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KKR SJÆLLAND
Dato:
Sted:

18-06-2019 09:30
Sørup Herregård
Sørupvej 26
4100 Ringsted.
Mødet er fra kl. 9.30 - 12.30.
Partierne aftaler selv gruppemøder, de kan placeres
i tidsrummet 8.00 - 9.30

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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Deltagerfortegnelse
Deltagere
Ole Vive, Faxe Kommune
Henrik T. Larsen, Solrød Kommune suppleant for Annemette S. Johnsen,
Guldborgsund Kommune
Ole K. Larsen, Guldborgsund Kommune
Asbjørn Olsson, Holbæk Kommune suppleant for John Harpøth, Holbæk
Kommune
Martin Damm, Kalundborg Kommune
Marie Stærke, Køge Kommune
Mads Andersen, Køge Kommune
Carsten Rasmussen, Lejre Kommune
Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune
Eric Steffensen, Lolland Kommune
Carsten Rasmussen, Næstved Kommune
Githa Nelander, Næstved Kommune
Thomas Adelskov, Odsherred Kommune
Arne Mikkelsen, Odsherred Kommune
Henrik Hvidesten, Ringsted Kommune
Henrik Kjær, Ringsted Kommune
Joy Mogensen, Roskilde Kommune
John Dyrby Paulsen, Slagelse Kommune
Troels Brandt, Slagelse Kommune
Niels Hörup, Solrød Kommune
Gert Jørgensen, Sorø Kommune
Lars Damgaard, Sorø Kommune
Anette Mortensen, Stevns Kommune
Afbud
Pernille Beckmann, Greve Kommune
John Brædder, Guldborgsund Kommune
John Harpøth, Holbæk Kommune
Mogens Haugaard Nielsen, Stevns Kommune
Søren Stavnskær, Holbæk Kommune
Mikael Smed, Vordingborg Kommune
Annemette S. Johnsen, Guldborgsund Kommune
Christina Krzyrosiak Hansen, Holbæk Kommune
Bente Borreskov, Lolland Kommune
KL udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer
Knud Erik Hansen, Faxe Kommune
Per Flor, Ringsted Kommune
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Gæster
– Regionsrådsformand Heino Knudsen, Region Sjælland under punkt 2.1 og
2.2.
– Direktør Jakob Willer, Teleindustrien under punkt 2.1.
– Branchechef for telepolitik Thomas Woldiderich, Dansk Energi under
punkt 2.1.
– Administrerende direktør Per Bennetsen, Region Sjælland under punkt
2.1 og punkt 2.2.
– Udviklingschef David Meinke, Region Sjælland under punkt 2.1.
– Bredbåndskonsulent Niels Kjærgaard, Guldborgsund Kommune under
punkt 2.1.
– Chefkonsulent Ane Bepler, Region Sjælland under punkt 2.1 og punkt 2.2.
– Direktør Ulrich Schmidt-Hansen, Holbæk Kommune under punkt 2.5
– Tilsynschef Henriette Lindberg, Socialtilsyn Øst under punkt 2.5.
Sekretariatet
– Administrerende direktør Henrik Winther Nielsen, Solrød Kommune
– Kommunaldirektør Inger Marie Vynne, Lejre Kommune
– Chefkonsulent Anders Haarløv, Greater Copenhagen
– Leder af KKR sekretariaterne, Henrik Fabiansson Haue, KL
– Chefkonsulent Jesper Bøjer Jensen
– Konsulent Anne Andersen
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1.

Godkendelse af dagsorden og referat

1.1.

Godkendelse af dagsorden
SAG-2018-07476 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 beslutningskompetencen, 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 grundig drøftelse på møderne.
2.Temadrøftelser
Centrale emner dagsordenssættes som temadrøftelser af lidt længere varighed. 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 beslutning. 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-2018-07476 adr
Baggrund
Referat af møde den 24. april 2019 blev udsendt den 30. april 2019.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Sjælland godkender referat af møde den 24. april
2019.
Sagsfremstilling
Der henvises til referatet, der desuden er tilgængeligt på KKR Sjællands
hjemmeside: https://www.kl.dk/media/19650/referat-af-moede-i-kkrsjaelland-den-24-april-2019.pdf
Beslutning
KKR Sjælland tiltrådte indstillingen.
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2.

Regionalpolitiske sager

2.1.

