx i forhold tilgængeligheden af kvalificeret ar-

bejdskraft, godstransport og tiltrækningen af virksomheder 

5. Pendling og tilgængelighed til arbejde og uddannelse for regionens borge-

re. Regionen er helt afhængig af pendlingsmulighederne internt og i for-

hold til Hovedstaden.  

 

I november/december 2018 blev forslag til nye projekter samt nye informati-

oner om eksisterende projekter indhentet fra kommunerne. En arbejdsgrup-

pe bestående af medarbejdere fra Region Sjælland og KKR-sekretariatet har 

samlet og indledningsvis vurderet de indkomne forslag.  
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Kategorisering og indledende vurdering 

./. Forslagene er sorteret i kategorierne vejprojekter, baneprojekter, mindre 

vejprojekter samt andre typer projekter. Dertil kommer to projekter, som er 

meget vigtige for regionens udvikling, men som er så store, at de er ”uden 

for kategori” i forhold til Sjælland baner vejen frem. De to projekter er den 

overordnede udvikling af Femern Bælt korridoren samt den faste forbindelse 

over Kattegat. Projektfordelingen er vedlagt som bilag ”Indkomne projektfor-

slag pr. 16. januar” 

 

KKR Sjælland besluttede på mødet i marts 2018, at de tre vejprojekter med 

tværkommunalt/regionalt sigte (1. Kalundborgmotorvejen, 2. Motorvej mel-

lem Næstved og Rønnede, 3. Resterende tværforbindelse Næstved – Sla-

gelse – Kalundborg) har den højeste prioritet i den fælles interessevareta-

gelse. 

 

./.. De indkomne vejprojekter er indledningsvis vurderet i bilaget ”Vejprojekter 

status 29. januar” med afsæt i de fastsatte principper, herunder hvorvidt pro-

jekterne overvejende har fælleskommunalt/-regionalt sigte eller mere lokalt 

sigte. Baneprojekter er ligeledes indledende vurderet i bilaget ”Baneprojek-

ter status 29. januar” 

 

Det er vigtigt at understrege, at den indledende vurdering er baseret på det 

vidensgrundlag kommunerne har indmeldt om de enkelte projekter, og dette 

er af meget forskellig karakter, blandt andet i forhold til projektets moden-

hed. 

 

De øvrige projekter, som er kategoriseret under ”Andet” i den samlede over-

sigt, er endnu ikke vurderet nærmere. Disse projekter vil i samarbejde med 

kommunerne skulle beskrives og vurderes yderligere, inden de forelægges 

KKR igen til en endelig prioritering af et nyt samlet trafikudspil. 

 

Kommunaldirektørkredsen K17 anbefaler, at den indledende vurdering af de 

indkomne vejprojekter skal suppleres på baggrund af yderligere analyse. 

Der er to muligheder for at dette: 

1. Arbejdsgruppen (Region Sjælland og KKR-sekretariatet) laver en syste-

matisk oplistning af projekterne enkeltvis med beskrivelse af, hvordan 

projekterne vurderes at leve op til de besluttede principper. Afsættet vil 

være de indmeldte informationer fra kommunerne, suppleret med yderli-

gere informationer fra fagfolk i den enkelte kommune hvor det skønnes 

nødvendigt.  

2. Der indhentes ekstern ekspertbistand til en uddybende analyse af projek-

ter, der indledningsvist er vurderet relevante, herunder kortlægning af ek-

sisterende analyser samt evt. konkrete udregninger af potentiale og kon-
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sekvenser for enkelte projekter. Det vil medføre et yderligere ressource-

træk og betyde at den tidligere præsenterede tidsplan må justeres.  

 

Proces 

På møde i KKR Sjælland i november 2018 blev det besluttet at tilstræbe en 

proces, hvor KKR forelægges endeligt udkast til trafikudspil til godkendelse 

på møde i april, hvorefter udkastet forelægges KKU-formandskabet.  

