
 

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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KKR Sjælland  | 07-11-2019 

 SIDE  |  2 

Deltagerfortegnelse.................................................................................... 3 

1. Godkendelse af dagsorden og referat ............................................... 5 

1.1. Godkendelse af dagsorden ...................................................................5 

1.2. Godkendelse af referat  ........................................................................6 

2. Regionalpolitiske sager ..................................................................... 7 

2.1. Orienteringssag: Meddelelser fra KKR-udpegede i centrale politiske 

udvalg ..................................................................................................7 

2.2. Temadrøftelse: Kommunerne i den grønne omstilling............................8 

2.3. Beslutningssag: Resultatkontrakt 2020 mellem KKR Sjælland og 

Erhvervshus Sjælland ......................................................................... 10 

2.4. Beslutningssag: Høringssvar til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses 

strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023 ............................... 12 

2.5. Beslutningssag: Kommende overenskomstforhandlinger om almen 

praksis ................................................................................................ 14 

2.6. Orienteringssag: Arbejdet med udviklingsplan for turismen i Sjælland og 

Øerne ................................................................................................. 16 

2.7. Orienteringssag: Greater Copenhagen - status ................................... 18 

3. Udpegninger .................................................................................... 21 

3.1. Indstilling af medlem til RAR Sjælland ................................................ 21 

4. KKR .................................................................................................. 22 

5. Siden sidst ....................................................................................... 23 

5.1. Meddelelser fra KKR-formandskabet .................................................. 23 

6. Punkter til næste møde ................................................................... 25 

6.1. Dagsordenspunkter til næste møde  ................................................... 25 

7. Eventuelt .......................................................................................... 26 

7.1. Eventuelt  ........................................................................................... 26 

 



KKR Sjælland  | 07-11-2019 

 SIDE  |  3 

Deltagerfortegnelse  

Deltagere 

Ole Vive, Faxe Kommune 

Pernille Beckmann, Greve Kommune 

John Brædder, Guldborgsund Kommune 

Martin Damm, Kalundborg Kommune 

Marie Stærke, Køge Kommune 

Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune 

Carsten Rasmussen, Næstved Kommune 

Henrik Hvidesten, Ringsted Kommune 

Gert Jørgensen, Sorø Kommune 

Anette Mortensen, Stevns Kommune 

Mikael Smed, Vordingborg Kommune 

Troels Brandt, Slagelse Kommune 

Annemette S. Johnsen, Guldborgsund Kommune 

Arne Mikkelsen, Odsherred Kommune 

Bente Borreskov, Lolland Kommune 

Asbjørn Olsson, Holbæk Kommune, suppleant for John Harpøth, Holbæk 

Kommune 

Githa Nelander, Næstved Kommune 

Rene Tuekær, Faxe Kommune, suppleant for Mogens Haugaard Nielsen, 

Stevns Kommune  

Niels Hörup, Solrød Kommune 

Carsten Rasmussen, Lejre Kommune 

Tomas Breddam, Roskilde Kommune 

 

KL-udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer  

Knud Erik Hansen, Faxe Kommune 

 

Afbud 

Thomas Adelskov, Odsherred Kommune 

John Dyrby Paulsen, Slagelse Kommune 

Søren Stavnskær, Holbæk Kommune 

Eric Steffensen, Lolland Kommune 

Henrik Kjær, Ringsted Kommune 

Mads Andersen, Køge Kommune 

Ole K. Larsen, Guldborgsund Kommune 

Lars Damgaard, Sorø Kommune 

Christina Krzyrosiak Hansen, Holbæk Kommune 

John Harpøth, Holbæk Kommune 

Mogens Haugaard Nielsen, Stevns Kommune  

 

  



KKR Sjælland  | 07-11-2019 

 SIDE  |  4 

Sekretariatet 

Administrerende direktør Henrik Winther Nielsen, Solrød Kommune 

Kommunaldirektør Inger Marie Vynne, Lejre Kommune 

Kommunaldirektør Lau Svendsen- Tune, Vordingborg Kommune 

Afdelingschef Erling Friis Poulsen, KL 

Leder af KKR-sekretariaterne, Henrik Fabiansson Haue, KL 

Chefkonsulent Jesper Bøjer Jensen 

Konsulent Anne Andersen  

 

 

 
  



KKR Sjælland  | 07-11-2019 

 SIDE  |  5 

1. Godkendelse af dagsorden og referat  

 

 

1.1. Godkendelse af dagsorden 

SAG-2018-07479 adr  

 

Baggrund 

Godkendelse af dagsorden. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland godkender dagsorden.  

 

Sagsfremstilling 

Dagsordenerne er opdelt i:  

1. Temadrøftelser 

2. Beslutningssager 

3. Orienteringssager 

4. Meddelelser. 

 

1.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. 

 

2. 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 ta-

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

grundig drøftelse på møderne. 

 

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 disse punkter er oftest korte beskeder fra formandskabet og informa-

tion fra diverse møder. 
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Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

  

1.2. Godkendelse af referat  

SAG-2018-07479 adr 

 

Baggrund 

Referat af møde den 10. september 2019 blev udsendt den 16. september 

2019.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland godkender referat af møde den 10. septem-

ber 2019.  

