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KKR SJÆLLAND
Dato:
Sted:

08-06-2021 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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1.

Godkendelse af dagsorden og referat

1.1.

Godkendelse af dagsorden
SAG-2020-05890 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 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
2. 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
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 information fra diverse møder.
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Beslutning
KKR Sjælland tiltrådte indstillingen.

1.2.

Godkendelse af referat
SAG-2020-05890 adr
Baggrund
Referat fra møde den 21. april 2021 blev udsendt den 26. april 2021.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Sjælland godkender referat fra møde den 21. april
2021.
Sagsfremstilling
Der henvises til referat, der desuden er tilgængeligt på KKR Sjællands
hjemmeside Referat (kl.dk)
Beslutning
KKR Sjælland tiltrådte indstillingen.
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2.

Regionalpolitiske sager

2.1.

Orienteringssag: Meddelelser fra KKR-udpegede i centrale
politiske udvalg
SAG-2020-05890 adr
Baggrund
Under dette punkt orienteres 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, KKR Sjælland har udpeget til, er:
– Sundhedskoordinationsudvalget
– Praksisplanudvalget
– Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
– Erhvervshus Sjælland
– RAR Sjælland
– Dimensioneringsudvalgene
– Bestyrelsen for Greater Copenhagen
– Greater Copenhagen EU Office
– Movia
– Styregruppe for implementering af Udviklingsplan for turisme i Sjælland
og Øerne
– DK2020 - den nationale, politiske partnerskabsgruppe
– Copenhagen Phil - hele Sjællands symfoniorkester.
Beslutning
KKR Sjælland tiltrådte indstillingen.
Borgmester, John Brædder, formand for Erhvervshus Sjælland, orienterede
fra Erhvervshus Sjælland og gjorde bl.a. opmærksom på ordning vedrørende vækstpiloter, der giver mulighed for, at virksomheder kan få tilskud til at
ansætte en AC’er.
Borgmester, Henrik Hvidesten, Ringsted Kommune, orienterede fra Movias
bestyrelse om Movia’s økonomi, der har udfordringer pga. passagernedgang
og dermed manglende indtægter. Formand for KKR Sjælland Niels Hörup
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orienterede om, at der er blevet skrevet til de relevante ministre (transportministeren og finansministeren) om behovet for ekstraordinært tilskud til den
kollektive trafik/Movia.
Borgmester, Niels Hörup, Solrød Kommune, orienterede om møde i national politisk partnerskabsgruppe for DK2020 på tværs af landet. Bl.a. at der
var stor optimisme i forhold til, at 98 kommuner/5 regioner plus energiselskaber med flere er gået sammen om at rykke på klimadagsordenen. Herunder at der er fælles oplevelse af vanskeligheder i forbindelse med realisering af klimaprojekter som solceller m.v. på grund af lokal, folkelig modstand
m.v. Borgmester, Ole Vive, Faxe Kommune, foreslog i tilknytning hertil, at
der peges på behov for en national plan for el-nettet, så der sikres forsyning
og fordeling.
Troels Brandt orienterede fra RAR Sjælland. De 2 RAR’er for henholdsvis
Sjælland og Hovedstaden har fået Cowi til at udarbejde en rapport om forventede beskæftigelseseffekter af Fehmern bælt forbindelsen. Der er seks
centrale konklusioner, der giver en forventning til syn ergier, der kan smitte
af i de to regioner. Herudover forventes i RAR Sjælland drøftelse af et oplæg til strategi i den kommende periode. Den 3. juni 2021 blev afholdt politisk dialogmøde mellem formandskabet for KKR Sjælland, repræsentanter
for de kommunale beskæftigelsesudvalg og de kommunale medlemmer af
RAR Sjælland. Der lægges fremover op til et årligt møde på tværs, og at udvalgsmedlemmerne på tværs af kommuner mødes i mindre klynger /netværk
i løbet af året.
Mogens Haugaard orienterede fra bestyrelsen for Copenhagen Phil, hele
Sjællands symfoniorkester blandt andet, at der i 2020 har været stor kreativitet til at finde nye måde at komme ud på, herunder på diverse platforme.
Han opfordrede til, at kommunerne bruger Copenhagen Phil.

2.2.