 

Såfremt der er ønske om at gøre brug af ekstern ekspertbistand (mulighed 

2), vil den tidligere præsenterede tidsplan skulle justeres. Det kan endvidere 

være nødvendigt at justere tidsplanen trods valg af model 1, afhængig af, 

hvor mange projekter der skal analyseres yderligere.  

 

Uafhængigt af analysespor kan der blive behov for at indhente bistand fra 

fagfolk i kommunerne som supplement til de tidligere indmeldte informatio-

ner. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland drøftede sagen og besluttede, at K17 har ansvar for at fore-

tage en yderligere analyse af de indmeldte projektforslag med afsæt i den 

beskrevne mulighed 1. Arbejdsgruppen (Region Sjælland og KKR-

sekretariatet) laver en systematisk oplistning af projekterne enkeltvis med 

beskrivelse af, hvordan projekterne vurderes at leve op til de besluttede 

principper. Afsættet vil være de indmeldte informationer fra kommunerne, 

suppleret med yderligere informationer fra fagfolk i den enkelte kommune, 

hvor det skønnes nødvendigt.  

 

  

2.4. Beslutningssag: Fælleskommunalt samarbejde om sundhed  

SAG-2018-07474 jebj 

 

Baggrund 

Der lægges op til at etablere "Sundhedspolitisk Forum Sjælland", som skal 

styrke det fælleskommunale samarbejde om sundhedsområdet og koble det 

politiske niveau med kommunale udvalgspolitikere og kommunernes strate-

giske, administrative niveau tættere på hinanden. 

 

Sagen indledes af næstformand for Sundhedskoordinationsudvalget, Pernil-

le Beckmann. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland godkender etablering af Sundhedspolitisk 

Forum Sjælland.  
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Sagsfremstilling 

Udviklingen af det nære sundhedsvæsen og udflytningen af stadig flere 

sundhedsopgaver til kommunerne har øget behovet for en fælleskommunal 

strategisk tilgang, så kommunernes interesser sikres i det tværsektorielle 

samarbejde med regionen og de praktiserende læger.  

 

Behovet for fælleskommunale strategier skyldes især:  

– En ny Sundhedsaftale 2019-2023 er sendt i høring i kommunerne og hos 

øvrige interessenter. Arbejdet med sundhedsaftalen har åbnet mulighed 

for, at kommunerne kan påvirke måden, hvorpå den politiske aftale styres 

og ledes på, samt hvilke effekter der ønskes opnået af samarbejdet  

– Regionernes økonomiaftale for 2019 om nærhedsfinansiering, som for-

ventes at lægge et større regionalt pres på kommunerne for at deltage i 

innovationsprojekter, som ikke nødvendigvis - ud fra et lokalt og fælles-

kommunalt perspektiv - er den bedste prioritering af kommunernes resur-

ser. 

  

./. Regeringens udspil til sundhedsreform "Patienten først – nærhed, sammen-

hæng, kvalitet og patientrettigheder" forstærker behovet.  

   

På baggrund heraf foreslås det at etablere Sundhedspolitisk Forum Sjæl-

land. 

 

De kommunale, politiske repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget 

og Praksisplanudvalget har ytret ønske om at etablere et forum, hvor lokal-

politikere fra sundheds-, beskæftigelses-, B&U- og socialudvalgene kan mø-

des med Kommunalt Sundhedsforum (sundhedsdirektører og -chefer).  

 

./. Formålet med et sådant "Sundhedspolitisk Forum Sjælland", er:  

– At påvirke udviklingen af det kommunale nære sundhedsvæsen i forhold 

til fælleskommunale interesser 

– At sikre de fælleskommunale interesser i samarbejdet om sundhedsafta-

len 

– At sætte retning for det fælleskommunale samarbejde  

– At skabe tættere kontakt mellem Sundhedskoordinationsudvalget, byrå-

dene og Kommunalt Sundhedsforum 

 

Det foreslås, at Sundhedspolitisk Forum Sjælland etableres i en tidsbe-

grænset periode på ét år fra april 2019 til april 2020. At der tilrettelægges 2-

3 temadrøftelser i forummet målrettet aktuelle temaer, fx Implementering af 

Sundhedsaftale 2019-2023 og Fælleskommunale strategier for samarbejde 

om sundhedsinnovation og digitalisering. 
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Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at man er positive 

over for at videreføre initiativet, såfremt erfaringerne efter det første år giver 

grundlag for det.  