 

Sagsfremstilling 

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

hjemmeside: https://www.kl.dk/politik/kkr/kkr-sjaelland/moededatoer-dagsor-

dener-og-referater/. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

  

https://www.kl.dk/politik/kkr/kkr-sjaelland/moededatoer-dagsordener-og-referater/
https://www.kl.dk/politik/kkr/kkr-sjaelland/moededatoer-dagsordener-og-referater/
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2. Regionalpolitiske sager  

 

 

2.1. Orienteringssag: Meddelelser fra KKR-udpegede i centrale 
politiske udvalg 

SAG-2018-07479 adr 

 

Baggrund 

Under dette punkt orienteres ved kommende møder om evt. nyt fra KKR-

udpegede i centrale politiske udvalg. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

KKR Sjællands udpegninger fremgår af blå bog, der kan findes nederst på 

denne side: https://www.kl.dk/politik/kkr/kkr-sjaelland/. 

 

Blandt de fora, der udpeges til, er:  

– Sundhedskoordinationsudvalget 

– Praksisplanudvalget 

– Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

– Erhvervshus Sjælland 

– RAR Sjælland 

– Dimensioneringsudvalgene 

– Bestyrelsen for Greater Copenhagen 

– EU Office  

– Movia. 

 

Beslutning 

Mikael Smed, Vordingborg, orienterede fra Movias bestyrelse, at Movia har 

en mobilitetsplan på vej i høring.  

 

Ghita Nelander havde til mødet forberedt en orientering om kommunernes 

arbejde i RAR Sjælland. Kommunerne har et opmærksomhedspunkt om-

kring arbejdsmarkedsbalancen. Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland 

(JRS) har foretaget et CV-vask, hvor det fremgår, at de ledige registrerer et 

jobmål, hvor de ikke har den nødvendige uddannelse. Det giver et forkert 

billede af arbejdsmarkedsbalancen og mangelområder. Det påvirker også 

den regionale positivliste, hvor vi har set, at uddannelser fjernes, da der er 

registreret ledige nok til stillingerne, men ved nærmere gennemgang mang-

ler flere ledige den nødvendige uddannelse. STAR er orienteret om proble-

met, og jobcentrene informeres. 

https://www.kl.dk/politik/kkr/kkr-sjaelland/
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2.2. Temadrøftelse: Kommunerne i den grønne omstilling 

SAG-2018-07479 adr/jebj 

 

Baggrund 

Klima og grøn omstilling står højt på den politiske dagsorden, og regeringen 

har annonceret en klimalov med et nationalt CO2-reduktionsmål for 2030 på 

70 pct. i forhold til niveauet i 1990.  

 

Der lægges op til en temadrøftelse om kommunernes og KKR’s rolle i den 

grønne omstilling med afsæt i oplæg fra en række kommuner. 

 

Herudover beder KL om input fra KKR Sjælland til planlagte klimaudspil, 

som forventes at være klar til lancering i december måned. Det ene udspil 

sætter fokus på reduktion af udledningen af drivhusgasser, det andet på kli-

matilpasning. KL vil orientere om arbejdet med de to udspil og hører gerne 

synspunkter og betragtninger fra KKR til dem. Sagen behandles parallelt i 

KL's udvalg og efterfølgende i KL's bestyrelse.  

 

Der vil være et indledende oplæg som optakt til drøftelsen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter:  

– Kommunernes rolle og muligheder i den grønne omstilling og behovet for 

evt. tværkommunale samarbejder/tværgående initiativer og beder K17 om 

at forberede et oplæg til konkrete initiativer til KKR Sjælland på kom-

mende møde.  

 

Det indstilles videre, at KKR, med afsæt i oplægget om KL's udspil på mø-

det, drøfter og giver KL input til det videre arbejde med udspillene.  

 

Sagsfremstilling 

Temadrøftelsen består af to dele: 

– Kommunerne i den grønne omstilling 

– KL’s udspil om klimatilpasning og CO2- reduktion. 

 

Kommunerne i den grønne omstilling - oplæg fra kommuner i KKR Sjælland  

Denne del af temadrøftelsen på KKR-mødet tager afsæt i oplæg fra med-

lemmer af KKR Sjælland med afsæt i egen kommunes arbejde på følgende 

områder: 

– Kystsikring v/Roskilde Kommune 

– Cirkulær økonomi v/Kalundborg Kommune 

– Affaldshåndtering/genanvendelse v/Næstved Kommune  

– CO2-neutral energi (sol, biogas, vind, herunder offshore) v/Vordingborg 

Kommune 
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– FN’s verdensmål som afsæt for en forstærket klima- og energiindsats 

v/Sorø Kommune 

– Fødevareproduktion og grøn omstilling v/Guldborgssund Kommune.  

 

 Kommunerne arbejder i mange sammenhænge med klima og grøn omstil-

ling. I vedlagte bilag er der oplistet en række tværgående samarbejder på 

området, hvor kommuner fra KKR Sjælland indgår. Der vedlægges endvi-

dere til orientering kort bilag om Greater Copenhagen Green (arbejde med 

grøn politik for Greater Copenhagen). 

 

KL's udspil 

Temadrøftelsen på KKR-mødet søges indledt med oplæg fra medlem af KL’s 

udvalg. Desuden deltager afdelingschef Erling Friis Poulsen, KL, under drøf-

telsen. 

 

KL’s udspil om reduktion af drivhusgasser  

Udspillet vil sætte fokus på, hvilke rammevilkår og virkemidler der skal til, for 

at kommunerne fortsat kan medvirke til at reducere drivhusgasudledningen 

frem mod målet om 70 pct.-reduktion inden 2030.   