Temadrøftelse: Udrulning af digital infrastruktur
SAG-2018-07476 ahaa/jebj
Baggrund
De 17 kommuner i Sjællandsregionen og Region Sjælland har i samarbejde
med Teleindustrien og Dansk Energi samarbejdet om at styrke den digitale
infrastruktur i regionen, og har herunder udarbejdet fælles retningslinjer for
udrulning af digital infrastruktur. Retningslinjerne blev vedtaget i KKR Sjælland i 2016.
Siden vedtagelsen er der sket mindre ændringer i lovgivning m.v., som øger
behovet for en opdatering af retningslinjerne.
Sagen indledes med oplæg om status for bredbåndsdækning, kommunernes
arbejde med udrulning samt om leverandørernes initiativer og ønsker til
samarbejde med region og kommuner.
Eksterne deltagere:
– Regionsrådsformand Heino Knudsen, Region Sjælland
– Direktør Jakob Willer, Teleindustrien
– Branchechef for telepolitik Thomas Woldiderich, Dansk Energi
– Udviklingschef David Meincke, Region Sjælland
– Bredbåndskonsulent Niels Kjærgaard, Guldborgsund Kommune.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter status for og samarbejde om udrulning af digital infrastruktur.
Sagsfremstilling
Velfungerende digital infrastruktur er nu og fremover af stor betydning for
både borgeres og virksomheders hverdag – og dermed grundlag for, at vi i
kommunerne i Sjællandsregionen kan sikre fortsat økonomisk vækst og udvikling af arbejdspladser.
Med ambitionen om at fremme udrulningen af digital infrastruktur i de 17
kommuner i Region Sjælland blev Digitalt AktionsForum (DAF) etableret i
maj 2015. DAF er et samarbejde mellem de to brancheorganisationer Dansk
Energi og Teleindustrien og Kommunekontaktudvalget for Region Sjælland
(repræsenteret af KKR-formandskabet og regionsrådsformanden), der udgør
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den politiske forankring. DAF var omdrejningspunkt for udarbejdelsen af de
fælles retningslinjer for udrulning af digital infrastruktur .
Behovet for opdatering af retningslinjerne underbygges af, at flere initiativer i
de kommende år vil påvirke mobil- og bredbåndsområdet for kommunerne
både direkte og indirekte:
– 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
– Der foretages investeringer i opgraderinger og nybygninger i forbindelse
med at kunne honorere det øgede databehov og udrulning af kommende
5G teknologi.
Der har i Digitalt Aktionsforum løbende været drøftelser heraf samt af samarbejdet mellem leverandører og kommuner/region om videre udrulning af
digital infrastruktur. På møde i Digitalt Aktionsforum den 23. april 2019 blev
det besluttet at iværksætte en opdatering af de gældende Sjællandske retningslinjer for udrulning af digital infrastruktur. Opdateringen skal udelukkende fokusere på at blive ajour til ændringer i planlov m.v. På mødet blev
det samtidig aftalt, at repræsentanter fra samarbejdsparterne skulle deltage i
drøftelser i KKR Sjælland.
Energistyrelsen har i forlængelse af "Aftale om Bredbånd og mobil i digital
topklasse - Fremtidens telepolitik for hele Danmark" (maj 2018), der er indgået mellem alle Folketingets partier, nedsat arbejdsgrupper for tre projekter:
1. Udvikling af støttemodel(ler) for kommunal støtte til udrulnin g af digital infrastruktur (kommunal støtteramme)
2. Udvikling af en opdateret vejledning om masteleje
3. Udvikling af en værktøjskasse til sagsbehandling i forbindelse med udrulning af digital infrastruktur.
./.

Alle kommuner er af Energistyrelsen blevet inviteret til at deltage i arbejdsgrupperne.
Aftalen lægger endvidere op til at styrke samarbejdet gennem etablering af
et brancheforum (a la Digitalt Aktionsforum). Parterne har aftalt, at det i
2020 vil blive evalueret, om rammevilkårene i forhold til særlig t sagsbehandling og masteleje er blevet forbedrede, eller om der er behov for en yderligere indsats.
Der var på mødet i Digitalt Aktionsforum enighed om, at opdateringen af de
sjællandske retningslinjer bør igangsættes umiddelbart og ikke afvente ud-
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kommet af arbejdsgruppernes arbejde. Energistyrelsen forventer som udgangspunkt, at arbejdsgrupperne afslutter deres arbejde med udgangen af
2019. På baggrund af erfaringerne fra bl.a. Greater Copenhagen Gigabit projektet, hvor mulighederne for fælles retningslinjer mellem KKR Sjælland
og KKR Hovedstaden blev afsøgt, vurderes det dog tvivlsomt, om det vil lykkes at nå til enighed så hurtigt, særligt i forhold til en model for masteleje.
Der har hidtil været oplevet store forskelle i opfattelse og tilgang til mas teleje kommunerne imellem.
Samtidig vil kommende anbefalinger fra arbejdsgrupperne alene være vejledende, og med al sandsynlighed ikke være lige så detaljerede som de retningslinjer, vi har i forvejen.
Ved udarbejdelsen af retningslinjerne i 2015-2016 blev en arbejdsgruppe
med regionale og kommunale deltagere nedsat. Region Sjælland vil tage initiativ til at nedsætte en tilsvarende arbejdsgruppe igen. Ved udpegningen af
deltagere til arbejdsgruppen skal der sikres faglig indsigt, bred kommunal
deltagelse samt kobling til den Digitale Taskforce, som Guldborgsund Kommune er tovholder for.
Den Digitale Taskforce, der er etableret ultimo 2018 med støtte fra Vækstforum Sjælland og regionale udviklingsmidler, har til formål at sikre bedre
dækning og mobilnet i hele Region Sjælland. Taskforcen har bl.a. fokus på
at understøtte implementeringen af retningslinjerne i alle 17 kommuner. Den
Digitale Taskforce har et samlet budget på 4 mio. kr., hvoraf d e deltagende
kommuner medfinansierer 50 procent af indsatsen med personaleressourcer. Bevillingen til Den Digitale Taskforce udløber med udgangen af 2021.
Beslutning
KKR Sjælland drøftede sagen.
Parterne var enige om at arbejde med at videreudvikle og implementere de
"Fælles retningslinjer for udrulning af digital infrastruktur".

2.2.