 

  

2.5. Beslutningssag: Dimensionering af uddannelsen til pæda-
gog 2019/2020 

SAG-2018-07474 adr  

 

Baggrund 

KKR Sjælland har til opgave årligt at afgive indstilling til Uddannelses- og 

Forskningsministeriet om antallet af uddannelsespladser på pædagogud-

dannelsen i region Sjælland for det kommende studieår. Der afgives også 

indstilling til fordelingen på henholdsvis vinter- og sommeroptag og til forde-

ling på uddannelsens 3 specialiseringsretninger.  

 

./. Det sker efter indstilling fra KKR’s Praktikpladsforum for pædagoguddannel-

sen (PPF). 

 

Indstilling 

PPF indstiller for 2019/20, at KKR Sjælland indstiller til ministeriet: 

 

Et samlet optag på 747 studiepladser på pædagoguddannelsen for optaget i 

studieåret 2019/2020. Efter sædvanlig praksis overbookes med 5 pct. her-

udover således, at der tages højde for det meget tidlige frafald i uddannel-

sens start. 

 

I forhold til fordelingen på sommeroptag og vinteroptag indstilles det at der 

optages: 

– 55 pct. på sommeroptaget 

– 45 pct. på vinteroptaget. 

 

Til fordeling på de tre specialiseringsretninger indstilles følgende: 

– Dagtilbud 39 pct.  

– Skole/fritid 24 pct. 

– Special- /socialområdet 37 pct. 

 

Sagsfremstilling 

KKR Sjælland har til praktikpladsforum (PPF) udpeget Carsten Rasmussen, 

Næstved Kommune, (formand), Henrik Hvidesten, Ringsted Kommune og 

Ole Vive, Faxe Kommune. Herudover er de færdiguddannedes organisatio-

ner SL og BUPL samt Region Sjælland repræsenteret i udvalget, Absalon er 
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tilforordnet udvalget. Praktikpladsforum sekretariatsbetjenes af en anker-

kommune, der følger PPF’s formand, dvs. Næstved Kommune.  

 

PPF holdt møde den 9. januar 2019, hvor man drøftede dimensionering og 

indstillingen til KKR.  

 

Indstillingen er, at dimensioneringen fastholdes på 747 som i tidligere år. 

Hertil kommer en overbookning på 5 pct. der tager højde for det meget tidli-

ge frafald inden studiestart. Tilsvarende foreslås fordelingen på specialise-

ringsretninger og sommer- og vinteroptag fastholdt.  

 

Til brug for dimensioneringen er indsamlet befolkningsprognoser fra de en-

kelte kommuner, som sammen med arbejdsløshedstallene og andet relevant 

materiale er udgangspunktet for indstillingen til dimensioneringen. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. Formand for PPF borgmester Carsten 

Rasmussen, Næstved videregav ros fra Absalon til kommunerne for deres 

håndtering af fremskaffelse af de nødvendige praktikpladser på uddannel-

sen til pædagog.  

 

  

2.6. Orienteringssag: Movia – Flextrafik og mulighed for Plustur 

SAG-2018-07474  adr 

 

Baggrund 

Movias bestyrelse traf beslutning om fremtidens Flextur og Plustur på sene-

ste møde i december 2018. Beslutningen baserer sig bl.a. på forsøg med 

forskellige ordninger i udvalgte kommuner.  

 

Der gives desuden kort orientering om regeringens udspil til ændringer i den 

kollektive trafik, herunder om etablering af Hovedstadens Offentlige Trans-

port (HOT). 