 

KL vil i udspillet fokusere på de områder, hvor kommunerne har en central 

rolle, fx mobilitets- og energiområdet, klima- og bæredygtighed i bygge-, an-

læg- og kommuneplanlægning, samt påvirkning af virksomhedernes og bor-

gernes adfærd. 

 

KL’s klimatilpasningsudspil 

Klimatilpasningsudspillet vil sætte fokus på de udfordringer, klimaforandrin-

gerne allerede medfører for kommuner og borgere i forhold til fx  kysterosion, 

oversvømmelser fra baglandet, stigende grundvand eller skybrud.  

 

Ligeledes vil KL’s udspil præsentere løsningsforslag i arbejdet med klimatil-

pasning i form af bl.a. behov for mere sammenhængende regelgrundlag, 

nye finansiereringsformer, bedre datagrundlag m.v. 

 

Som forberedelse til et KL-udspil om CO2-reduktion har KL's sekretariat fo-

retaget et survey i kommunerne via kommunaldirektørerne, som bl.a. viser, 

at strategisk energiplanlægning, bæredygtigt byggeri og ejendomsdrift samt 

affaldssortering, genanvendelse og affaldsenergi på tværs af kommunerne 

anses for at være de vigtigste indsatser for kommunernes fremtidige CO2-

reduktion.  
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Vedlagte bilag:  

– Nyere tværgående samarbejder på klima og grøn omstilling 

– Greater Copenhagen Green.  

 

Beslutning 

På baggrund af de seks oplæg om kommunernes arbejde drøftede KKR 

Sjælland kommunernes rolle i den grønne omstilling. Der var tilslutning til, at 

der arbejdes videre i regi af K17 med et oplæg til KKR Sjælland med kon-

krete tværgående initiativer.  

 

Der blev orienteret om KL's arbejde på området og overvejelser om indhold i 

kommende to udspil om hhv. klimatilpasning og CO2-reduktion.  

 

Der var opbakning til indholdet i KL's udspil. Der var bl.a. følgende bemærk-

ninger:  

– Der bør være opmærksomhed på målemetode ift. klimaaftryk. Afsæt ved 

måling ved forbrug eller produktion vil have stor betydning for målingen af 

den enkelte kommune alt efter erhvervsstruktur. I den sammenhæng blev 

også peget på behov for at se på incitamentsstrukturerne  

– KL opfordres til at inddrage konkrete eksempler fra kommunerne 

– Endelig var der opbakning til, at KL arbejder med inddragelse af en lang 

række forskellige aktører på området udover ministerierne. 

 

(Plancher fra oplæggene kan ses på KKR Sjællands hjemmeside ved refera-

tet fra mødet.)   

 

  

2.3. Beslutningssag: Resultatkontrakt 2020 mellem KKR Sjæl-
land og Erhvervshus Sjælland 

SAG-2018-07479 ahaa/jebj 

 

Baggrund 

KKR Sjælland skal godkende udkast til endelig Resultatkontrakt 2020 mel-

lem KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland (RK2020). 

 

Rammer og mål for Resultatkontrakt 2020 har været drøftet i KKR Sjælland 

den 10. september 2019 og i Erhvervshus Sjællands bestyrelse den 25. sep-

tember 2019. 

 

Sagen indledes af KKR Sjællands formand, Niels Hörup, borgmester i Sol-

rød Kommune, og Erhvervshus Sjællands formand, John Brædder, borgme-

ster i Guldborgsund Kommune. 
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Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland godkender Resultatkontrakt 2020 mellem 

KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland. 

 

Sagsfremstilling 

KKR Sjælland indgår årlige resultatkontrakter med Erhvervshus Sjælland. 

Resultatkontrakten skal i henhold til "Aftale om rammerne for Erhvervshuse, 

2019-2020" mellem KL og Erhvervsstyrelsen "… sætte mål for de resultater, 

der skal opnås i løbet af det kommende år, og må ikke afvige fra og skal un-

derstøtte arbejdsdeling(en) mellem erhvervshusene og kommunerne ". 

 

For erhvervshusene har 2019 været et år, der har været præget af omstillin-

gen fra væksthuse til erhvervshuse, en ny og udvidet målgruppe og åbnin-

gen af nye huse og filialer. Der er desuden lagt stor vægt på, at erhvervs-

fremmeindsatsen skal tage afsæt i virksomhedernes ønsker og behov. 

 

Resultatkontrakterne har derfor i vidt omfang båret præg af, at det er et op-

starts- og omstillingsår med relativt mange målsætninger for de processer, 

der skal gennemføres, og relativt færre konkrete målsætninger for de resul-

tater, vejledningen skal skabe i de vejledte virksomheder. 

 

Erhvervshusene arbejder med implementeringen og gør sig erfaringer med 

den nye og udvidede målgruppe og arbejder hver for sig og samlet for at 

finde en god model for dybden og bredden i den specialiserede vejledning, 

der skal være tilgængelig for alle virksomheder – fx hvor meget vejledning 

de forskellige virksomheder skal have. Desuden har det for Erhvervshus 

Sjælland også været højt prioriteret at udvikle samarbejdet med den lokale, 

kommunale erhvervsservice i det nye erhvervsfremmesystem. 

 

KKR Sjælland ønskede ved drøftelsen af Resultatkontrakt 2020 på mødet i 

september 2019, at der sættes mere ambitiøse, målrettede og effektfokuse-

rede mål for 2020. 