Temadrøftelse: Evaluering af KKR Sjællands arbejde i indeværende valgperiode
SAG-2020-05890 adr
Baggrund
Den ny valgperiode 2022-26 nærmer sig. Der lægges nedenfor efter ønske
fra KKR-formandskabet op til en evaluering af arbejdet i KKR Sjælland i den
nuværende valgperiode. Herefter vil der alt efter KKR’s ønske være mulighed for en evt. opfølgning på møde i KKR i august og oktober 2021. Evalueringen og de opfølgende drøftelser kan evt. bruges som grundlag for anbefalinger til det kommende KKR med henblik på udvikling af KKR’s arbejde.
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Indstilling
Det indstilles, at KKR Sjælland tager en første drøftelse af arbejdet i KKR
Sjælland i indeværende valgperiode med henblik på overlevering af erfaringer til det nye KKR, herunder drøfter
– Udviklingen af KKRs opgaver og rolle
– Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen og
– Resultaterne af KKR Sjællands arbejde.
Sagsfremstilling
KKR-formandskabet har lagt op til, at KKR Sjælland på møde i juni 2021
evaluerer valgperioden. Formandskabet lægger op til, at evalueringen bes tår
af:
1. En drøftelse af KKR’s opgaver og udviklingen af disse samt KKR’s rolle
– De oprindelige/traditionelle opgaver (skal/classic).
– De opgaver, der er kommet til i indeværende valgperiode, som kan være
opgaver, som KKR har valgt at prioritere, fordi de giver god mening.
Som et evt. afsæt for denne drøftelse er udarbejdet en oversigt med eksempler på kan-opgaver og skal/KKR Classic opgaver samt en oversigt over eksempler på nye opgaver, der er kommet til i valgperioden. Der er herudover
udarbejdet en opdateret resultattavle over KKR Sjællands arbejde.
Udviklingen over tid siden KKR’s start har været, at der er kommet flere
skal-opgaver til. KKR har fået flere opgaver hjemlet i lovgivningen, parallelt
hermed har KKR fået en større rolle i forbindelse med implementering og
koordinering på flere områder. Det gælder for eksempel i forbindelse med
etableringen/placeringen af FGU-institutioner og etableringen af det ny erhvervsfremmesystem, hvor behovet for fælleskommunal koordinering har
været betydeligt i indeværende periode. Senest er der jf. sag 2.7 og 2.8 arbejdet intensivt på interessevaretagelsesdelen.
2. Medlemmernes evaluering
Der er udsendt en spørgeskemaundersøgelse til medlemmerne og udpegede. Undersøgelsen er sendt til 33 personer, 17 har svaret på første del, og
der er 14 besvarelserne, der vedrører KKR som mødeforum. Der redegøres
nedenfor for resultaterne.
67 pct. svarer, at det samlede indtryk af KKR arbejdet i denne valgperiode
er godt eller meget godt. 28 pct. svarer hverken godt eller dårligt, 6 pct. svarer dårligt.
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35 pct. oplever i høj eller meget høj grad, at KKR er er et godt koordineringsforum mellem kommunerne i regionen. 53 pct. i nogen grad og 12 pct.
slet ikke.
3. Sammenhængen til kommunalbestyrelserne
24 pct. oplever i høj grad, at KKR-arbejdet er vigtigt for kommunalbestyrelserne i deres kommune, 41 pct. i nogen grad og 18 pct. i mindre grad. Tilsvarende svarer 18 pct. slet ikke.
Når der spørges ind til, hvordan oplever du konkret samarbejdet og sammenhængen mellem KKR og kommunalbestyrelserne, svarer 24 pct. godt,
59 pct. hverken godt eller dårligt, 6 pct. svarer dårligt og 12 pct. meget dårligt.
4. Relationer til andre aktører
65 pct. oplever i høj eller meget høj grad, at KKR fremstår som et troværdigt
og kvalificeret talerør for kommunerne over for regionen/øvrige samarbejdsparter. 18 pct. svarer i nogen grad og 12 pct. i mindre grad, 6 pct. ved ikke.
47 pct. synes ikke, at der er behov for at styrke KKR’s relationer til regionen/øvrige samarbejdspartner inden for konkrete områder, 24 pct. siger ja
hertil og 29 pct. ved ikke.
41 pct. oplever i høj grad, at KKR udvikler værdifulde fælles løsninger og politikker, 47 pct. oplever det i nogen grad, 6 pct. i mindre grad og 6 pct. slet
ikke.
29 pct. svarer ja til, at der er politikområder, hvor det fælleskommunale
samarbejde i KKR med fordel kan styrkes, 18 pct. siger nej og 53 pct. svarer
ved ikke.
5. KL og KKR
41 pct. oplever i meget høj grad eller i høj grad, at der er et godt samspil
mellem KKR og KL. 24 pct. svarer i nogen grad, 6 i mindre grad og 6 pct.
svarer slet ikke. 24 pct. har svaret ved ikke.
På spørgsmålet i hvilken grad oplever du, at KL inddrager KKR i relevante
spørgsmål, svarer 35 pct. i meget høj eller høj grad, 35 pct. i nogen grad, 18
pct. i mindre grad og 6 pct. slet ikke. 6 pct. har svaret ved ikke.
6. KKR som mødeforum
På spørgsmålet ”I hvilken grad oplever du, at indholdet på møderne i KKR er
relevant for dig”, svarer 36 pct. i meget høj eller høj grad, 57 pct. nogen grad
og 7 pct. i mindre grad.
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På spørgsmålet ”Hvad oplever du at få ud af KKR møderne”, svarer 79 pct.
netværk med politikere fra andre partier, 79 pct. ny opdateret viden på forskellige områder fagområde, 71 pct. svarer netværk med partifæller fra andre kommuner, 43 pct. svarer interessante politiske drøftelser, og 21 procent
svarer deltagelse i vigtige beslutninger.
I forhold til omfanget af dagsorden og bilag til møderne svarer 57 pct. at omfanget i meget høj grad eller i høj grad er passende. 43 pct. svarer i nogen
grad.
71 pct. finder, at forholdet mellem de forskellige typer af sager på KKR dagsordenen er passende, 7 pct. svarer, at der er for få beslutningssager,
og 21 pct. svarer, at der er for mange sager til drøftelse.
93 pct. angiver, at det fungerer godt eller meget godt med eksterne oplæg
på møderne i KKR, 7 pct. siger hverken godt eller dårligt.
93 pct. oplever antallet af KKR-møder (fem årlige møder) som passende, 7
pct. mener, at der er for mange.
71 pct. oplever længden af KKR-møderne som passende, 29 pct. Synes, at
de er for lange.
På spørgsmålet ”Hvordan har det fungeret, at KKR-møderne har været
overvejende virtuelle i perioden med Corona, svarer 64 pct. godt eller meget
godt, 36 pct. svarer hverken godt eller dårligt.
Ud fra besvarelserne kunne det være relevant at:
– Drøfte om samarbejdet og relationen til kommunalbestyrelserne kan styrkes yderligere - og i givet fald hvordan
– Drøfte om KKR’s rolle som koordineringsforum kan styrkes
– Drøfte relationen til de udpegede i regionale fora. Der er desværre ikke
tilstrækkeligt data i den gennemførte undersøgelse til at tage afsæt i denne. Dog er hovedparten af de udpegede også medlemmer af KKRSjælland, og det kunne derfor være relevant for KKR at drøfte, om der er
behov for at tydeliggøre fælleskommunale mandater i forhold til udvalgene, og om der er behov for at styrke dialogen samt sammenhængen til
KKR i forhold til de regionale fora.
De nuværende udvalg kan ses af den vedlagte liste over forventede kommende udpegninger. Af listen fremgår også anbefalinger og afsæt for de nuværende udpegninger.
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Bilag
– KKR’s opgaver kan/skal-opgaver og eksempler på nytilkomne opgaver
– KKR resultater 2018-21 (Resultattavle)
– Poster 2018-22 og nytilkomne
Beslutning
KKR Sjælland tiltrådte indstillingen og drøftede sagen. Det var bl.a. følgende bemærkninger og budskaber til det kommende KKR.
KKR’s mødeform
Virtuelle møder bør fremover være en del af KKR’s mødeform. F.eks. sådan
at mødeformen vurderes med afsæt i de sager, der er til drøftelse. Det blev
foreslået, at man med fordel kan holde flere korte virtuelle møder, og genbesøge KKR’s årsplan i forhold til, hvornår det giver mening at afholde møderne virtuelt, og hvornår det ikke gør. KKR-formandskabet bør have frihed/mandat til at beslutte dette.
KKR’s relation til kommunalbestyrelserne
I forhold til KKR’s samarbejde med og relationen til kommunalbestyrelserne
blev det foreslået, at KKR laver tematiserede drøftelser/faciliterer dannelsen
af netværk for udvalgspolitikere og faciliterer disse i langt højere grad end i
dag. Formålet er, at udvalgspolitikerne mødes og bliver inspireret og videndeler og samtidig orienteres om, hvad KKR arbejder med. Det bør vurderes,
om den digitale mødeform kan anvendes. I den forbindelse kan evt. yderligere medlemmer af KKR end lige KKR-formandskabet involveres f.eks. i en
tovholderrolle for et tema/fagligt område.
Det blev også foreslået, at KKR-formandskabet først i valgperioden kan tage
på rundtur til kommunalbestyrelserne og fortælle om KKR’s arbejde og samarbejde med kommunalbestyrelserne. Formen bør overvejes, der kan lægges ud med en fysisk rundtur, alternativt kan man samle alle til en større
konference og supplere med en digital rundtur af f.eks. en times varighed til
de enkelte kommunalbestyrelser.
KKR kan udarbejde et mere målrettet og personligt infoskriv til kommunalbestyrelsesmedlemmerne efter møderne. Indholdet skulle f.eks. være de
drøftede sager, beslutningerne m.v. og punkter på næste møde.
Et yderligere emne til drøftelse med KB’erne er en beskrivelse af og orientering om samarbejdet med regionen.
Orientering om KKR’s arbejde kunne også - med eksempel fra en kommune
- ske ved at have arbejdet i KKR på som et fast orienteringspunkt på kommunalbestyrelsesmødet.
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KKR og de udpegede
Der er behov for fokus på de udpegedes mandat i de respektive udvalg.
Kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af KKR, og som ikke er
medlem, inviteres med under sager i KKR, hvor arbejdet på ”deres” område
drøftes - f.eks. typisk på de digitale møder.