 

Medlemmer af Movias bestyrelse Henrik Hvidesten, Ringsted og Mikael 

Smed, Vordingborg vil orientere på mødet.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

./.           Der er vedlagt et notat fra Movia med følgende hovedpunkter: 

– Udviklingen over tid i turtal og økonomi, herunder hvor stor en del flextur 

er af den samlede Flextrafikøkonomi 
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– Formålet med forsøgene og pilotdriften 

– Erfaringen fra forsøg og pilotdrift 

– Beskrivelse af de typiske brugere 

– Kommunernes fremtidige mulighed for at tilbyde mobilitet (plustur/Flextur 

grundmodel/ Flextur med kommunale tilpasninger) 

– Økonomien i flextur: vognmandsbetaling, egenbetaling, betaling til call-

center (+/-) administrationsbidrag opdelt på funktioner og den samlede 

kommunale betaling per tur. 

 

./. Der er medio januar 2019 udsendt et regeringsudspil, der indebærer en æn-

dret organisering af bl.a. den kollektive trafik, som i dag håndteres af Movia. 

Udspillet i forhold til hovedstadens offentlige transport er vedlagt som bilag.  

Udspillet skal ses i sammenhæng med regeringens udspil til sundhedsre-

form, hvori der lægges op til, at kommunerne får ansvar for den regionale 

bustrafik, privatbaner og ejerskabet af Movia. 

 

Hovedpunkter i udspil om Hovedstadens Offentlige Transport 

– Der dannes et nyt trafikselskab "HOT" dækkende hovedstadsområdet alt-

så inkl. Roskilde, Lejre, Greve, Solrød, Køge og Stevns Kommuner  

– Den nye transportorganisation skal sikre en bedre sammenhæng på tværs 

af de forskellige offentlige transportformer og samtidig åbne den offentlige 

transport for samarbejdet med private og selskabet får ansvaret for bus-

ser, lokalbaner, metro, letbane og S-tog. Det vil have en rolle svarende til 

Movia/DOT og Metro i dag  

– Den nye organisation vil overtage busselskabet Movias opgaver på tværs 

af kommunegrænserne, men kommunerne vil fortsat bestille og finansiere 

bustrafik inden for kommunegrænsen 

– Ejerforholdene beholdes uændret bortset fra konsekvenserne af regioner-

nes forventede bortgang 

– S-togenes endelige placering er uklar – afventer omlægning til førerløse 

tog og udbud. Staten finansierer og bestiller trafikken 

– Ejerforhold for infrastruktur ændres ikke (dog konsekvenser ved regioner-

nes evt. udtrædelses) 

– HOT får en bestyrelse med 11 medlemmer udpeget af staten (4) og kom-

munerne (7 fordelt på 2 fra Københavns Kommune, 1 fra Frederiksberg 

Kommune og 4 fra de øvrige kommuner) 

– Den nye transportorganisation skal alene dække hovedstadsområdet, og 

derfor skal der etableres et selvstændigt trafikselskab dækkende det øvri-

ge Sjælland, Lolland, Falster og Møn. Dette selskab vil fungere på linje 

med de øvrige kommunale trafikselskaber i resten af landet. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tog orienteringen til efterretning. 
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2.7. Orienteringssag: Rekruttering og fastholdelse på ældre- og 
sundhedsområdet  

SAG-2018-05667 udy, adr 

 

Baggrund 

I disse år står kommunerne over for store rekrutteringsudfordringer på æl-

dre- og sundhedsområdet. KL lancerede i oktober 2018 således udspillet 

"Flere hænder i ældre- og sundhedssektoren – en handlingsplan for øget re-

kruttering i kommunerne" – med forslag til initiativer og indsatser, der kan 

understøtte, at kommunerne fortsat kan levere lokal velfærd med høj kvalitet 

- også med flere ældre borgere. Særligt et antal af anbefalingerne, der rela-

terer sig til SOSU- og sygeplejerskeuddannelsen, vurderes at være relevan-

te for det tværkommunale samarbejde, i sagen orienteres om disse, ligesom 

der orienteres om arbejdet med området på tværs af kommunerne i KKR 

Sjælland.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Handlingsplanens i alt 38 initiativer falder inden for tre overordnede temaer: 

a) Øget arbejdsudbud inden for eksisterende arbejdsstyrke, b) Kompetencer 

og opgaveglidning og c) Øget tilgang til arbejdsmarkedet. Langt de fleste ini-

tiativer henvender sig direkte til kommunerne og KL, og vil ikke være oplagt 

af drøfte i regi af KKR. Nedenstående fire forslag vil være relevante tvær-

kommunalt.   