Temadrøftelse: Interessevaretagelse for udmøntning af
Sjælland baner vejen frem
SAG-2018-07476 ahaa/jebj
Baggrund
De 17 kommuner i Sjællandsregionen og Region Sjælland har siden 2007
med succes arbejdet sammen for at fremme videreudviklingen og investeringer i den statslige trafikale infrastruktur i regionen. De fælles ønsker til
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den trafikale infrastruktur er senest opdateret og beskrevet i ”Sjælland baner
vejen frem” fra november 2015.
En lang række af de væsentligste projekter, der har indgået i de hidtidige
udgaver af ”Sjælland baner vejen frem” er blevet ført ud i livet. Der er dog
stadig vigtige sjællandske infrastrukturprojekter, som ikke er realiseret. Og
nye kommer til. Det er afgørende, at kommuner og region i fællesskab vedholdende interessevaretager for udmøntning af projekterne over for regering
og Folketing. Parallelt hermed skal der ske opdatering af "Sjælland baner
vejen frem" som grundlag for fælles interessevaretagelse for nye infrastrukturprojekter.
KKR Sjælland skal drøfte den fortsatte interessevaretagelse af allerede prioriterede infrastrukturprojekter samt formål og proces for det videre arbejde
med opdatering af Sjælland baner vejen frem.
Regionsrådsformand Heino Knudsen deltager under punktet.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Sjælland godkender, at det videre arbejde med fælles
interessevaretagelse for sjællandske trafikinfrastrukturprojekter opdeles i:
Fase I målrettet de nuværende prioriteter. Og Fase II, der handler om det
fremadrettede ift. opdatering af "Sjælland baner vejen frem", jf. nedenfor.
Det indstilles, at der under Fase I arbejdes videre med fælles interessevaretagelse for de allerede besluttede prioriteter:
1. Færdiggørelse af Kalundborgmotorvejen helt frem til Kalundborg (Rute
23)
2. Motorvej mellem Næstved og Rønnede (Rute 54)
3. Resterende tværforbindelse Næstved-Kalundborg (Rute 22).
– Og at kommunerne i samarbejde med regionen på det grundlag proaktivt
arbejder med interessevaretagelsen med afsæt i de initiativforslag, der er
beskrevet under Ad Fase I
Det indstilles i forlængelse heraf, at det videre arbejde med opdatering af
Sjælland baner vejen frem, jf. Fase II, genoptages efter det afholdte folketingsvalg og efterfølgende regeringsdannelse.
Det indstilles endelig, at KKR Sjælland har en indledende drøftelse af formål
med et fremtidigt fælles infrastrukturudspil.
Sagsfremstilling
Kommunerne i Sjællandsregionen har siden 2007 sammen med Region
Sjælland arbejdet for at fremme videreudviklingen af og investeringer i den
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statslige trafikale infrastruktur i regionen eller i tilknytning til denne. De fælles ønsker til den trafikale infrastruktur er beskrevet i ”Sjælland baner vejen
frem”, som senest er opdateret november 2015.
Med "Sjælland baner vejen frem" har KKR Sjælland og Region Sjælland udover de prioriterede regionale bane- og vejprojekter – givet håndslag på
at arbejde for realisering af de større, tværgående projekter, bl.a. "Den s jællandske timemodel" med ambition om nedbringelse af rejsetiden mellem hovedstaden og regionen i den kollektive trafik. Og for udvikling af Femernbælt
korridoren samt etablering af en fast kombineret tog- og vejforbindelse over
Kattegat.
De 17 kommuner og regionen har respekteret de fælles prioriteringer og ønsker i Sjælland baner vejen frem. Det har gjort det væsentligt nemmere politisk og administrativt at arbejde målrettet for, at disse ønsker blev realiseret.
Kommunerne og regionen har så samtidigt kunnet arbejde med egne infrastrukturønsker, som oftest lokale, så længe de fælles prioriteringer blev respekteret.
Opdateringen af Sjælland baner vejen frem var skitseret til at kunne ende
med en forelæggelse for KKU-formandskabet (KKR-formandskabet samt regionsrådsformanden) ultimo maj 2019. Det var fra starten klart, at den politiske udvikling, fx udskrivelse af folketingsvalg, kunne nødvendiggøre en ændret tidsplan for opdatering af Sjælland baner vejen frem.
Regeringen (Venstre, Konservative og Liberal Alliance) og Dansk Folkeparti
har 12. marts 2019 indgået aftale om en investeringsplan frem til 2030. Socialdemokratiet har 30. januar 2019 offentliggjort deres plan for infrastrukturinvesteringer. Indholdsmæssigt er der en høj grad af overensstemmelse
mellem de to udspil, som begge indeholder store dele af de sjællandske infrastrukturønsker.
Med netop gennemført folketingsvalg, ny regeringsdannelse og efterfølgende prioritering af investeringer er der på den ene side behov for at fastholde
opmærksomheden på de sjællandske infrastrukturbehov. På den anden side
er det uklart, hvilke af de sjællandske prioriteter regering og aftaleparter vil
tage med i en fremtidig investeringsplan på infrastrukturområdet.
Det foreslås derfor, at det videre arbejde med Sjælland baner veje n frem,
herunder opdatering opdeles i to faser:
Fase I – Målrettet interessevaretagelse i forhold til de prioriteter fra
Sjælland baner vejen frem 2015, som KKR Sjælland har besluttet. Inte-
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ressevaretagelsen pågår frem til, at endeligt grundlag for udmøntning
af de enkelte projekter foreligger (anlægslov m.v.).
Fase II – Fortsat arbejde med opdatering af Sjælland baner vejen frem.
Ad Fase I
Der foreslås en række konkrete initiativer som grundlag for interessevaretagelsen op i mod en ny regering og Folketing for de tre højest prioriterede infrastrukturprojekter, som KKR Sjælland besluttede i marts 2018:
– Færdiggørelse af Kalundborgmotorvejen helt frem til Kalundborg (Rute
23)
– Motorvej mellem Næstved og Rønnede (Rute 54)
– Resterende tværforbindelse Næstved-Kalundborg (Rute 22).
Følgende initiativer foreslås:
– Kommunikationsstrategi for interessevaretagelse frem mod vedtagelse af
ny investeringsplan for den nye regering, herunder særlige initiativer målrettet kommunikation fra KKU-formandskabet (regionsrådsformand/næstformand og KKR-formandskab) til minister, ordførere m.fl.
– Konference med fokus på de tre højest prioriterede projekter, evt. kombineret med fokus på den sjællandske timemodel for kollektiv trafik
– Rundbordsmøde med ny minister, transportordførere, MF’ere valgt i Sjællandsregionen, erhvervsliv m.fl. Der blev med stor succes afholdt et sådant rundbordsmøde i oktober 2018.
Initiativerne gennemføres i samarbejde med Region Sjælland, og der udarbejdes procesplan. Der øves interessevaretagelse frem til endelig udmøntning/anlægslov for de enkelte projekter.
Ad Fase II
KKR Sjælland og regionsrådet i Region Sjælland besluttede i 2018 at opdatere "Sjælland baner vejen frem". Kommunerne har som led i opdateringen
indmeldt forslag til potentielle projekter til fremtidig fælles prioritering i november/december 2018. En fælles prioritering vil bl.a. tage afsæt i de af
KKR Sjælland fastsatte principper, jf. faktaboks.
1.

