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KKR HOVEDSTADEN
Skriftlig procedure i KKR Hovedstaden

Kære medlem af KKR Hovedstaden,
Da mødet i KKR Hovedstaden den 1. april 2020 blev aflyst på grund af
COVID-19 situationen fremsendes vedlagt to sager i skriftlig høring. Evt. bemærkninger til indstillingerne i den skriftlige dagsorden bedes være KKR sekretariatet i hænde senest den 16. april 2020. Såfremt vi ikke hører fra dig
inden denne frist, vil KKR-formandskabet betragte indstillingerne som tiltrådt.
Med venlig hilsen
Steen Christiansen og Karsten Søndergaard

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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1.

Regionalpolitiske sager

1.1.

Svar på høring af Regional Udviklingsstrategi
SAG-2020-01996 nihj
Baggrund
Region Hovedstaden har sendt udkast til Regional Udviklingsstrategi (RUS)
for perioden 2020-2023 i høring. Der er udarbejdet udkast til svar fra KKR
Hovedstaden baseret på input fra KKR Hovedstadens embedsmandsudvalg
og administrativ høring i de 29 hovedstadskommuner.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Hovedstaden godkender vedlagte udkast til høringssvar fra KKR Hovedstaden.
Sagsfremstilling
Der indgår fire temaer i udkast til RUS: Klima og miljø i balance, udd annelser og kompetencer til fremtiden, effektiv og bæredygtig mobilitet , nye muligheder for et sundt liv. Regionen arbejder endvidere på en handlingsplan, der
skal udmønte strategien og være retningsgivende for udmøntning af de ca.
12 millioner kr. om året, som regionen ventes at afsætte til regionale udviklingsaktiviteter inden for strategiens fire temaer.
Embedsmandsudvalgene Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse samt Klima
og Infrastruktur har drøftet udkast til RUS og forslag til kommunale prioriteter til en kommende handlingsplan. VUB understreger vigtigheden af at øget
tilgang til og fastholdelse på velfærdsuddannelserne (særligt sundhedsområdet) indgår som et prioritetsområde i afsnittet om uddannels e og kompetencer. Klima og infrastruktur udtrykker opbakning til prioriteterne i RUS under
klima og miljø i balance og bæredygtig mobilitet. Derudover har enkelte
kommuner understreget vigtigheden af, at strategien tager hensyn til udfordringer i regionens yderområder såvel som de mere bynære områder.
I forhold til kommunale ønsker til den kommende handlingsplan foreslår de
to embedsmandsudvalg følgende prioriteter:
– Pilotprojekter i forhold til rekruttering til og fastholdelse af studerende på
velfærds- og erhvervsuddannelserne
– De af KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udpegede VIPinfrastrukturprojekter
– Forsættelse af supercykelstisamarbejdet
– VIP-projekterne på klimaområdet der er under udarbejdelse
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– Gennemførelse af det fælleskommunale og regionale proj ekt Energi på
Tværs.
./.

Bilag
Udkast til høringssvar fra KKR Hovedstaden
Udkast til Regional Udviklingsstrategi 2020-2023 fra Region Hovedstaden
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2.

Udpegninger

2.1.

Udpegning af erhvervsrepræsentant til Erhvervshus Hovedstadens bestyrelse
SAG-2020-01996 nihj
Baggrund
Den administrerende direktør i virksomheden Procom A/S, Mette Brink, har
måttet opgive sin plads i Erhvervshus Hovedstadens bestyrelse grundet tidspres. Mette Brink er indstillet til bestyrelsen af Dansk Industri.
Dansk Industri har efter anmodning fra KKR-formandskabet indstillet to nye
kandidater som erhvervsrepræsentanter til Erhvervshus Hovedstaden bestyrelse. Det drejer sig om følgende:
1)

Adm. direktør i virksomheden Nærenergi Danmark A/S, Jacob Himmelstrup. Nærenergi Danmark A/S er en mindre energivirksomhed fra
Stenløse, der leverer rådgivning, beregning, risikovurdering samt etablering af opgraderingsanlæg og fyldestationer for gasdrevne køretøjer

2)

Administrerende direktør i virksomheden Partneren ApS, Catja Winther.
Partneren ApS beskæftiger mere end 300 medarbejdere i Danmark.
Partneren ApS leverer rengøringsydelser og et bredt udvalg af services
til erhvervskunder i den private og offentlige sektor.

Udførlige kompetenceprofiler for de to kandidater er tilgået formandskabet
for KKR Hovedstaden
Indstilling
Det indstilles, at KKR Hovedstaden udpeger administrerende direktør i virksomheden Partneren ApS, Catja Winther, som medlem af Erhvervshus Hovedstadens bestyrelse for den resterende del af perioden.
Sagsfremstilling
Bestyrelse for Erhvervshus Hovedstaden udgøres af følgende:
– 1 formand, der udpeges af KKR, som er folkevalgt og gerne skal have
baggrund i det private erhvervsliv
– 3 medlemmer, der udpeges af KKR blandt kommunale politiske repræsentanter
– 4 medlemmer, der udpeges af KKR blandt virksomhedsrepræsentanter,
herunder små og mellemstore virksomheder, efter indstilling fra erhvervsorganisationer

SIDE | 5

KKR Hovedstaden | Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.

– 1 medlem, der udpeges af KKR blandt repræsentanter fra en videninstitution
– 1 medlem, der udpeges af KKR fra en arbejdstagerorganisation efter indstilling fra de faglige hovedorganisationer (LO, FTF og AC) i fællesskab
– 1 medlem, der udpeges af regionsrådet.
I bestyrelsen deltager endvidere én observatør fra Erhvervsministeriet .
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