 

1) Mere kommunalt fokus på uddannelsesinstitutionernes bestyrelser  idet 

der er behov for, at kommunerne styrker det strategiske fokus i uddannel-

sesinstitutionernes bestyrelser – og i fællesskab sikrer, at institutionerne un-

derstøtter den kommunale rekrutterings- og fastholdelsesdagsorden. 

 

2) Fælles fokus på, at flere skal gennemføre uddannelserne – idet der er 

behov for at drøfte muligheden for en evt. fælles handleplan mellem KKR og 

de enkelte SOSU-skoler og professionshøjskoler.  

 

3) Fælles fokus på et øget samarbejde mellem kommuner og SOSU-skoler – 

med henblik på, at sikre et øget rekrutteringsgrundlag fra såvel jobcentre, 

folkeskoler samt til de nye gymnasiale EUX SOSU-forløb. 

 

4) Øget fokus på kvalitet og kapacitet i praktikken  således, at det øgede ar-

bejdskraftsbehov kan løftes af praktikken. 
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Videre proces for handleplanen 

Som led i implementering og forankring af KL's handleplan har initiativerne 

været præsenteret og debatteret på Kommunaløkonomisk Forum (KØF) 

2019 og KL's Sundhedskonference, begge i januar 2019. KL er i proces med 

at udarbejde en yderligere implementeringsplan for arbejdet med rekrutte-

rings- og fastholdelsesdagsordenen, der løbende vil blive opdateret også i 

forlængelse af sundhedsreformen og dimensioneringsforhandlingerne.  

 

Arbejdet tværkommunalt i regi af KKR Sjælland  

Der er stor opmærksomhed på rekrutteringsudfordringerne i kommunerne i 

KKR Sjælland og mange initiativer i gang.  

 

I den lokale indsats har de 17 sjællandske kommuner fokus på rekruttering 

og fastholdelse af elever. Det fremgår af en rundspørge, som anker -

kommunen for SOSU (Ringsted) har lavet for nylig. Her ses det, at største-

delen af de 17 kommuner arbejder målrettet med at reducere frafaldet på 

SOSU-uddannelserne.  

 

På administrativt niveau drøftes frafald og initiativer for at dæmme op herfor 

også på tværs af kommuner/region og skoler. (Det sker blandt andet i regi af 

administrativt regionalt kommunalt samarbejdsforum om sundhedsuddan-

nelser (RKSS) og mellem den enkelte kommune og skolen).  

 

Endelig er der i regi af JRS (Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland) i 

tæt samarbejde med kommunernes ældre– og beskæftigelsesområde 

igangsat et SOSU-projekt (støttet af midler fra STAR – styrelsen for ar-

bejdsmarkeds og rekruttering). Man håber på at opkvalificere 80-100 borge-

re til ordinær beskæftigelse i plejeområdet og for nogles vedkommende til at 

tage uddannelse som SOSU-hjælper. Initiativet er inspireret af Vordingborg-

modellen.  

 

På møde i SOSU-dimensioneringsudvalget den 9. januar 2019 var rekrutte-

ringssituationen tilsvarende dagsordenssat.  Dimensioneringsudvalget op-

fordrer til, at gode eksempler på rekrutteringsindsatser i de 17 sjællandske 

kommuner formidles. For eksempel har forsøg med 10. klasse i Næstved 

Kommune medført flere ansøgere på erhvervsuddannelserne. Ankerkom-

munen vil via gruppen af uddannelseskonsulenter i samarbejde med KKR 

sekretariatet indhente og formidle de gode eksempler. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 
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3. Udpegninger  
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4. KKR 
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5. Siden sidst  

 

 

5.1. Meddelelser 

SAG-2018-07474 adr, jebj 

 

Baggrund 

KKR Sjællands formandskab vil på mødet orientere om status for diverse 

sager og møder.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

– Greater Copenhagen EU-kontor   

Fusionen af det fælles EU-kontor er en realitet fra 1. januar 2019. Der er 

inviteret til ekstraordinær generalforsamling og 1. bestyrelsesmøde den 7. 

februar. 