2.3.

Temadrøftelse: Holmene og Lynetteholm
SAG-2020-05890 jebj
Baggrund
I hovedstadsområdet er to særligt store anlægsprojekter i støbeskeen: Holmene og Lynetteholmen. Begge projekter har som beskrevet formål at øge
pladsen til boliger og erhvervsområder i allerede tæt bebyggede kommuner.
Samtidig skal projekterne bidrage til klimasikring og forsyning for Hovedstadsområdet.
De to meget store anlægsprojekter er indbyrdes forbundne. Rensningsanlægget Lynetten flyttes fra Refshaleøen og placeres på Holmene, hvilket giver plads til etablering af Lynetteholmen.
Den tidligere regering indgik en principaftale med Københavns Kommune
om Lynetteholmenog, der i 2019 bakkede op om visionen for Holmene. Den
nuværende regering har også givet udtryk for at bakke op om vis ionen for
Holmene. De to projekter indgår i tre eksisterende planer på regerings/ministerie-niveau: Hovedstadsplanen 2030, infrastrukturplanen Danmark
Fremad og Havplanen.
Sagen dagsordenssættes i KKR Sjælland efter ønske fra Lolland Kommune.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter sagen.
Sagsfremstilling
Holmene
Holmene skal efter planen være et nyt erhvervsområde i forlængelse af det
nuværende Avedøre Holme. Holmene vil komme til at bestå af ni holme/øer.
Baggrunden er primært den store efterspørgsel på erhvervsgrunde på
Avedøre Holme. Hvidovre Kommune er fuld udbygget og har ikke ledige
arealer til denne type virksomheder andre steder. Endvidere skal Holmene
huse et spildevandsanlæg, som erstatter tre eksisterende spildevandsanlæg
beliggende i Københavns Kommune.
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Ifølge analyser kan Holmene bidrage med bl.a. 3,1 mio. kvadratmeter grønt
erhvervsområde, plads til op til 380 nye virksomheder og 700.000 kvadratmeter ny, bynær natur.
Lynetteholmen
Lynetteholmen anlægges som en ny ø ved at opfylde et areal på ca. 2 mio.
m2 i Øresund i forlængelse af Refshaleøen og Lynetten. Øen Lynetteholmen
vil kunne bidrage til at løse en række udfordringer i Hovedstaden ved at:
– Sikre arealer til den langsigtede byudvikling
– Øge lønsomheden af nødvendige infrastrukturinvesteringer, Østlig Ringvej
og metro
– Billiggøre klimasikring af København mod stormflod fra nord
– Skabe plads til deponering af overskudsjord
– Muliggøre udflytning af havneaktiviteter, bl.a. krydstogtsskibe fra Inderhavnen m.v.
Status på proces
For så vidt angår Lynetteholm er anlægslov behandlet i Folketinget d en 5.
maj 2021 og sat på dagsorden til 2. behandling den 1. juni 2021 og 3. behandling den 4. juni 2021. Folketingets Transportudvalg har holdt åbent
samråd med transportministeren den 4. maj 2021.
Der er i løbet af maj måned stillet en række - i skrivende stund 186 spørgsmål til de bagvedliggende analyser, proces m.v. fra medlemmer af
Transportudvalget samt øvrige Folketingsmedlemmer:
https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/L220/spm.htm
Materialer til VVM for Lynetteholmen har været i høring til januar 2021. En
supplerende miljøkonsekvensrapport er sendt i høring til den 2. maj 2021.
Loven har været i høring til den 14. februar 2021 og giver Udviklingsselskabet By & Havn I/S hjemmel til at anlægge Lynetteholm i Københavns Havn.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 21. januar 2021 modtaget ansøgning fra By og Havn om tilladelse til udførelse af marine forundersøgelser
forud for anlæg af Lynetteholm.
For Holmene har der været begrænset fremdrift det sidste års tid. En mulig
forklaring kan være, at der først skal træffes beslutning om Lynetteholm , inden der udarbejdes VVM for Holmene.
Begge projekter, Lynetteholmen og projekt Holmene indgår i regeringens
netop lancerede udspil ”Tættere på – Grønne byer og en hovedstad i udvikling”. Lynetteholmen skal ifølge regeringen sikre bæredygtig byudvikling,

SIDE | 14

KKR Sjælland | 08-06-2021

mens Holmene frem mod 2040 skal skabe nye muligheder for produktionsarbejdspladser.
Overvejelser ift. Sjællandsregionen
Projektudviklingen for såvel Lynetteholmen som Holmene er sket i regi af
henholdsvis regeringen/Københavns Kommune og Hvidovre Kommune.
Projekterne har vidtrækkende potentialer og effekter, som også påvirker
Sjællandsregionen, herunder er der følgende overvejelser:
– Klimasikring er nødvendig, der er brug for nærmere afklaring af, hvordan
projekterne vil have effekt for kyststrækningerne i de nordøstlige kommuner i KKR Sjælland
– Etablering af nye erhvervsområder - som efterspørges - vil skabe øget
vækst og arbejdspladser, der kan gavne sjællandske virksomheder og
borgere. Der er dog behov for at vurdere, om ledige erhvervsområder i
Sjællandsregionen med fordel kan indtænkes for at møde den efterspørgsel, der er
– Flere arbejdspladser på Holmene må forventes at tiltrække arbejdskraft
fra Sjællandsregionen, hvorfor pendlingen mod Hovedstaden vil øges.
Kan denne aktivitet holdes i Sjællandsregionen, evt. med opgradering af
infrastrukturen, vil det modvirke øget trængsel
– Holmeprojekterne skal tilvejebringe boliger - og modvirke prisstigninger –
i forhold til tilflytning til Hovedstadsområdet. Sjællandsregionen vil også
kunne tilbyde boliger til konkurrencedygtige priser og med gode pendlingsmuligheder til nye og nuværende borgere i Hovedstadsområdet.
Kommunaldirektørerne i K17 peger på, at der med fordel kan appelleres til
regeringen, Hvidovre Kommune og andre involverede om større inddragelse
af KKR Sjælland/aktører i Sjællandsregionen. Dette sker med henblik på at
sikre, at de udviklingsperspektiver og -behov, som holmeprojekterne skal
opfylde, også opfyldes bedst muligt.
Herunder er det vurderingen, at der i regi af Greater Copenhagen er potentiale for i fællesskab at fokusere på mulighederne for vækst i den samlede
metropolregion. I den samlede geografi kan de eksisterende erhvervsområder og infrastruktur udnyttes bedre med henblik på at minimere omkostningerne forbundet med vækst og udvikling.
Bilag
– Holmene og Lynetteholm – Baggrund, status og proces
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Beslutning
Niels Hörup orienterede indledningsvis om, at Hvidovres Borgmester, Helle
Adelborg, har henvendt sig til KKR Sjællands formandskab med tilbud om en
orientering.
Samt at 13 omegnskommuner samt Københavns og Frederiksberg Kommuner i KKR Hovedstaden har tiltrådt et forståelsespapir med transportministeren om rammerne for Lynetteholmen. Som led i forståelsen er der enighed
om følgende :
”..der nedsættes en følgegruppe bestående at staten ved Transportministeriet, Københavns Kommune og relevante omegnskommuner, der har interesse i projektet, herunder
hvordan en fremtidig økonomisk regulering også kan indrette for at håndtere en evt. flytning af renseanlæggene samt anlæg af en Green Tech Island ved Avedøre Holme i
Hvidovre.
De næste faser af Lynetteholmsprojektet indeholder et perspektiv om byudvikling, som
skal bidrage til at styrke hovedstadens udvikling. Parterne og Transportministeriet er
enige om, at der i den forbindelse nedsættes en følgegruppe med repræsentanter fra
regeringen og kommunerne, der skal følge effekterne af Lynetteholmsprojektet i et større
hovedstadsperspektiv.”