2.
3.

4.

5.

Fælles/regional betydning. Projektet skal have en vis størrelse og opbakning på
tværs af kommuner, der gør, at det meningsfyldt kan indeholdes i et fælles trafikudspil
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. beslutning
Samfundsøkonomisk forrentning. Denne tillægges en stor vægt. Den giver dog
ikke lige stor mening for alle typer af ønsker eller projekter. Men specielt 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 øvrige omkostninger
Vækst og udvikling i regionens erhvervsliv. Betydning for erhvervsudviklingen i
Region Sjælland, f.eks. i forhold tilgængeligheden af kvalificeret arbejdskraft, godstransport og tiltrækningen af virksomheder
Pendling og tilgængelighed til arbejde og uddannelse for regionens borgere.
Regionen er helt afhængig af pendlingsmulighederne internt og i forhold til Hovedstaden.
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Faktaboks – Principper for prioritering af fælles infrastrukturprojekter

Dette arbejde fortsættes og inddrager eventuelle politiske udspil/aftaler
og/eller beslutning om investeringsplan under en kommende regering i
grundlaget for arbejdet. I dette vil indgå vurdering af indmeldte projekter fra
kommunerne, som er med i en kommende investeringsplan. Der vil være
behov for at beslutte, om de omhandlede projekter fortsat skal være en del
af opdateringen af Sjælland baner vejen frem.
Det er vigtigt at sikre et bredt ejerskab til og aktualitet i en opdateret version
af Sjælland baner vejen frem. Som led i opdateringen er der derfor behov for
at drøfte formål med fælles infrastrukturudspil, herunder om der ønskes en
hurtig, kortsigtet proces med mulighed for at bringe nytilkomne projekter ind
i spillet om en forventet snarlig investeringsplan fra regering og aftaleparter i
Folketinget. Eller om der som hidtil skal arbejdes mere langsigtet med et
fælles infrastrukturudspil, der dels peger længere frem, dels tilpa sses en
snarlig investeringsplan.
Beslutning
KKR Sjælland tiltrådte indstillingen.

2.3.

Beslutningssag: Status og det videre arbejde med erhvervs- og turismefremme
SAG-2018-07475 snm, jebj
Baggrund
Setuppet for det nye erhvervs- og turismefremmesystem er ved at være på
plads. I april 2019 blev den første resultatkontrakt mellem KKR Sjælland og
Erhvervshus Sjælland indgået - med både tværgående nationale og lokale
mål for samarbejdet. Erhvervshus Sjælland har den 30. april 2019 givet input til de regionale kapitler i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi
for 2020 og frem.
For KKR og kommunerne er det en vigtig opgave resten af 2019 og frem at
få parterne i det nye erhvervsfremmesystem kittet stærkt sammen, herunder
at KKR Sjælland inddrages i Erhvervshus Sjællands videre arbejde med bidrag til strategi for 2020 og frem.
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Sagen indledes af formand for KKR Sjælland, borgmester Niels Hörup og
formand for Erhvervshus Sjællands bestyrelse, borgmester John Brædder.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen om status for nyt erhvervsfremmesystem i Sjælland til efterretning.
Det indstilles videre, at KKR Sjællands formandskab får mandat til at varetage KKR Sjællands interesser over for Erhvervshus Sjællands bestyrelse,
der skal inddrage KKR i arbejdet med bidrag til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi for decentral erhvervsfremme 2020 og frem .
Sagsfremstilling
Erhvervshuse
Kommunerne spiller en nøglerolle i det nye erhvervsfremmesystem, og er
det lokale omdrejningspunkt for virksomhederne. Siden lovens ikrafttrædelse
er der – både lokalt og nationalt - arbejdet intensivt på at få styringsredskaberne i det nye erhvervsfremmesystem etableret. I det praktiske arbejde
med snitflader og målgrupper arbejder parterne også lokalt og regionalt på
at skabe sammenhæng. Det er således også et konkret indsatsmål i erhvervshusenes resultatkontrakt for 2019.
./.

KKR Sjælland godkendte på møde den 24. april 2019 udkast til resultatkontrakt for 2019. Resultatkontrakten er nu underskrevet og vedlagt som bilag.
Der skal være et godt samspil mellem Erhvervshusene og Erhvervsstyrelsen
i forhold til den fremtidige overvågning af erhvervsudviklingen, dette er både
Erhvervshusene og Erhvervsstyrelsen enige om. Erhvervsstyrelsen vil i løbet af 2019 indkalde til møde om, hvordan dette samarbejde skal se ud
fremadrettet, herunder hvem der gør hvad. KL's sekretariat er inviteret til at
deltage i dette arbejde, så det sikres, at kommunerne også fremadrettet understøttes med relevante data.
Der vil i de kommende uger blive udarbejdet forslag til konkret proces for
samarbejdet med Erhvervshus Sjælland og KKR/kommunaldirektørtovholderne i K17 om opfølgning på resultatkontrakt 2019 og forberedelse af resultatkontrakt 2020. Det forventes, at der på KKR Sjællands møde den 10. september 2019 kan være en første drøftelse af resultatkontrakt for 2020.
Erhvervsfremmestrategi

./.