 

./. Generalforsamlingen skal godkende bestyrelsen og vedtægter for denne 

(oversigt over styregruppe og bestyrelse er vedlagt). 

 

Fra KKR Sjælland er KKR-formand og borgmester Niels Hörup indstillet 

(og forventes at blive næstformand i første periode). 

 

Derudover har KKR Sjælland i fællesskab med KKR Hovedstaden indstil-

let erhvervsrepræsentanter henholdsvis Niels Ulrik Amdal efter indstilling 

fra DI, og Jeanette Slora Nielsen efter indstilling fra DE. 

 

Der skal nu udarbejdes mål og strategi m.v. og findes fokusområder.  

 

– Beredskaber  

 

– Sundhedsaftale  

Udkast til Sundhedsaftale 2019-2023 for Region Sjælland er sendt i hø-

ring hos kommunalbestyrelserne og interessenter.  

 

Der er høringsfrist den 1. marts 2019. SKU behandler høringssvar og ju-

sterer udkast til sundhedsaftale på baggrund heraf. I andet kvartal af 2019 

sendes Ny Sundhedsaftale 2019 - 2023 til godkendelse i kommunalbesty-

relserne. 
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– Status turisme – arbejdet med udviklingsplan  

Arbejdet med udviklingsplan for turisme er godt i gang. Dansk Kyst- og 

Naturturisme (DKNT) er projektejer og har ansat projektleder med erfaring 

fra arbejdet med Udviklingsplan for Vestkysten. 

 

Der ligger nu bud på projektbeskrivelse og procesplan, som skal drøftes i 

styregruppen på dennes møde den 5. marts 2019. Efter behandling i sty-

regruppen forventes processen at tage yderligere fart med analyser, ind-

dragelse af lokale aktører og fokusering af arbejdet. 

 

Styregruppe for Udviklingsplan for turisme 

– Helle Reedtz-Thott (formand) – DKNT 

– John Brædder – KKR 

– John Dyrby Paulsen – KKR 

– Lars Damgaard – KKR 

– Lau Svendsen-Tune - KKR 

– Martin Bender – DMO 

– Hans-Jørgen Olsen – DMO 

– Mikkel Aarø-Hansen – DMO/Wonderful Copenhagen 

– Jens Bøhme – Real Dania 

 

– Umbrella EU/Interregprojekt - kommunale møder  

Guldborgsund Kommune er udpeget af KKR Sjælland til at deltage i EU-

projektet Umbrella (Interreg South Baltic). Umbrella-projektet, der er del-

vist medfinansieret af Region Sjælland, har til formål at motivere, at flere 

aktører i Region Sjælland, og særligt kommuner deltager i EU-projekter. 

Som en del af Umbrella-projektets aktiviteter vil 8-10 udvalgte kommuner i 

foråret 2019 modtage en invitation til et kommunalt EU-møde, som afhol-

des i den pågældende kommune. 

 

– Digital Taskforce 

Flere initiativer vil i de kommende år påvirke mobil- og bredbåndsområdet 

for kommunerne både direkte og indirekte: 

 

I 2018 vedtog Regeringen og samtlige af Folketingets partier et nyt Tele-

forlig. Teleforliget skal blandt andet være med til at sikre nogle tydelige 

rammer for kommunerne i arbejdet med mobil- og bredbåndsområdet 

– Telebranchen har i 2019 bl.a. fokus på maste- og graveområdet 

– Der foretages investeringer i opgraderinger og nybygninger i forbindel-

se med at kunne honorere det øgede databehov og udrulning af kom-

mende 5G teknologi 

– Telebranchen oplyser, at der årligt investeres ca. 6 mia. kr. årligt i ud-

rulning af mobil- og bredbåndsforbindelser i Danmark 
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– Der er planer om investeringer i digital infrastruktur for omkring 3,5 mia. 

kr. i kommunerne i Sjællandsregionen i de kommende 5 år, hvilket må 

forventes at medføre øget aktivitet på graveområdet.  