KKR Sjælland drøftede Lynetteholmsprojektet. Flere medlemmer af KKR
Sjælland udtrykte bekymring for de miljømæssige aspekter af projektet for
Køge Bugt.
Borgmester, Anette Mortensen, Stevns Kommune, tilbød at formulere et
brev til transportministeren og andre aktører om sjællandske kommuners
bekymring for projektets konsekvenser samt evt. med opfordring til at invitere sjællandske kommuner med i ovennævnte følgegrupper. Udkast til brev
rundsendes til borgmestrene til evt. underskrift.
KKR Sjælland var i forhold til projekt Holmene ved Avedøre enige om, at
projektet kan have store effekter for de sjællandske kommuner.
Der var enighed om at følge arbejdet med Holmene i KKR Sjælland og at
arbejde for at blive inddraget i den videre udvikling af Holmene. Såvel i forhold til at få større faktuel viden om projektet og processen for bl.a. at vurdere afledte konsekvenser, som for at sikre fokus på uudnyttede potentialer i
Sjælland og Øerne i forhold til bl.a. erhvervsområder, bosætning og energiproduktion.
KKR-formandskabet tager initiativ evt. sammen med regionsrådsformanden til et fælles brev til Hvidovre Kommune, Københavns Kommune og
transportministeren med invitation til samarbejde og opfordring til at inddrage Sjællandsregionen.
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2.4.

Beslutningssag: Flygtningefordeling 2022
SAG-2020-05890 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 2022 er fastsat til 500, og regionskvoten for Region Sjælland er fastsat til 75.
Udlændingestyrelsen har samtidig oplyst, at forventningen på nuværende
tidspunkt er, at landstallet for indeværende år ikke ændres - det blev i juni
2020 fastsat til 600.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Sjælland på vegne af kommunerne meddeler Udlændingestyrelsen, at der er enighed om en fordeling af kommunekvoter for
2022 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 2021.
Hvis kommunalbestyrelserne ikke har givet Udlændingestyrelsen meddelelse om indgåelse af aftale om kommunekvoter for 2022 inden den 10. september, vil Udlændingestyrelsen inden den 30. september 2021 fastsætte
det antal flygtninge, som påregnes boligplaceret inden for de enkelte kommuner i det kommende år for hver kommune i regionen. De kommunekvoter,
som styrelsen agter at fastsætte, fremgår nedenfor.
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Beregnede kommunekvoter for 2022 for kommunerne i region Sjælland:

Beslutning
KKR Sjælland tiltrådte indstillingen.

2.5.

Orienteringssag: Arbejdet i Vækstteam Sjælland
SAG-2020-05890 jebj
Baggrund
Regeringen har i starten af marts 2021 lanceret syv nye midler tidige vækstteams, som inden udgangen af maj 2021 skal komme med anbefalinger om,
hvordan der bedst kan investeres i lokale erhvervsstyrker (fyrtårne), som har
særligt potentiale til at få de enkelte landsdele styrket ud af krisen. Hvert
vækstteam tager udgangspunkt i en geografi, der svarer til erhvervshusenes
og består bl.a. af repræsentanter fra kommuner og erhvervsliv. Der er afsat
500 mio. kr. til arbejdet.
Vækstteam Sjælland afholdt sit 3. og sidste møde den 12. maj 2021, hvor
vækstteamets anbefalinger til regeringen blev behandlet.
Borgmester i Holbæk Kommune og medlem af Vækstteam Sjælland, Christina Krzyrosiak Hansen, vil orientere om Vækstteams Sjællands arbejde og
anbefalinger.
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Indstilling
Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
KL mener, at det er positivt, at regeringen med de syv nye vækstteams prioriterer at hjælpe den lokale genstart og vækst på vej i hele Danmark. Indsatserne skal således målrettes de enkelte landsdeles forskellige styrker og
behov med inddragelse af lokale aktører.
Erhvervsministeriet offentliggjorde den 31. maj 2021 anbefalingerne fra alle
syv vækstteams, jf. Nu kommer anbefalingerne, som skal skabe vækst og
grønne arbejdspladser på Sjælland og øerne | Erhvervsministeriet (ritzau.dk)
For Sjælland peger vækstteamet på, at ”Sjælland og øerne har potentialet til
at opbygge lokale fyrtårnsprojekter med internationale perspektiver på to
områder: Biosolutions og grønt byggeri.”
Baggrund
De syv vækstteams består af lokale repræsentanter fra erhvervslivet, fagbevægelsen, kommunerne, erhvervshusenes bestyrelser og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. For uddybende:
https://em.dk/nyhedsarkiv/2021/marts/regionale-vaekstteams-skal-skabevaekst-og-arbejdspladser-i-hele-danmark/
Vækstteam Sjællands sammensætning:
– Formand, Jørn Stryger Fabriksdirektør i CP Kelco A/S
– Mikkel Hemmingsen Adm. dir. for Sund & Belt A/S. Bestyrelsesformand i
Femern Landanlæg og Femern A/S
– Stine Grønnemose Managing dir. Alfa Laval A/S
– Christina Krzyrosiak Hansen, Borgmester i Holbæk Kommune (S)
– Lene Ertner Formand for Teknisk Landsforbund Sjælland
– Claus Engholm Jensen Regionskonsulent, 3F Regionskontor Sjælland 4
– Steen Munk Kreditdirektør i Nykredit. Medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
– John Brædder Borgmester i Guldborgsund Kommune. Bestyrelsesformand for Erhvervshus Sjælland
– Palle N. Svendsen Direktør og ejer af Delfi Technologies. Næstformand
for Erhvervshus Sjællands bestyrelse
– Ulla Skaarup Rektor for Zealand - Sjællands Erhvervsakademi.
Hvert vækstteam har af regeringen fået udpeget et tema, som de skal komme med vækstforslag inden for:
– Vækstteam Bornholm: Grøn energi relateret til energiø
– Vækstteam Fyn: Maritime erhverv og robotter
– Vækstteam Hovedstaden: Life science
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– Vækstteam Midtjylland: Vandteknologi
– Vækstteam Nordjylland: CO2-fangst, -lagring og anvendelse
– Vækstteam Sjælland og øerne: Biosolutions
– Vækstteam Sydjylland: Omstilling fra olie og gas til grøn industri.
Vækstteam Sjælland har besluttet at fokusere på to lokale erhvervsfyrtårne:
Biosolutions - som fastsat i vækstteamets kommissorium - og Femern - som
indstillet af KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland).
Borgmester i Holbæk Kommune og medlem af Vækstteam Sjælland, Christina Krzyrosiak Hansen, gav på KKR Sjællands møde den 21. april 2021 en
orientering om arbejdet i Vækstteam Sjælland og lovede at give en opfølgende orientering om det videre arbejde med anbefalinger i vækstteamet på
det kommende KKR-møde.
Hvert vækstteams havde til opgave at aflevere deres anbefalinger til regeringen inden udgangen af maj 2021. Inden da forventes afholdt tre møder i
hvert vækst-teams samt dialog med andre relevante lokale aktører. Alle
vækstteams sekretariatsbetjenes af Erhvervsstyrelsen. KL har opfordret Erhvervsstyrelsen til at tage kontakt til KKR med henblik på inddragelse i arbejdet med at udarbejde anbefalinger for hvert område.
Beslutning
Borgmester, John Brædder, Guldborgsund Kommune, orienterede om anbefalingerne fra Vækstteamet.
KKR Sjælland tiltrådte indstillingen.