KKR Sjælland behandlede på møde den 24. april 2019 bidrag til Erhvervshus Sjællands bestyrelse som led i arbejdet med, at erhvervshusets bestyrelse skal bidrage (herunder med regionalt kapitel for Sjælland) til, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal formulere en samlet strategi for den
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decentrale erhvervsfremmeindsats fra 2020 og frem. KKR Sjællands indspil
er vedlagt.
./..

Erhvervshus Sjællands bestyrelse har efterfølgende (30. april 2019) afgivet
sit indledende indspil til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Indspillet har
taget afsæt i KKR Sjællands indspil og afspejler bl.a. fremhævede styrkepositioner.
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (DEB) vil i perioden maj til august arbejde videre med de regionale strategibidrag og en samlet strategi. Og DEB
er gået i dialog med Erhvervshus Sjælland om den nærmere formulering af
det regionale bidrag fra Sjælland med henblik på, at der kan ligge et første
samlet udkast til behandling på møde i DEB den 26. juni 2019.
I den næste fase er det vigtigt, at der er et tæt samarbejde mellem Erhvervshus Sjælland og kommunerne/KKR - både i forhold til de regionale
kapitler og den samlede strategi. Det er således erhvervshusene, der direkte
involveres i skrivefasen for de regionale kapitler. Erhvervshuset har så formelt pligt til at inddrage KKR.
Det vurderes, at KKR's inddragelse i arbejdet skal ske i perioden efter møde
i DEB den 26. juni og frem til udgangen af august. Denne tidsplan giver ikke
mulighed for drøftelse på KKR-møde (næste møde i KKR Sjælland er den
10. september 2019), hvorfor det foreslås, at KKR-formandskabet får mandat til at indgå i dialogen med Erhvervshus Sjællands bestyrelse og varetage KKR Sjællands interesser i forhold til det regionale bidrag fra Sjælland.
KKR-formandskabet sekretariatsbetjenes i arbejdet af kommunaldirektørt ovholderne i K17-Erhverv. K17-Erhverv og KKR-sekretariatet er i dialog med
Erhvervshus Sjælland om inddragelse i den videre proces samt i det fremadrettede arbejde med strategi m.v.
Den endelige erhvervsfremmestrategi for 2020 og frem behandles i DEB den
24. september 2019 og sendes i offentlig høring i løbet af oktober 2019. KL
er orienteret om, at det forventes, at strategien er 4-årig.
Puljemidler og udmøntning
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelser har åbnet for ansøgninger til erhvervsfremmemidlerne for 2019 på en lang række områder digitalisering,
grøn og cirkulær omstilling i SMV'er, overgangspulje til klyngekonsolidering,
strategisk pulje til erhvervsfremmeindsatser og kvalificeret arbejdskraft. Ansøgningsfristerne er ofte korte, og der er mulighed f or indledende dialog
med Erhvervsstyrelsen om projektidéer.
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KL hører fra flere steder i landet, at finansiering af eksisterende organisationer er en udfordring, eksempelvis EU-kontorer. Den aktuelle strategiske erhvervsfremmepulje kan bruges til lokale og regionale erhvervsindsatser
samt til initiativer og organisationer med finansieringsudfordringer samt til
afprøvning af nye typer af erhvervsindsatser. Det er forventningen, at også
Greater Copenhagen og Copenhagen Capacity vil søge midler via puljen,
idet deres hidtidige bevillinger fra vækstfora, regionale udviklingsmidler m.v.
udløber med udgangen af 2019.
Digital erhvervsfremmeplatform
Erhvervsfremmeplatformen skal være et værktøj, der understøtter en agil offentlig erhvervsfremmeindsats og give virksomhederne 1) Let og overskuelig
adgang til erhvervsfremmesystemets aktører og services, 2) Vejledning og
information af høj kvalitet, der er central for opstart og drift af virksomhed.
Kommunerne finansierer drift og udvikling af erhvervsfremmeplatform en
med 25 mio. kr. årligt.
KL har stor opmærksomhed på, at platformen reelt kan afløfte og spille
sammen med den lokale erhvervsservice – som forudsat i aftalen. I det forberedende arbejde om erhvervsfremmeplatformen har KL etableret en følgegruppe bestående af 17 kommuner til at bistå KL i arbejdet. Erhvervshusene har ligeledes været inddraget i forberedelserne.
KL er orienteret om, at den tekniske del af platformen er ved at være på
plads. Erhvervsstyrelsen har nu fokus på at få det rette indhold på siden.
Den første version af platformen lanceres i uge 26 og vil i vidt omfang være
en overskuelig samling af den vejledning der i dag er spredt udover mange
aktører og myndigheder.
./.