 

De 17 kommuner og Region Sjælland har tidligere nedsat Digitalt Aktions-

forum, som på politisk niveau (KKU-formandskabet) i samarbejde med in-

dustrien har opstillet målsætninger og fastlagt retningslinjer for udru lning 

af digital infrastruktur. 

 

For at understøtte opfyldelsen af de politiske målsætninger og understøtte 

implementeringen af de vedtagne retningslinjer, kan der være behov for 

en stærkere koordinering på administrativt niveau mellem kommunerne 

og regionen.  

 

Region Sjælland har udarbejdet et forslag til en fælles kommunal-regional 

Digital Taskforce. Guldborgsund Kommune har givet tilsagn om at blive 

lead-kommune på projektet ”Digital Taskforce”. 

 

Den digitale taskforce vil arbejde for: 

– At samle fælles kommunale erfaringer og viden og formidle disse til øv-

rige kommuner 

– At styrke samarbejdet mellem brancheforeningerne og kommunerne i 

regionen 

– At skabe fokus på de regionale retningslinjer for maste- og gravetilla-

delser, herunder at ajourføre disse i forbindelse med lovændringer og 

tiltag i forbindelse med teleforlig 

– At udbrede viden og muligheder til kommunerne for hurtigere bredbånd. 

Dette med en stærk teknologi- og leverandørneutral tilgang. 

 

Den Digitale Taskforce vil i den kommende måned udarbejde den endeli-

ge projektbeskrivelse og herefter gå i dialog med de 17 kommuner vedr. 

en evt. deltagelse. 

 

Såfremt der kan findes tilsagn fra tilstrækkeligt mange af kommunerne til 

at indgå i et samarbejde, hvilket afklares i første halvdel af 2019, fortsæt-

tes projektet i en samlet 3-årig periode.  

 

Projektet finansieres af Region Sjælland på kr. 2 mio. i projektperioden. 

De deltagende kommuner bidrager til finansieringen gennem medgået tid. 

 

– Frit valg af leverandører af madservice 

./. Der er vedlagt et svar fra KL på KKR's henvendelse om ordningen med 

frit valg af leverandører af madservice. 
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Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen, idet formand for KKR Sjælland Niels 

Hörup supplerende orienterede om beslutningen om at opløse Østsjællands 

Beredskab senest pr. 1/1 2021. 
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6. Punkter til næste møde  

 

 

6.1. Dagsordenspunkter til næste møde 

SAG-2018-07474 adr 

 

Baggrund 

Der orienteres om punkter til næste møde i KKR Sjælland den 24. april 2019 

kl. 9.30-12.30. Mødet holdes på Sørup Herregaard, Sørupvej 26, 4100 Ring-

sted. 

 

Partierne aftaler selv gruppemøder. Gruppemøderne kan placeres fra kl. 8-

9.30. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

På møde den 24. april 2019 forventes følgende sager:  

– Erhvervsfremme  

– Status for arbejdet med rammeaftalen på det specialiserede social- og 

undervisningsområde.  

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. Jf. behandlingen af sag 2.3. forventes 

også, at Infrastrukturudspillet "Sjælland baner vejen frem" dagsordenssæt-

tes. Endelig bad medlem af KKR Sjælland Eric Steffensen, Lolland om, at 

der dagsordenssættes en sag om flyttemønstre på tværs af kommuner. Der 

fremsendes materiale til brug for sagens behandling.  
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7. Eventuelt  

 

 

7.1. Eventuelt 

SAG-2018-07474 adr 

  

  

  

Beslutning 

      

 

  

 

 