2.6.

Orienteringssag: Erhvervshus Sjællands varetagelse af lokal erhvervsservice
SAG-2020-05890 ahaa/jebj
Baggrund
KKR Sjælland ønskede efter drøftelse på møde den 21. april 2021 orientering om Erhvervshus Sjællands varetagelse af lokal erhvervsservice.
Drøftelsen på mødet den 21. april 2021 udsprang af orientering om, at Solrød Kommune efter udbud har indgået aftale med Erhvervshus Sjælland om
varetagelse af lokal erhvervsservice på vegne af kommunen.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Sjælland tager sagen til efterretning.
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Sagsfremstilling
Med erhvervsfremmereformen fra 2019 blev der skabt en struktur og arbejdsdeling for den decentrale erhvervsfremmeindsats for ”… at skabe
sammenhæng i indsatsen på tværs af Danmark og den offentlige sektor ved
at reducere antallet af ansvarlige aktører og fastlægge en klar arbejdsdeling
og koordineringsindsat” (L73, Forslag til lov om erhvervsfremme,
23/10/2018). Lov om erhvervsfremme udgør den formelle ramme for erhvervsfremmeaktiviteterne i såvel kommuner som i erhvervshuse og i de
statslige erhvervsfremmeordninger.
Kommunerne og de tværkommunale erhvervshuse udgør sammen med den
digitale erhvervsfremmeplatform og de statslige ordninger kernen i den decentrale erhvervsindsats.
Hovedfokus for erhvervsfremmeindsatserne er, at de skal møde virksomhedernes behov og efterspørgsel.
Erhvervshusenes rolle
Erhvervshusene skal fungere som tværkommunale kompetencecentre for
specialiseret viden og faglighed i forhold til virksomhedsdrift og -udvikling;
de skal varetage specialiseret erhvervsservice i form af virksomhedsspecifikke vejledningsforløb, og de skal være fysiske knudepunkter i erhvervsfremmesystemet.
Erhvervshusenes ydelser skal være tilgængelige for alle virksomheder.
Det følger af Lov om erhvervsfremme, at erhvervshusene er etableret som
særlige forvaltningssubjekter. Erhvervshusene bliver dermed selvstændige
organer inden for den offentlige forvaltning.
Erhvervshusets bestyrelse har ansvaret for den overordnede ledelse af erhvervshuset og fastlægger rammerne for erhvervshusets virksomhed. De
enkelte bestyrelsesmedlemmer er udpeget i deres personlige egenskab og
bidrager hver især med erfaring og viden som repræsentanter for virksomheder, kommuner, vidensinstitutioner, regioner og arbejdstagere.
Det fremgår af ”Aftale om rammerne for erhvervshuse 2021-2023”, at der
indgås årlige resultatkontrakter, som udmønter de nationale mål - for den
specialiserede erhvervsfremmeindsats - og indeholder specifikke mål for de
enkelte erhvervshuses indsats. Den årlige resultatkontrakt forhandles og
indgås mellem KKR og det pågældende erhvervshus.
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Kommunernes rolle
Kommunerne kan varetage lokale erhvervsservice- og erhvervsudviklingsaktiviteter, der ikke har overlap til de ydelser, der udbydes af erhvervshusene.
Erhvervsudviklingsaktiviteterne skal være indrettet således, at de vil kunne
benyttes af alle virksomheder i kommunen, som har en potentiel interesse
heri. Desuden må de lokale erhvervsserviceaktiviteter, som kommunerne
yder, ikke være i konkurrence med private udbydere af lignende ydelser.
Der er ikke fastsat nærmere regler for, hvordan kommunerne tilrettel ægger
varetagelsen af den lokale erhvervsservice. I praksis er der således også en
stor variation af ordninger på tværs af kommunerne, hvor den lokale erhvervsservice kan udgå fra rådhuset, fra erhvervsråd, fra selvstændige
kommunale selskaber fx Connect Køge eller Business Lolland-Falster. Samtidig er der stor variation i aktiviteter og økonomi hos de lokale erhvervsserviceoperatører.
Som led i forberedelserne af erhvervsfremmereformen blev der i oktober
2018 indgået ” Aftale om etablering af tværkommunale erhvervshus” mellem
Erhvervsministeriet og KL, som bl.a. omhandler arbejdsdeling mellem erhvervshuse og kommuner.
Af etableringsaftalen fremgår det – udover, at der skal være et tæt samarbejde mellem aktørerne, som skal respektere den aftalte arbejdsdeling - at
”Erhvervshuse og enkeltkommuner kan indgå aftale om samarbejde, der indebærer, at erhvervshusene varetager funktioner, der går udover den arbejdsdeling, der er beskrevet i denne aftale. For eksempel skal kommuner
have mulighed for at tilkøbe erhvervshusene som operatør på lokale erhvervsfremmeydelser eller indgå aftale om, at erhvervshusene skal komme
ud lokalt for at gennemføre specialiserede vejledningsforløb tæt på virksomhederne.”
Erhvervshusenes varetagelse af lokale erhvervsservice i de øvrige KKRgeografier
Der er forskellig praksis hos erhvervshusene i forhold til at varetage opgaver
med lokal erhvervsservice på vegne af kommuner:
– Erhvervshus Hovedstaden - varetager lokale erhvervsserviceopgaver for
alle 29 kommuner i Region Hovedstaden. Dette skal ses i lyset af, at erhvervshuset overtog det daværende iværksætterhus, som kommunerne
betalte for lokal erhvervsservice
– Erhvervshus Sydjylland - varetager ikke lokal erhvervsservice på vegne af
kommuner
– Erhvervshus Fyn - varetager ikke lokal erhvervsservice på vegne af kommuner
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– Erhvervshus Midtjylland – varetager den lokale erhvervsservice for 7 ud af
19 kommuner
– Erhvervshus Nordjylland - varetager ikke lokal erhvervsservice på vegne
af kommuner.
Som udgangspunkt har de øvrige KKR ikke indgået aftaler med/om de tværkommunale erhvervshuse om lokal erhvervsservice. Dog er er der i KKR
Nordjylland indgået en samarbejdsaftale mellem de lokale erhvervskontorer i
Nordjylland og Erhvervshus Nordjylland om den samlede erhvervsserviceindsats.
Erhvervshus Sjælland
Erhvervshus Sjælland (EHSJ) har hidtil ikke varetaget lokal erhvervsservice
på vegne af kommunerne. Erhvervshus Sjælland opsøger ikke aktivt opgaver som operatør af lokal erhvervsservice men stiller sig alene til rådighed