Erhvervsstyrelsen har afholdt i alt 9 dialogmøder i april/maj rundt om i landet. Herunder dialogmøde hos Erhvervshus Sjælland, Vordingborg den 28,
maj 2019 jf. vedlagte plancher.
Konsolidering af turismefremmeindsatsen
Konsolideringen af den kommunale turismefremmeindsats i tværkommunale
destinationsselskaber er i fuld gang – fristen er udgangen af 2020. Målet er
15-25 tværkommunale destinationsselskaber i Danmark. Det er indtrykket,
at konsolideringsprocessen går smidigt, og at der stadig er bevægelse i
landskabet.
I Sjællandsregionen har der over de seneste år tegnet sig en organisering
med fire større turisme/DMO-samarbejder med Visit Lolland-Falster (Guldborgsund og Lolland), Visit Sydsjælland-Møn (Vordingborg, Stevns, Faxe og
Næstved), Fjordlandet (Lejre, Roskilde, Holbæk og Frederikssund) samt en
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kommende sammensmeltning af Visit Vestsjælland (Sorø, Slagelse, Kalundborg) og Visit Odsherred (Odsherred).
Turismefremme indgår også som et fokusområde i den kommende nationale
erhvervsfremmestrategi bl.a. med afsæt i anbefalinger fra Det Nationale Turismeforum.
Det sjællandske bidrag til strategi for decentral erhvervsfremme fremhæver
også turisme som en styrkeposition med potentiale for gennemgribende forandringsskabende indsatser. Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med det
igangværende arbejde med en udviklingsplan for turisme i Sjælland og øerne.
Turismefremmemidler
De nationale turismemidler for 2019 har været udbudt i regi af D anmarks
Erhvervsfremmebestyrelse med ansøgningsfrist den 17. april 2019. Erhvervsfremmebestyrelsen tager stilling til turismeansøgningerne på mødet
den 26. juni 2019.
Samlet set er puljen på 50 mio. kr. for 2019. Der er afsat 40 mio. kr. til en
destinationsudviklingspulje, som kun kunne ansøges af destinationsselskaber, og 10 mio. kr. i en pulje til lokal og tværgående turismeudvikling, herunder bl.a. destinationsudvikling i ø-kommuner. Denne pulje kan søges af alle
aktører – også enkeltkommuner.
Beslutning
KKR Sjælland tiltrådte indstillingen.
Medlem af Erhvervshus Sjællands bestyrelse, Anette Mortensen, borgmester i Stevns Kommune orienterede om, at Erhvervshus Sjællands bestyrelse vil udsende nyhedsbrev efter møde i bestyrelsen den 26. juni 2019. KKR
Sjælland tilsendes nyhedsbrevet.

2.4.

Beslutningssag: Flygtningefordeling 2019
SAG-2018-07476 adr
Baggrund
KKR Sjælland drøfter årligt i juni måned fordelingen af flygtninge mellem de
17 kommuner i region Sjælland i det efterfølgende år. Det sker på baggrund
af Udlændingestyrelsens udmelding af henholdsvis landstal og regionskvoter. Landstallet for 2020 er fastsat til 600. Regionskvoten for region Sjælland
er fastsat til 108.
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Udlændingestyrelsen har samtidig med udmelding af landstal og regionskvoter meddelt, at man for 2019 på nuværende tidspunkt forventer at visitere
omkring 750 flygtninge til kommunerne i 2019.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Sjælland på vegne af kommunerne meddeler Udlændingestyrelsen, at der er enighed om en fordeling af kommunekvoter for
2020 mellem de 17 kommuner i KKR Sjælland svarende til de beregnede
kommunekvoter jf. den matematiske model.
Sagsfremstilling
Kommunerne har jf. integrationsloven mulighed for indbyrdes at indgå frivillige aftaler om kommunekvoterne i hver region. Det skal ske inden den 10.
september 2019.
./.

Hvis kommunalbestyrelserne inden for en region ikke inden den 10. september 2019 har givet Udlændingestyrelsen meddelelse om indgåelse af aftale
om kommunekvoter for 2020, fastsætter Udlændingestyrelsen inden den 30.
september 2019 for hver kommune i regionen den antal flygtninge, som påregnes boligplaceret inden for de enkelte kommuner i det kommende år. De
kommunekvoter, som styrelsen agter at fastsætte, fremgår nedenfor.
Beregnede kommunekvoter for 2020 for kommunerne i region Sjælland:
Greve

1

Køge

0

Roskilde

17

Solrød

7

Odsherred

8

Holbæk

7

Faxe
Kalundborg

8
14

Ringsted

4

Slagelse

7

Stevns

3

Sorø

6

Lejre

7

Lolland

8

Næstved

6

Guldborgsund

0

Vordingborg

5

I alt region Sjælland

108
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Beslutning
KKR Sjælland tiltrådte indstillingen.
Medlemmerne af Dansk Folkeparti kunne ikke tiltræde indstillingen, idet man
ikke går ind for, at der skal ske en fordeling af flygtninge til kommunerne.

2.5.

Orienteringssag: Socialtilsyn Østs Årsrapport 2018
SAG-2018-07476 adr
Baggrund
Lov om socialtilsyn trådte i kraft den 1. januar 2014. Grundlaget for udarbejdelsen af årsrapporten for det enkelte socialtilsyn fremgår af lov om socialtilsyn § 9 og bekendtgørelse om socialtilsyn § 18.
Socialtilsynets årsrapport skal fungere som en årlig afrapportering til Børneog Socialministeriet om socialtilsynets virke og resultater i forhold til de opgaver og rammer, som er stillet i lov om socialtilsyn, samt drøftes i regionens kommuner og region i forbindelse med indgåelse af kommende års
rammeaftale. Direktør Ulrich Schmidt-Hansen, Holbæk Kommune og tilsynschef Henriette Lindberg, Socialtilsyn Øst vil orientere om årsrapporten på
mødet.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling

./.