  

Endvidere har KKR Sjælland efterspurgt fokus på skabelse af arbejdsplad-

ser, tilfredshed med samarbejdet med lokal erhvervsservice, fokus på den 

grønne omstilling samt prioritering af samarbejde med Hovedstaden/Greater 

Copenhagen. 

 

 Vedlagte Resultatkontrakt 2020 mellem KKR Sjælland og Erhvervshus Sjæl-

land (EHSJ) søger at imødekomme KKR's ønsker. 
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RK2020 omfatter således bl.a. følgende: 

– Fokus på, hvordan EHSJ skal skabe værdi for virksomhederne, hvor mål-

gruppen for EHSJ i erhvervsfremmesystemet er alle virksomheder (og 

ikke alene vækstvirksomheder)  

– Konkrete mål for EHSJ's arbejde med professionalisering 

– EHSJ's rolle i samspil med den lokale erhvervsservice, herunder kortlæg-

ning og udvikling af samarbejdet 

– Fokus på grøn omstilling i EHSJ's aktiviteter og kontakter med virksomhe-

derne inkl. måltal 

– EHSJ følger en række indikatorer i forhold til virksomhedernes udvikling 

og vækst, herunder erhvervsdemografi og -struktur, værdiskabelse, pro-

duktivitet, eksport og beskæftigelse. 

 

EHSJ vil i 2020 øge aktivitetsniveauet for forskellige forløbstyper med virk-

somheder i forhold til 2019. Det er baseret på, at erhvervshuset i løbet af 

2019 har oplevet stor efterspørgsel efter specialiseret vejledning fra især 

den nye, brede gruppe af virksomheder. Måltallene skal samtidig ses i sam-

menhæng med, at EHSJ vil målrette ressourcer til udvikling af aktiviteter 

omkring vækstdrivere, fx grøn omstilling, og have fokus på gennemgribende 

forandringsskabende initiativer, der kan fremme en erhvervsstruktur på 

Sjælland, der markant forbedrer vilkårene og mulighederne for økonomisk 

vækst. 

 

Der er herudover lagt vægt på en tæt styringsdialog mellem EHSJ og kom-

munaldirektørerne i K17, så der løbende laves vurdering og evt. tilpasninger 

af Erhvervshus Sjællands indsatser. 

 

 Vedlagte bilag: 

– Resultatkontrakt 2020 mellem KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

  

2.4. Beslutningssag: Høringssvar til Danmarks Erhvervsfrem-
mebestyrelses strategi for decentral erhvervsfremme 2020-
2023 

SAG-2018-07479 ahaa/jebj 

 

Baggrund 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse udsendte den 11. oktober 2019 ud-

kast til samlet strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023 i høring. 

 

KKR Sjælland skal godkende høringssvar fra KKR Sjælland. 
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Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland godkender fælles høringssvar fra KKR Sjæl-

land. 

 

Sagsfremstilling 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal formulere en samlet strategi for 

den decentrale erhvervsfremmeindsats. Strategien skal tage udgangspunkt i 

lokale og regionale vækstudfordringer og rammevilkår, og den skal koordi-

neres med relevante statslige strategier. Strategien skal aftales med er-

hvervsministeren.  

 

KKR Sjælland besluttede på møde den 10. september 2019 ved behandlin-

gen af regionalt bidrag fra Sjælland til strategien, at der laves et fælles hø-

ringssvar fra de 17 kommuner via KKR Sjælland, når Danmarks Erhvervs-

fremmebestyrelse sætter strategien i høring. 

 

Udkast til strategi for 2020-2023 er nu sendt i høring med høringsfrist den 

24. november 2019, jf. https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/hoering-ud-

kast-til-strategi-decentral-erhvervsfremme-2020-2023. 

 

KKR-sekretariatet har bedt om input til høringssvaret fra alle kommuner via 

kommunaldirektørerne i K17. På baggrund af de modtagne input er udarbej-

det vedlagte udkast til fælles høringssvar fra KKR Sjælland.  

 

Hovedpointerne i høringssvaret er: 

– At der er behov for at konkretisere, hvordan strategien udmøntes, herun-

der hvordan aktørerne i erhvervsfremmesystemet bidrager til dette 

– At der strategisk bør være fokus på også at udvikle potentialer til f remti-

dige styrkepositioner frem for alene på aktuelle, eksisterende styrkepositi-

oner 

– At fremtidige klyngeorganisationer bliver reelt landsdækkende, og at ar-

bejdet med klyngeorganisationer også har blik for de sjællandske styrke-

positioner 

– At det regionale kapitel for Sjælland i højere grad bør fremhæve de sjæl-

landske styrkepositioner og potentialer. 

 

 Vedlagte bilag: 

– Høringssvar fra KKR Sjælland til udkast til strategi for decentral erhvervs-

fremme 2020-2023. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

  

https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/hoering-udkast-til-strategi-decentral-erhvervsfremme-2020-2023
https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/hoering-udkast-til-strategi-decentral-erhvervsfremme-2020-2023
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2.5. Beslutningssag: Kommende overenskomstforhandlinger 
om almen praksis 

SAG-2018-07479 lvi/jebj 

 

Baggrund 

Forhandlingerne mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævnt (RLTN) og 

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) om en ny overenskomst for al-

men praksis forventes at starte primo 2020.  

 

KKR varetager en lang række tværkommunale opgaver på sundhedsområ-

det og samarbejder tæt med almen praksis om udvikling af den lokale og re-

gionale lægedækning i regi af Praksisplanudvalgene. 