og vil vurdere muligheden for at tilbyde lokale erhvervsservice, hvis en eller
flere kommuner beder erhvervshuset om at give tilbud på opgaven efter en
bestyrelsesbeslutning i Erhvervshusets bestyrelse.
Erhvervshuset har som led i tilbudsgivning i forbindelse med Solrød Kommunes udbud af den lokale erhvervsserviceopgave afklaret de juridiske
rammer for erhvervshuset. I den forbindelse har Erhvervsministeriet bekræftet, at lovgivningen giver mulighed for, at erhvervshuset kan varetage opgaven med lokalerhvervsservice. Herunder, at det har været hensigten i forbindelse med erhvervsfremmereformen, jf. også ovenfor om bl.a. etableringsaftalens formuleringer.
Erhvervshus Sjællands bestyrelse har drøftet erhvervshusets engagement i
lokale erhvervsservice. På baggrund af et notat, der tydeligt beskrev for og
imod i forhold til varetagelse af basal erhvervsservice og uden indstilling til
beslutning fra Erhvervshusets ledelse, har bestyrelsen enstemmigt besluttet,
at erhvervshuset kunne indgå i samarbejdet med Solrød Kommune.
Det er forudsat, at økonomien forbundet med erhvervshusets rolle som operatør på lokal erhvervsservice er klart adskilt fra erhvervshusets kerneopgave med specialiseret erhvervsservice, der afholdes indenfor erhvervsh usets
basisbevilling og finansieres af kommunerne. Erhvervshus Sjælland er i forbindelse med varetagelsen af lokal erhvervsservice i Solrød Kommune meget opmærksomme på, at opgaven med basal erhvervsservice klart adskilles
fra den specialiserede erhvervsservice, mens der samtidig høstes synergier.
Forløb i den basale erhvervsservice registreres helt separat i Erhvervshusets CRM-system, så det tydeliggøres hvilke virksomheder, der har fået en
basal ydelse, og hvad de har fået. Visse virksomheder vil gå vider e fra den
basale ydelse til den specialiserede ydelse med udgangspunkt i virksomhe-
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dens behov. I det tilfælde registreres dette og dokumenteres, så der sikres,
hvad der har været basal erhvervsservice, og hvad der har været specialiseret. Den specialiserede erhvervsservice vil i langt de fleste tilfælde blive udført af en anden medarbejder end den, der udfører lokal erhvervsservice, da
dette er en specialistopgave. Alt forbrugt tid på opgaven med lokal erhvervsservice i Solrød registreres også separat, så forbrugt tid kan dokumenteres og opgøres selvstændigt. Det samme gøres med tiden forbrugt
som specialiseret erhvervsservice og i et evt. projektregi på medarbejderniveau. Økonomien håndteres for Solrød Erhvervsservice desuden i et selvstændigt regnskab, så man kan følge at udgifter og indtægter modsvarer
hinanden. Som projektoperatør på EU-projekter har Erhvervshuset meget
stor erfaring med netop at kunne dokumentere tid og økonomi selvstændigt
uden dobbeltfinansiering. Opgaven i Solrød Erhvervsservice drives med
baggrund i disse principper.
Sidst men ikke mindst kommunikeres opgaven under ”brandet” Solrød Erhvervsservice, og der oprettes egne kommunikationskanaler i det navn til
markedsføring. På den måde får Solrød Erhvervsservice en tydelig lokal profil og kan aktivt markedsføres selvstændigt som en særlig ydelse i Solrød
Kommune. Solrød Erhvervsservice vil altså udadtil fremstå som en selvstændig aktør, der så internt er operationaliseret af Erhvervshuset. I hverdagen lægges opgaven konkret hos en medarbejder med egen erfaring fra lokal erhvervsservice, og medarbejderen får dedikeret en meget stor del af sin
tid til at løse opgaven med virksomhederne i Solrød Erhvervsservice og vil
være til stede minimum to dage fysisk i Solrød Kommune.
I samarbejde med Solrød Kommune defineres desuden hvilke opgaver, der
betragtes som basal erhvervsservice jf. udbudsmaterialet på opgaven , og
hvilke der betragtes som specialiseret erhvervsservice for at sikre gennemsigtighed og ”value for money”.
Som en del af Erhvervshusets afrapportering til KKR Sjælland opgøres Erhvervshus Sjællands berøring med virksomheder i alle enkelt kommuner i
Region Sjælland, således det er tydeligt at se hvor mange virksomheder Erhvervshus Sjælland har arbejdet med i hver kommune. Der afrapport eres
halvårligt og helårligt.
Samlet har EHSJ bestræbt sig på at skabe en gennemsigtighed og en praksis i forhold til håndtering af opgaven for Solrød kommune, som sikrer og
synliggør, at der ikke bliver tale om et træk på de fælles finansierede ressourcer i EHSJ.
Bilag vedr. varetagelsen af lokal erhvervsservice i Solrød Kommune vedlagt.
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KKR Sjællands tidligere drøftelser af Væksthusets varetagelse af lokal erhvervsservice
KKR Sjælland drøftede i april 2011 efter ønske fra det daværende Væksthus
Sjællands bestyrelse ”politik for Væksthusets løsning af den lokale erhvervsservice”.
Sagen blev forelagt med følgende indstilling:
Det indstilles, at KKR Sjælland godkender Væksthus Sjællands bestyrelses
forslag til politik for Væksthusets løsning af den lokale erhvervsservice med
følgende betingelser:
– Væksthus Sjælland vil ikke aktivt opsøge opgaven som operatør på lokal
erhvervsservice
– Varetagelsen skal styrke Væksthus Sjællands tilgang af virksomheder
– Væksthuset kan varetage opgaven bedre end andre alternativer
– Aktiviteten influerer ikke negativt på Væksthusets andre aktiviteter.
Af mødereferatet fremgår, at Sagen blev drøftet. Indstillingen blev ikke tiltrådt.
Væksthus Sjælland valgte efterfølgende at følge KKR’s beslutning.
Bilag
– Bilag vedr. varetagelsen af lokal erhvervsservice i Solrød Kommune

Beslutning
Medlem af KKR Sjælland Borgmester, Martin Damm, Kalundborg Kommune, havde bedt om, at sagen dagsordenssættes som beslutningssag på næste møde i august 2021. KKR Sjælland tiltrådte dette, og dermed blev sagen udsat til møde i august 2021.