Socialtilsynet udarbejder en årsrapport om tilbuddenes kvalitet, som skal
sendes til sekretariatet for rammeaftalen og Socialstyrelsen senest den 1.
juli året efter det kalenderår, rapporten vedrører. Årsrapporten beskriver Socialtilsyn Østs erfaringer med tilbuddenes og plejefamiliernes faglige og organisatoriske kvalitet på udvalgte fokuspunkter. Socialtilsynets kvantitative
virke beskrives ligeledes. Rapportens konklusioner skal indgå i drøftelserne
om den rammeaftale på det specialiserede sociale område og det almene
ældreboligområde, som indgås mellem kommunalbestyrelserne i regionen
og regionsrådet.
Til at løfte tilsynsopgaven, har der ved udgangen af 2018 været 64 personer
involveret i tilsynsarbejdet: Tilsynskonsulenter, medarbejdere med stabsfunktioner og ledelse.
Socialtilsyn Øst har gennemført 1.864 tilsyn og aflagt samtlige tilbud og afdelinger i Region Sjælland og Hjørring Kommune tilsynsbesøg, hvilket er i
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overensstemmelse med lovkravet om, at socialtilsynene skal aflægge alle
plejefamilier, tilbud og afdelinger minimum et besøg årligt.
Derudover, har Socialtilsyn Øst blandt andet udført følgende opgaver:
– Ny-godkendt 47 plejefamilier og 14 sociale tilbud
– Truffet 2 afgørelser med vilkår, der indeholdte 2 vilkår
– Truffet 6 afgørelser om påbud, der indeholdte 8 påbud
– Truffet 1 afgørelse om skærpet tilsyn, der indeholdte 3 påbud
– Truffet 1 afgørelser om tilbagekaldelse af godkendelsen - plejefamilie
– Modtaget 300 ansøgninger vedrørende væsentlige ændringer – 100 på
tilbudsområdet og 200 på plejefamilieområdet
– Modtaget 58 anmodninger om aktindsigt, som er behandlet efter henholdsvis forvaltningslovens- og offentlighedslovens regler
– Modtaget og behandlet 247 henvendelser om bekymrende forhold –
whistleblowerordningen.
Samlet vurdering
Den samlede vurdering er, at ønsket fra regeringens side om et kvalitetsløft
på det sociale område er i en positiv udvikling, og at samarbejdsrelationerne
mellem socialtilsynet, tilbuddene, plejefamilierne og kommunerne styrkes,
blandt andet ved kontinuerlig dialog. Mere specifikt kan det endvidere konkluderes:
– At de sociale tilbud og plejefamilierne vedrørende de udvalgte fokuspunkter har en generel høj kvalitet
– At antallet af godkendte plejefamilier i perioden 2015 – 2018 er faldende,
som bl.a. hænger sammen med, at antallet af ansøgninger om nygodkendelse som plejefamilie er faldende i Socialtilsyn Øst. Der er dog et
markant fald i plejefamilier, der ønsker at ophøre af egen drift
– At mere end 80 pct. af de plejefamilier Socialtilsyn Øst har ny-godkendt i
perioden 2015 – 2018 fortsat er aktive pr. 31. december 2018
– At kvalitetsmodellen fortsat har skabt en øget bevidsthed om selve opgaven med at være plejefamilie, i forhold til fagligheden og hvilke gensidige
forventninger/krav, der er mellem plejefamilien og anbringende kommune.
De kan dog blive mere bevidste om og tage ansvar for deres kompetenceudvikling
– At der er et mindre fald i antal modtagne magtanvendelser på både børne- og ungeområdet og voksenområdet. De skal fortsat arbejde med opfølgning på magtanvendelser og overgreb med henblik på læring og forbedring af indsatsen. Derudover er der en positiv udvikling i antallet af
magtanvendelsesindberetninger, hvor Socialtilsyn Øst er enig i tilbuddets
leders vurdering.
Efter af have arbejdet i henhold til lov om socialtilsyn, herunder med kvalitetsmodellen og regeringens ønske om et kvalitetsløft i fem år, vurderer So-
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cialtilsyn Øst, at der er ved at være den rette balance mellem kontrol, kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i tilsynsprocessen. Dette bekræft er også
evalueringen af tilsynsreformen, som konkluderer, at de politiske intentioner
med reformen overordnet set er blevet indfriet, og at de centrale elementer i
reformen er blevet implementeret.
Anbefalinger
– At både de sociale tilbud og plejefamilierne fortsætter den positive udvikling i forhold til arbejdet med de udviklingspunkter, der fremgår af tilsynsrapporten
– At de sociale tilbud skal arbejde mere målrettet med at få udarbejdet beredskabs- og handleplaner i forhold til seksuelle overgreb, herunder vold
og trusler
– At de sociale tilbud fortsætter den positive udvikling i forhold til at dokumentere og følge op på magtanvendelser med henblik på løbende læring
og forbedring af indsatsen
– At kommunernes fokus på at rekruttere plejefamilier fastholdes ford i:
– Antallet af ny-godkendte plejefamilier falder
– Antallet af aktive plejefamilier er svagt faldende, herunder antallet af
pladser.
Styregruppen for Rammeaftale Sjælland har på styregruppemøde den 6.
maj 2019 taget orienteringen fra Socialtilsyn Øst til ef terretning og tiltrådt
anbefalingerne fra årsrapporten med kommentarer om, at det er vigtigt med
fortsat fokus på rekruttering af plejefamilier samt videndeling om private tilbud.
K17 har tilsvarende taget orienteringen om Socialtilsyns årsrapport til efterretning.
Beslutning
KKR Sjælland tiltrådte indstillingen.
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3.

Udpegninger

3.1.

Indstilling til tre interreg-udvalg
SAG-2018-07476 adr
Baggrund
Region Sjælland har henvendt sig og bedt KKR Sjælland om at indstille
medlemmer og suppleanter til tre igangværende interreg-udvalg, der løber til
og med 2020.

./.