 

Der er fra kommunal side et ønske om, at en kommende PLO-overenskomst 

understøtter et tættere og mere forpligtende samarbejde mellem almen 

praksis og kommunerne. 

 

Sagen indledes af medlem af KL's Sundheds- og Ældreudvalg og Praksis-

planudvalget i Region Sjælland, Pernille Beckmann, borgmester i Greve 

Kommune. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter, hvilke overordnede temaer der fra et 

KKR-perspektiv kan bringes ind i de kommende overenskomstforhandlinger 

for almen praksis. 

 

Det indstilles videre, at KKR Sjælland godkender, at de overordnede temaer 

beskrevet under afsnittet Kommunale fokusområder fra KKR Sjælland kan 

bringes ind som forslag til de kommende overenskomstforhandlinger for al-

men praksis. 

 

Sagsfremstilling 

KKR har en central rolle i samarbejdet med almen praksis regionalt gennem 

arbejdet i Sundhedskoordinations- og Praksisplanudvalgene.  

 

Ved de seneste PLO-forhandlinger spillede kommunerne en mindre rolle, da 

der ikke indgik decentrale midler som ved de forrige forhandlinger. Kommu-

nerne har selv skullet finansiere evt. lokalaftaler til fx lægebetjeningen på 

kommunale akutfunktioner. Erfaringerne fra denne periode har været, at der 

flere steder lokalt har været forhandlinger, men at de ofte er strandet i sam-

arbejdet mellem regionerne, kommunerne og PLO. 

 

Kommunerne ønsker, at en kommende overenskomst med de praktiserende 

læger understøtter udviklingen af den almene lægelige betjening i det nære 
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sundhedsvæsen og sikrer gode og sammenhængende patientforløb for kom-

munernes borgere. Dette skal ses i lyset af forløbet om regeringens bebu-

dede samlede sundhedsaftale, da den vil kunne få væsentlig indflydelse på 

forhandlingerne med PLO. 

 

Udviklingen af det nære sundhedsvæsen forudsætter et tæt samarbejde 

mellem almen praksis og kommunerne. Det er væsentligt for kommunerne at 

finde løsninger, der kan skabe rammer, der sikrer kvalitet og sammenhæng i 

borgerens forløb i det nære sundhedsvæsen. Kommunerne får løbende flere 

opgaver og flere kompetencer, men det forudsætter lægedækning fra almen 

praksis, hvis opgaverne skal løses i det nære. Der er fx behov for, at kom-

munerne får en bedre tilgængelighed til almen praksis, så fx akutsygeplejen 

kan komme i kontakt med lægerne i akutte situationer med henblik på at fo-

rebygge udvikling af sygdom og forhindre unødige indlæggelser. Derudover  

er der generelt behov for øget koordinering og samarbejde mellem almen 

praksis og kommune særligt i forhold til borgere med kronisk sygdom.  

 

Kommunale fokusområder fra KKR Sjælland 

Arbejdet med lægedækning er et centralt omdrejningspunkt i forhold til sam-

menhæng i det nære sundhedsvæsen.   

 

Kommunerne i Region Sjælland vil gerne bidrage til samarbejde og løsnin-

ger, hvor det er muligt. Herunder konkret:   

– Målrettet rekrutterings- og fastholdelsesinitiativer 

– Delegation fra almen praksis til kommune 

– Brug af andre faggrupper 

– Telemedicinske løsninger. 

 

Øvrige kommunale fokusområder: 

– Fokus fra kommunal side er en tidlig opsporende indsats 

– Fastholde borgernes tilknytning til arbejdsmarked 

– Øget sygehusspecialisering betyder fremtidigt behov for kvalificeret be-

handling og pleje i nærmiljøet 

– Øget behov for en faglig dialog mellem sektorerne  

– Øget behov for at tænke i nye teknologiske løsninger 

– Behov for fælles viden om borgere herunder data. 

 

Det er særligt vigtigt, at der skabes klarhed omkring rammer og finansiering 

vedr. lægeligt ansvar/fasttilknyttede læger på plejecentre, botilbud og akut-

funktioner samt i alkoholmisbrugsbehandling.  

 

Derudover har der i Region Sjælland været drøftelser om kvaliteten af ud-

budsklinikker i de særligt lægedækningstruede områder. Denne 
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problemstilling er særlig vigtig i vores region, da Region Sjælland har mange 

lægedækningstruede områder og dermed et stigende antal udbudsklinikker.  

 

I forlængelse heraf bør det være et fokusområde i overenskomstforhandlin-

gerne, om der i PLO-overenskomsten kan skabes bedre rammer for tiltræk-

ning og fastholdelse af læger i særligt lægedækningstruede områder. Re-

gion Sjælland er i mange kommuner/områder særligt udfordret på grund af 

patienttyngde (alder, køn, sygelighed m.v.) og/eller geografisk beliggenhed. 

På den baggrund har der været en drøftelse af, om de nuværende mulighe-

der med bl.a. differentieret basishonorar reelt giver mulighed for en konkur-

rencedygtig rekruttering og fastholdelse af læger i Region Sjælland. 

 

Foreløbig procesplan  

Overenskomstaftalen for almen praksis skal genforhandles i løbet af 2020. 

Forventningen er, at en ny overenskomst vil skulle gælde fra den 1. januar 

2021. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. Oplægget/sagen sendes til kommu-

nerne i forhold til yderligere bemærkninger og input til brug for KL's forbere-

delse. KKR Sjælland får en orientering på møde i februar 2020. 