2.7.

Orienteringssag: Status for klyngeindsatsen i Sjællandsregionen
SAG-2020-05890 ahaa/jebj
Baggrund
KKR Sjælland besluttede på sit møde den 1. februar 2021 en model for
tværkommunal understøttelse af klyngeindsatsen i Sjællandsregionen, herunder kommunal medfinansiering af regionale klyngekontorer.
Der gives en status for det fortsatte arbejde med klyngeindsatsen.
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Indstilling
Det indstilles, at KKR Sjælland tager statusorienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
I forlængelse af drøftelserne på K17’s møde den 9. april 2021 har K17 tovholdere i samarbejde med RUC, Region Sjælland og Erhvervshus Sjælland arbejdet videre for at sikre lokalisering og forankring af klynger i Sjællandsregionen.
Nedenfor gives en kort status for arbejdet i forhold til de relevante klyngeorganisationerne.
Status for den tværkommunale understøttelse af klyngeindsatsen
Regionalt kontor for klynge for byggeri & anlæg ”WeBuildDenmark”
Næstved Kommune, K17-tovholderne for erhverv og turisme og klyngekontoret har i samarbejde udarbejdet grundlag for regionalt samarbejde - herunder en rammeaftale for det regionale klyngekontor.
Rammeaftalen baserer sig på, at Næstved Kommune medfinansierer
500.000 kr./år og de øvrige kommuner i KKR Sjælland i fællesskab medfinansierer 500.000 kr./år, jf. KKR Sjælland beslutning herom.
Der er den 23. marts 2021 sendt mail til kommunaldirektørerne i de 16 øvrige kommuner om tilsagn til medfinansieringen. Samtlige kommuner har givet
tilsagn om at medfinansiere.
Etablering af regionale kontorer for andre klynger
– Fødevarer (Food & Bio Cluster Denmark) – Der pågår dialog med
klyngen, Slagelse Kommune, Odsherred Kommune og Lejre Kommune om, hvordan klyngen på bedst måde kan forankres og sikre, at
de mange kompetencer, der er i kommunerne, på området kommer
de sjællandske virksomheder til gode. RUC har tilknyttet sig klyngen
– LifeScience (Life Science Cluster Denmark) – Der er dialog mellem
klyngen, Kalundborg Kommune, Region Sjælland og EHSJ om placering. Forretningsudvalget i Region Sjælland har behandlet sagen, og
regionsrådet har afsat 2,5 mio. kr. årligt til etablering af en hub af Life
Science Klyngen i Region Sjælland. Såvel Region Sjælland som Kalundborg Kommune ser i samklang med klyngen og relevante aktører
muligheder i, at klyngen forankres med to ben i Sjællandsregionen:
ét i Nykøbing Falster i tilknytning til Region Sjællands, Athena-huset
med fokus på udvikling af fremtidens sundhedsvæsen, og ét med
forankring i Kalundborg med afsæt i Knowledge Hub Zealand, der er
udviklet i samarbejde med en række af de stedlige virksomheder in-
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denfor Biosolutions-området, som efterspørger den nævnte indsats.
Faktisk organisatorisk set-up for klyngens forankring, som er beskrevet i vedhæftede foreløbige notat - notatet er i proces - afklares i
samarbejde mellem klyngen, Region Sjælland, Kalundborg Kommune og øvrige aktører.
– Miljøteknologi (CLEAN - Danmarks Miljøteknologiklynge) – Der er dialog mellem klyngen, RUC, EHSJ og Roskilde Kommune om etablering af en regional tilstedeværelse.
Endvidere er der samarbejde med Energy Cluster Denmark (klyngen for
energi-teknologi) og CORO, Co-lab Roskilde om etablering af repræsentation i Sjællandsregionen.
Der er desuden tæt dialog mellem RUC, Region Sjælland, EHSJ og K17 tovholderne om de ca. 20 mio. kr. fra forskningsreserven, der er tildelt RUC
til at understøtte en styrket klyngeindsats. RUC har endvidere tæt dialog
med Uddannelses- og Forskningsministeriet om udmøntning af midlerne.
Endvidere har der været et konstruktivt samarbejde med Center for Vidensbaseret Innovation i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.
Brev til uddannelses- og forskningsministeren
For at fastholde en tæt dialog på politisk niveau og regeringens fokus på, at
vi i Sjællandsregionen skal have relevante klynger til at etablere sig og til at
arbejde for, at vores virksomheder og vidensinstitutioner skaber udvikling
som grundlag for vækst og arbejdspladser, er vedlagte brev den 20. maj
2021 sendt til uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.
I forlængelse af ovenstående har Styrelsen for Forskning & Innovation oplyst, at styrelsen forventer at offentliggøre et opslag blandt de 14 udpegede
klynger til en styrket indsats i Region Sjælland på minimum 2 millioner kr.
Tillægsopslaget skal give de udpegede klynger mulighed for at søge om
midler til styrkelse af klyngeindsatsen i Region Sjælland i samarbejde med
relevante aktører i regionen. Relevante samarbejder forventes især inden
for erhvervsmæssige styrkepositioner udpeget af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i Region Sjælland.
Styrelsen sigter efter offentliggørelse af opslaget inden sommerferien/ultimo
juni.
Videre proces
Dialogen med de enkelte klynger og de relevante kommuner, region, RUC
og Erhvervshus Sjælland fortsættes.
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Det forventes, at der på det kommende møde i KKR i augus t 2021 kan forelægges oplæg til samarbejdsaftaler for etablering af regionale klyngekontorer for Fødevarer; for LifeScience og for Miljøteknologi med forslag til leadkommune og eventuelle associerede samarbejdskommuner samt oplæg til
kommunal medfinansiering. Samarbejdsaftalerne vil som udgangspunkt følge samme model, som ligger til grund for klyngen for byggeri og anlægs
etablering af kontor i Næstved Kommune.
Bilag
– Brev til uddannelses- og forskningsministeren ” Stor fælles indsats skal
sikre erhvervsklynger i Region Sjælland”
– Notat fra Knowledge Hub Zealand om Etablering af Danish Life Science
Cluster i Region Sjælland

Beslutning
KKR Sjælland tiltrådte indstillingen.

2.8.