Det drejer sig om pladser, som tidligere har været besat efter indstilling fra
Vækstforum Sjælland. Vækstforum Sjælland er imidlertid nedlagt pr. 1. januar 2019.
Med henblik på at sikre et fortsat bredt partnerskab og parallelitet til de øvrige landes delegationer i udvalgene finder Erhvervsstyrelsen, at (erhvervs)repræsentanter indstillet af KKR Sjælland kan overtage de pladser i
Interreg-udvalgene, som er blevet ledige.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Sjælland bemyndiger KKR Sjællands formandskab til
at foretage den endelige indstilling.
Sagsfremstilling
Region Sjælland beder KKR Sjælland om at indstille til de tidligere vækstforumpladser i følgende 3 udvalg:
– En repræsentant for en erhvervsorganisation som medlem af styringskomiteen for delprogram Øresund under det grænseoverskridende program
for Øresund-Kattegat-Skagerrak samt en suppleant
– En repræsentant for en erhvervsorganisation som medlem af overvågningsudvalget for det grænseoverskridende program Souith Baltic samt
en suppleant
– To medlemmer til Interreg-udvalget for det grænseoverskridende program
Deutschland- Danmark samt 2 suppleanter. Heraf skal mindst et medlem
være fra en erhvervsorganisation.
Det er fortsat regionen, der foretager udpegningen.
Pladserne i de nævnte udvalg har været varetaget af Jane Strange, som erhvervsrepræsentant og i Interreg-udvalget for det grænseoverskridende
program Deutschland- Danmark suppleret af Claus Engholm Jensen (3F,
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regionskonsulent, Region Sjælland). Som suppleant for disse 2 i alle 3 udvalg har Vækstforum haft Kathrine Monsrud Ekelund DM.
Der udestår fortsat en række afklaringer. Der lægges derfor op til, at KKR
formandskabet bemyndiges til at foretage indstillingen. Det er afsættet for
KKR Sjællands formandskab, – i lighed med indstilling fra Vækstforum Sjælland i foråret 2018- at kontinuiteten i udvalgenes arbejde, så vidt det er muligt, prioriteres. På den baggrund lægges op til en genindstilling af de pågældende i den resterende del af interreg-perioden, hvor programperioden
løber frem til 2020. Fra 2020 til 2023 vil udvalgene i varierende omfang være aktive indtil programmerne afsluttes. De skal bl.a. bevilge tilbageløbsmidler samt godkende årsrapporter og slutrapport.
./.

FH (Fagbevægelsens hovedorganisation) har i øvrigt tilkendegivet, at man
fortsat gerne bidrager til arbejdet i det dansk- tyske Interreg-udvalg.
Beslutning
KKR Sjælland tiltrådte indstillingen.
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4.

KKR
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5.

Siden sidst

5.1.

Meddelelser
SAG-2018-07476 adr
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
Fagligt symposium på det specialiserede social- og undervisningsområde
Den 21. august 2019 kl. 10-14 afholdes fagligt symposium, hvor målgruppen
er udvalgsmedlemmer, direktører og chefer fra det specialiserede social- og
undervisningsområde.
Opfølgning i forhold til udløb af dispensation for midlertidigt boligplacerede
flygtninge
På møde i KKR Sjælland den 24. april 2019 blev nævnt en problemstilling i
forhold til udløb af dispensation for midlertidigt boligplacerede flygtninge
(Lov om planlægning). KL er opmærksom på problemstillingen, og at flere
kommuner oplever en udfordring hermed. KL har forsøgt at få muligheden
for dispensation forlænget ved drøftelser med Erhvervsstyrelsen og i forbindelse med høringssvar m.v. Det præcise omfang af kommuner , der er udfordret, kendes ikke, men temaet vil bl.a. indgå i planlagt kommende survey til
kommunerne på integrationsområdet.
Flyttemønstre

./..

KKR Sjælland drøftede flyttemønstre den 24. april 2019. Problemstillingen er
af national karakter, og der var enighed om at bede KL's bestyrelse om at se
nærmere herpå. KL har kvitteret for KKR Sjællands henvendelse og vil vende tilbage.
Sundhedsaftalen 2019-2029
Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland har godkendt Sundhedsaftalen 2019-2023, som skal træde i kraft pr. 1. juli 2019.
Aftalen med titlen ”Fælles med borgeren om bedre sundhed - Sundhedsaftalen 2019 – 2023" er sendt til godkendelse hos alle kommunalbestyrelser i de
17 kommuner og hos regionsrådet i Region Sjælland. Frist for tilbagemel-
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ding om kommunalbestyrelsens behandling/godkendelse er den 19. juni
2019.
Beslutning
KKR Sjælland tiltrådte indstillingen.
Regionsrådsformand Heino Knudsen kvitterede for samarbejdet med KKR
Sjælland og kommunerne og lagde op til et øget samarbejde. Han orienterede herudover om Region Sjællands arbejde med sundheds området, og at
regionen påtænker et arrangement for nyvalgte folketingsmedlemmer i Sjællands Storkreds.
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6.

Punkter til næste møde

6.1.

Dagsordenspunkter til næste møde
SAG-2018-07476 adr
Baggrund
Der orienteres om punkter til næste møde i KKR Sjælland den 10. september 2019 kl. 9.30-12.30. Mødet holdes på Sørup Herregaard, Sørupvej 26,
4100 Ringsted.
Partierne aftaler selv gruppemøder. Gruppemøderne kan placeres fra kl.
8.00-9.30.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
På møde den 10. september forventes følgende sager:
– Erhvervsfremme – resultatkontrakt for 2020 og strategi for decentral erhvervsfremme for 2020 og frem
– Proces for rammeaftale på det specialiserede social- og sundhedsområde
2021-2022
– Rammeaftale om samarbejde og koordinering af tilbud om danskuddannelse til voksne udlændinge.
– Opdatering af "Sjælland baner vejen frem"
Beslutning
KKR Sjælland tiltrådte indstillingen.
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7.

Eventuelt

7.1.

Eventuelt
SAG-2018-07476 adr
Baggrund
Henrik Hvidesten har ønsket at orientere om ny FGU-bestyrelsesforening –
dannelse og udpegning hertil.

Beslutning
Henrik Hvidesten orienterede om, at der dannes en bestyrelsesforening for
FGU, og at der på landsplan skal vælges 5 kommunale medlemmer, idet der
lægges op til én kommunal repræsentant fra hver region.
KKR Sjælland anbefaler Henrik Hvidesten som repræsentant for Sjællandsregionens FGU institutioner i den kommende FGU bestyrelsesforening.
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