 

  

2.6. Orienteringssag: Arbejdet med udviklingsplan for turismen 
i Sjælland og Øerne 

SAG-2018-07479 jebj 

 

Baggrund 

Styregruppen for arbejdet med udviklingsplan for turisme i Sjælland og 

øerne mødes den 6. november 2019 for at drøfte oplæg til prioriteter for det 

videre arbejde. Drøftelserne vil tage afsæt i det analysegrundlag, som nu lig-

ger klar. Sagen giver en kort status for fremdrift i arbejdet samt en introduk-

tion til analyseresultaterne. 

 

De KKR-udpegede medlemmer af styregruppen, borgmester John Dyrby 

Paulsen, Slagelse Kommune, samt kommunalbestyrelsesmedlem Lars Dam-

gaard, Sorø Kommune, og borgmester John Brædder, Guldborgsund Kom-

mune, giver en mundtlig orientering om styregruppens drøftelser den 6. no-

vember 2019. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 
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Sagsfremstilling 

KKR Sjælland besluttede i 2018 i samarbejde med Erhvervsministeriet at 

igangsætte et arbejde med en udviklingsplan for turismen i Sjælland og 

Øerne. 

Arbejdet er i afslutningen af analysefasen og overgår nu til den egentlige ud-

formning af en udviklingsplan. Det forventes, at endelig godkendelse og plan 

for implementering kan ske i det tidlige forår 2020 (se også vedlagte proces-

oversigt). 

 

Styregruppen for udviklingsplanen mødes den 6. november 2019, hvor de 

første beslutninger om prioriteringer af tematiske indsatsområder og ud-

valgte kraftcentre med særligt udviklingspotentiale forventes truffet.  

 

Analyse 

Som grundlag for udformning af udviklingsplanen, herunder udvælgelse af 

prioriterede indsatsområder, er der fra konsulenthusene Wilke og KVEA 

(Kvistgaard Evaluering og Analyse) foretaget et omfattende analysearbejde 

med følgende fokus: 

– Kortlægning af turismeudbud og turismes værdiskabelse (baseret på regi-

sterdata/særkørsler fra Danmarks Statistik, Visit Denmark, Den Tyske 

Rejseanalyse m.v.) 

– Kortlægning og analyse af potentialer i turismeudbuddet – afdækning af 

interesse og barrierer for udvikling af turismetilbud samt turisternes til-

fredshed (baseret på bl.a. 2x1000 interviews i Tyskland og Danmark samt 

300 interviews i hver af de 8 destinationer i Sjælland og Øerne). 

 

Der er desuden foretaget interviews med nøglepersoner i kommunerne (15 

af 17 kommuner) med henblik på afdækning af kommunernes mål, strategier 

og igangværende indsatser målrettet udvikling af turismen. 

 

Analyseresultaterne er drøftet og kvalificeret på workshop med DMO-

chefkredsen og vil blive forelagt styregruppen samt den nationale følge-

gruppe inden endelig afrapportering. 

 

Hver kommune vil få en kommunerapport på 2 sider med en overordnet be-

skrivelse af turismen i kommunen, grundlæggende fakta og opsummering af, 

hvad kommunen aktuelt arbejder med. 

 

 Vedlagte "Diskussionsoplæg til brug ved workshop den 8. oktober 2019" op-

summerer overordnede resultater på tværs af analysearbejdet.  
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Det videre arbejde med udviklingsplanen 

Opgaven med udarbejdelse af udviklingsplanen løses af BARK i samarbejde 

med Lars Bernhard Jørgensen (tidl. direktør for Wonderful Copenhagen). 

BARK's tilbud på opgaven er vedlagt til orientering. 

 

KKR Sjælland forelægges første udkast til udviklingsplan for turisme på mø-

det i februar 2020. 

 Vedlagte bilag:  

– Procesoversigt 

– Diskussionsoplæg 

– Bark Tilbud Udviklingsplan Sjælland.  

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen.  

 

  

2.7. Orienteringssag: Greater Copenhagen - status 

SAG-2018-07479 ahaa/jebj 

 

Baggrund 

Greater Copenhagen blev etableret i 2016 som et erhvervspolitisk samar-

bejde mellem de tre regioner Sjælland, Hovedstaden og Skåne samt de 79 

kommuner. I 2019 er Region Halland og de 6 kommuner fra Halland blevet 

medlemmer af Greater Copenhagen. Dermed rummer Greater Copenhagen 

nu 4 regioner, 85 kommuner og 4,3 millioner indbyggere. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Der er god fremdrift i Greater Copenhagen-samarbejdet. To nye politiske 

chartre er under udarbejdelse – henholdsvis om grøn omstilling (Greater Co-

penhagen Green) og et fælles, integreret arbejdsmarked.  

– Greater Copenhagen Green skal sætte fælles ambition på det grønne om-

råde på tværs af Greater Copenhagen - dels for at flytte den grønne 

agenda, dels for at skabe en politisk platform for at markedsføre sig som 

verdens stærkeste grønne metropol 

– Det fælles arbejdsmarkedscharter har til formål at fremme etablering af 

Greater Copenhagen som et stort arbejdsmarked, hvor det er nemt for ar-

bejdstagere at bevæge sig rundt, og hvor de rette kompetencer er til  

stede. 