Orienteringssag: Sjælland baner vejen frem
SAG-2020-05890 ahaa/jebj
Baggrund
Sagen følger op på KKR Sjællands drøftelse på møde den 21. april 2021 og
giver status for den igangværende interessevaretagelse for de fælles prioriteringer (Fase I).
KKR Sjælland besluttede en intensiveret interessevaretagelse for de sj ællandske projektforslag, der indgår i regeringens infrastrukturudspil ”Danmark
Fremad”.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Sjælland tager orientering til efterretning.
Sagsfremstilling
KKR Sjælland drøftede på møde den 21. april 2021 det videre arbejde med
Sjælland baner vejen frem - herunder interessevaretagelse i forlængelse af,
at regeringen præsenterede sit infrastrukturudspil Danmark Fremad – Infrastrukturplan 2035.
Der var enighed om, at den fælles interessevaretagelse og tydelige prioritering fra regionsrådet og KKR Sjælland har været virkningsfuld.
Der var opbakning til en intensiveret interessevaretagelse for de sjællandske
projektforslag, der indgår i regeringens udspil ”Danmark fremad”. Herunder
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til at interessevaretagelsen tager afsæt i KKR Sjællands besluttede prioriteter, og at der arbejdes for, at projekterne realiseres tidligst muligt og i ”fuld
skala”, fx blev følgende omtalt:
– At forundersøgelsen vedrørende den sjællandske tværforbindelse også
skal omfatte mulig motorvej
– At kapacitetsudvidelse og hastighedsopgradering af jernbanen ved
Ringsted også skal omfatte stop for superlyntog på Ringsted Station
– At forundersøgelsen af opgradering af Rute 6 mellem Solrød og Roskilde ikke er tilstrækkelig. Forundersøgelsen skal samtidig adress ere den
tilsvarende vejforbindelse mellem Ringsted og Roskilde (rute 14)
– At forundersøgelsen af dobbeltspor Køge-Køge Nord skal gennemføres
så hurtigt som muligt, og der skal allerede nu afsættes anlægsramme
på mindst 150 mio. kr.
– At E55 bør fremtidssikres med vejudvidelse som anbefalet af Guldborgsund Kommune. Flere modeller har været i VVM-høring
– At Rute 9 ved Nørreballe på Lolland skal indgå i det veletablerede projekt med et fremskudt Færgeleje på Spodsbjerg – Tårs færgeruten. Det
skal adresseres i infrastrukturplanen.
Herudover pegede regionsrådsformand Heino Knudsen på, at regionsrådet
desuden vil arbejde for, at sporrenovering af Østbanen opnår finansiering
via infrastrukturplanen eller via økonomiforhandlingerne.
Interessevaretagelse
I forlængelse af KKR’s beslutning har KKU-formandskabet inviteret transportordførere, Folketingets Transportudvalg og folketingsmedlemmer valgt i
Sjællands Storkreds til dialogmøde om de sjællandske infrastrukturprojekter,
jf. vedlagte brev.
Dialogmødet blev afholdt den 19. maj 2021 - virtuelt, hvor der deltog 10-12
folketingsmedlemmer. Herudover deltog Novo Nordisk, Mærsk og Ardagh
Glass med oplæg - vedlagt til orientering.
På mødet blev der udtrykt stor interesse for og opbakning på tværs af de politiske partier til de sjællandske prioriteter med motorvej til/fra Kalundborg og
motorvej Næstved-Rønnede samt undersøgelse af Den Sjællandske Tværforbindelse inklusiv motorvej fra Næstved til Slagelse.
Der blev herudover tilkendegivet opbakning til Østbanen og til fremskud t
færgeleje til Tårs-Spodsbjergruten.
Endvidere var der mere generelle tilkendegivelser om godstransport via
jernbane, trængselsudfordringer på Køge Bugt-motorvejen samt kollektiv
transport i øvrigt.
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Som optakt til mødet havde KKU-formandskabet et debatindlæg i Altinget, jf.
https://www.altinget.dk/transport/artikel/region-sjaelland-regeringsudspilindeholder-lightversioner-af-sjaellandske-vejprojekter
Mødet er fulgt op med hilsen til den samme kreds af Folketingspolitikere for
at sikre, at deres opmærksomhed fastholdes på KKR Sjællands besluttede
prioriteter frem mod en infrastrukturaftale. Folketingspolitike rne har med den
opfølgende fået tilsendt de oplæg, der blev givet på mødet samt vedlagte
overblik over sjællandske infrastrukturprojekter sat i relation til forslagene i
regeringens udspil
KKR Sjælland var udover den intensiverede interessevaretagelse eni ge om
at arbejde videre med Fase II, med henblik på at skabe grundlag for et nyt
infrastrukturudspil fra regionsrådet i Region Sjælland og KKR Sjælland, når
der er indgået aftale i Folketinget om infrastrukturinvesteringer med afsæt i
regeringens udspil.
Dette arbejde forberedes administrativt.
Bilag
– Mail med orientering til deltagere på mødet
– Brev ”Danmark Fremad” set fra Sjælland
– Oversigt infrastrukturplan set fra Region Sjælland
– Oplæg fra Novo Nordisk
– Oplæg fra Ardagh
– Overblik: Infrastruktur plan 2035 set fra Region Sjælland (Oplæg fra Jacob Jensen)

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 fra KKR-formandskabet
SAG-2020-05890 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
Regeringens udspil på uddannelsesområdet.
Regeringen udsendte torsdag den 27. august 2021 et udspil på uddannelsesområdet. I udspillet lægges op til oprettelse af fem nye uddannelsesudbud i Sjællandsregionen: Arkitekt/byplanlægger, (Kalundborg), Pædagog
(Holbæk), Radiograf (Næstved), Læge (Køge), Nye tekniske uddannelser
(relateret til Femern-byggeriet) (Lolland-Falster). Tættere på – Flere uddannelser og stærke lokalsamfund (ufm.dk)
Beslutning
KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. Det blev yderligere meddelt, at Søren
Staunskær, Holbæk er udtrådt af Liberal Alliance. Liberal Alliance skal herefter finde en ny repræsentant til KKR Sjælland.
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6.

Punkter til næste møde

6.1.

Dagsordenspunkter til næste møde
SAG-2020-05890 adr
Baggrund
Der orienteres om punkter til næste møde i KKR Sjælland den 30. august
2021 kl. 9.30-12.30. Mødet er aftalt afholdt virtuelt. Partierne aftaler selv
gruppemøder. Gruppemøderne kan placeres fra kl. 8-9.30.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
På KKR Sjællands møde den 30. august 2021 forventes følgende sager:
– Sjælland baner vejen frem
– Fælleskommunal understøttelse af klyngeindsatsen
– Resultatkontrakt 2022 for Erhvervshus Sjælland
– Årsrapport fra Socialtilsyn Øst.
Beslutning
KKR Sjælland tiltrådte indstillingen, idet følgende to sager dagsordenssættes: Holmene og Erhvervshus Sjælland’s varetagelse af lokal erhvervsservice, sidstnævnte som beslutningssag efter ønske fra medlem af KKR Sjælland borgmester Martin Damm.
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7.

Eventuelt

7.1.

Eventuelt
SAG-2020-05890
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