 

De to nye politiske chartre vil supplere de to eksisterende chartre for hen-

holdsvis Trafik/Infrastruktur og Digital Udvikling.  
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Den 15. november 2019 afholdes der topmøde i Greater Copenhagen på 

Københavns Rådhus, jf. også skriftlige meddelelser. 

 

Kampagner 

Copenhagen Capacity gennemfører løbende investerings- og tiltræknings-

kampagner rettet mod talenter/specialister og virksomheder.  Talent- og spe-

cialistkampagnerne er medfinansieret af de virksomheder, der har ledige 

jobs med behov for særligt kvalificeret arbejdskraft.  

 

En virksomhedskampagne rettet mod virksomheder, der arbejder med AI 

(Artificial Intelligence/kunstig intelligens), har i skrivende stund nået 3,4 mio. 

visninger, og 14.000 unikke brugere har klikket sig videre ind på kampagne-

sitet: www.greatercph.com/ai. Kampagnen har resulteret i en virksomheds-

etablering og tre konkrete muligheder, der arbejdes videre med.  

 

En kampagne rettet mod at tiltrække virksomheder, der arbejder med bære-

dygtig byudvikling, har i skrivende stund opnået 636.000 visninger og 5.000 

unikke besøg på kampagnesitet: www.greatercph.com/sustainable-construc-

tion. Kampagnen blev skudt i gang i forbindelse med C40 i København, hvor 

der i forvejen var stort internationalt fokus på København og bæredygtig by-

udvikling.  

 

Kampagnen med fokus på FinTech (Finansiel teknologi) i 2017 har resulte-

ret i fem virksomhedsetableringer i Greater Copenhagen. Det er et langt sejt 

træk at få virksomheder til at flytte lokation til Greater Copenhagen, men 

indsatsen virker.  

 

Greater Copenhagen 2019  

Der er i samarbejde med klyngeorganisationen Medicon Valley Alliance, Co-

penhagen Capacity og Invest in Skåne igangsat et projekt, der skal samle 

virksomheder om at udvikle ny forskning i kroppens mikroorganismer. Ind-

satsen har et budget på 18 mio. kr. og har opnået 9 mio. kr. i støtte fra EU’s 

program for interregionalt samarbejde over grænser. Den fælles satsning 

kan bidrage til at tiltrække internationale forskere og forskningsinstitutioner 

til Greater Copenhagen. 

 

Borgmestrene fra de tre kommuner Guldborgsund, Lolland og Vordingborg 

benyttede det fælles Greater Copenhagen-brand i et åbent brev med for-

mand for Greater Copenhagen, Frank Jensen, til daværende transportmini-

ster, Ole Birk Olesen, beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen, og Fol-

ketingets Transportudvalg i marts 2019 (brevet vedlagt til orientering).  

 

Den nye erhvervsfremmelov indskrænkede regionernes muligheder for at 

deltage i grænseoverskridende samarbejder og erhvervsfremmeaktiviteter 

http://www.greatercph.com/ai
http://www.greatercph.com/sustainable-construction
http://www.greatercph.com/sustainable-construction
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generelt. De danske parter i Greater Copenhagen anmodede den nye er-

hvervsminister, Simon Kollerup, om, at de danske regioner atter måtte del-

tage på lige fod i styringen af grænseoverskridende samarbejder som Grea-

ter Copenhagen. Dette blev efterfølgende imødekommet i Økonomiaftalen 

mellem Regeringen og Danske Regioner. 

 

Der er afholdt en velbesøgt infrastrukturkonference i maj 2019 med delta-

gelse fra bl.a. daværende transportminister, Ole Birk Olesen. Konferencen 

satte fokus på grøn mobilitet, et sammenhængende arbejdsmarked og inter-

nationale forbindelser. 

 

Greater Copenhagen deltog på årets Folkemøde og på den svenske pen-

dant i Almedalen. 

 

Greater Copenhagen 2020-2021 

Den nye handlingsplan for Greater Copenhagen 2020-2021 sigter mod visio-

nen om Greater Copenhagen som centrum for bæredygtig vækst og beskæf-

tigelse. Handlingsplanen bygger videre på de eksisterende aktiviteter i Grea-

ter Copenhagen og har fokus på Greater Copenhagens fire indsatsområder:  

– Et sammenhængende arbejdsmarked 

– Grøn omstilling - Greater Copenhagen Green 

– Infrastruktur og mobilitet 

– Digital udvikling. 

 

Heino Knudsen fra Region Sjælland overtager i 2020 formandskabet fra Kø-

benhavns Kommune og overborgmester, Frank Jensen. KKR Sjælland er re-

præsenteret i Greater Copenhagen gennem KKR-formandskabet som med-

lemmer af bestyrelsen og kommunaldirektørerne for henholdsvis Lolland og 

Roskilde Kommune som medlemmer af styregruppen. Yderligere deltager 

KKR-sekretariatet, fagpersoner og chefer i diverse styre- og arbejdsgrupper. 

 

 Vedlagte bilag: 

– Åbent brev fra borgmestrene i Guldborgsund, Lolland og Vordingborg til 

daværende transportminister, Ole Birk Olesen, beskæftigelsesminister, 

Troels Lund Poulsen, og Folketingets Transportudvalg i marts 2019. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. Der blev peget på, at det er vigtigt at 

skabe resultater for hele geografien, herunder særligt i arbejdet med Greater 

Copenhagen Green.  
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3. Udpegninger 

 

 

3.1. Indstilling af medlem til RAR Sjælland 

SAG-2018-07479 adr 

 

Baggrund 

Der skal indstilles et nyt medlem til RAR Sjælland, idet byrådsmedlem Mads 

Andersen (C), Køge Kommune, har bedt om at blive fritaget fra posten som 

medlem af RAR Sjælland. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland indstiller et medlem til RAR Sjælland.  

 

Sagsfremstilling 

Pladsen tilfaldt ved konstitueringen Det Konservative Folkeparti.  

 

KKR Sjælland indstiller til ministeren, der efterfølgende udpeger. KKR Sjæl-

land har i alt udpeget 5 medlemmer med 5 stedfortrædere til RAR Sjælland.  

 

De øvrige medlemmer af RAR Sjælland indstillet af KKR Sjælland er: 

– Vibeke Grave, (A), Lolland Kommune 

– Troels Brandt, (B), Slagelse Kommune 

– Githa Nelander (O), Næstved Kommune 

– Henrik Kjær (Ø), Ringsted Kommune. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland indstillede kommunalbestyrelsesmedlem Mikkel Lundemann 

Rasmussen, (C), Stevns Kommune, som nyt medlem af RAR Sjælland.  
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4. KKR 
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5. Siden sidst  

 

 

5.1. Meddelelser fra KKR-formandskabet  

SAG-2018-07479 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 

Greater Copenhagen topmøde 

Det årlige topmøde afholdes den 15. november 2019 kl. 10.00-14.30 i fest-

salen på Københavns Rådhus med overborgmester, Frank Jensen, som 

vært.  

 

Topmødet vil i år blandt andet byde på deltagelse fra den danske transport-

minister, Benny Engelbrecht, og Charlotta Mellander, der er nationaløkonom 

og anerkendt ekspert i økonomisk udvikling af regioner. Danmarks ambas-

sadør i Sverige, Vibeke Rovsing Lauritzen, og Sveriges ambassadør i Dan-

mark, Fredrik Jörgensen, er også blandt deltagerne. Der vil desuden være 

virksomhedsledere, repræsentanter for arbejdsmarkedets parter samt fø-

rende politikere fra regioner og kommuner i hele Greater Copenhagen-områ-

det. 

 

Undervejs vil Greater Copenhagen Committees formand, Frank Jensen, be-

rette om årets indsats, og topmødet vil markere, at formandskabet for Grea-

ter Copenhagen Committee skifter til Region Sjælland efter nytår. Se mere 

på dette link: www.conferencemanager.dk/topmoede/greater-copenhagens-

topmoede-2019. 

 

Dialogmøde om rammeaftalen på det specialiserede social- og undervis-

ningsområde  

Der afholdes dialogmøde den 29. november 2019 kl. 9-13 i Roskilde. Mål-

gruppen er udvalgsmedlemmer m.fl. fra kommuner og region m.fl. Dialogmø-

det er startskuddet til processen med den kommende rammeaftale, der skal 

vedtages senest den 15. oktober 2020, og som skal gælde for 2021 og 

2022. På mødet skal drøftes status for samarbejdet og fokusområder for det 

kommende samarbejde.  

 

http://www.conferencemanager.dk/topmoede/greater-copenhagens-topmoede-2019
http://www.conferencemanager.dk/topmoede/greater-copenhagens-topmoede-2019
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Samling af klimatilpasningsnetværk til et fælles nationalt netværk  

Der arbejdes på at samle danske kommunale og regionale netværk, der ar-

bejder med klimatilpasning i ét nationalt netværk. Fra Sjælland er det net-

værket KLIKOVAND (Klima, Kommune, Vand) og CALL (Climate Adaption 

Living Lab, der planlægges knyttet sammen med netværkene Vand i Byer 

(landsdækkende) og INUNDO (netværk om kystbeskyttelse).  Perspektivet 

for et landsdækkende netværk er blandt andet øget koordinering, vidende-

ling og videnopsamling.  

 

Beslutning 

KKR Sjællands formandskab orienterede i forhold til arbejdet med Sjæl-

land baner vejen frem om, at regionen har genbekræftet sin støtte til de af-

talte prioriteter. Det fremadrettede arbejde (Fase 2) dagsordenssættes på 

det kommende møde i KKR Sjælland.  
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6. Punkter til næste møde  

 

 

6.1. Dagsordenspunkter til næste møde  

SAG-2018-07479 adr 

 

Baggrund 

Der orienteres om punkter til næste møde i KKR Sjælland den 5. februar 

2020 kl. 9.30-12.30. Mødet holdes på Sørup Herregaard, Sørupvej 26, 4100 

Ringsted. 

 

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 5. februar 2020 forventes følgende sager: 

– Første udkast til udviklingsplan for turisme  

– Tværgående samarbejde om udbud af flere uddannelser 

– Fremadrettet fælles analyseaktivitet på det specialiserede børne- og vok-

senområde  

– Dimensionering af uddannelse til pædagog 2020/2021. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen.  

 

På det kommende møde forventes herudover følgende sager dagsordens-

sat: 

– Kommunerne i den grønne omstilling  

– Sjælland baner vejen frem 

– Kommunernes indspil vedr. kommende overenskomstforhandlinger om al-

men praksis  

– Mobilitetsplan 2020 fra Movia. 
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7. Eventuelt  

 

 

7.1. Eventuelt  

SAG-2018-07479   

 

  

 

  

 

  

 

Beslutning 

      

 

  

 

 


