
 

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. 

 

 

 

 

 

 

DAGSORDEN 2022 

 

 

K K R  S J Æ L L A N D  

Dato: 22-11-2022 09:30 

Sted: Erhvervshus Sjælland, Fulbyvej 15, 4180 Sorø.  

Mødet er fra 9.30-12. Partierne aftaler selv gruppe-

møder, de kan placeres i tidsrummet 8.00-9.30 
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1. Godkendelse af dagsorden og referat  

 

 

1.1. Godkendelse af dagsorden 

SAG-2022-00571 adr 

 

Baggrund 

Godkendelse af dagsorden. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland godkender dagsordenen.  

 

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 tages 

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

dig 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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1.2. Godkendelse af referat  

SAG-2022-00571 adr 

 

Baggrund 

Referat fra møde den 7. september 2022 blev udsendt den 20. september 

2022. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland godkender referat fra møde den 7. septem-

ber 2022.  

 

Sagsfremstilling 

Der henvises til referat, der desuden er tilgængeligt på KKR Sjællands hjem-

meside Mødedatoer, dagsordener og referater (kl.dk) 

 

 

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

 

 

2.1. Temadrøftelse: Input til evaluering af erhvervsfremmesyste-
met og proces for kommende erhvervsfremmestrategi 2024-
2027 

SAG-2022-00571 jebj 

 

Baggrund 

Erhvervsfremmesystemet skal evalueres i 2023 ifølge den politiske aftale 

bag erhvervsfremmeformen fra 2018. Erhvervsministeren har udtalt, at der 

først tages stilling til proces for en kommende evaluering efter folketingsval-

get, men KL ønsker i god tid at forberede sig på evalueringen ved at ind-

hente ønsker til eventuelle justeringer af systemet. 

 

Der lægges op til en første drøftelse af interesser og fokusområder til en 

kommende evaluering af erhvervsfremmesystemet.  

 

Der orienteres desuden om proces for den kommende erhvervsfremmestra-

tegi 2024-2027. 

 

KKR Sjællands formand, Mikael Smed, borgmester i Vordingborg Kommune, 

og K17-tovholder for erhverv/turisme, kommunaldirektør Thomas Knudsen, 

Lolland Kommune, indleder punktet. 

 

Indstilling 

– Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter styrker og forbedringsmuligheder 

ved erhvervsfremmesystemet med fokus på at sikre optimal værdi for virk-

somhederne og kommunerne 

– Det indstilles videre, at KKR Sjælland tager orientering om proces for 

kommende erhvervsfremmestrategi 2024-2027. 

 

Sagsfremstilling 

Med aftalen om forenkling af erhvervsfremmesystemet fra 2018 blev antallet 

af politisk ansvarlige niveauer reduceret til to: Ét decentralt niveau med en 

stærk kommunal forankring og det nationale niveau med staten. Kommu-

nerne skulle fortsat være det lokale omdrejningspunkt for virksomhederne 

og samtidig få en større politisk indflydelse i det samlede erhvervsfremme-

systemet ved at være repræsenteret i både erhvervshusenes bestyrelser  og 

i den nationale Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (DEB). 
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Aftalen indeholdt 4 hovedelementer: 

– Bedre kvalitet og tilgængelighed i erhvervsservicen. Der blev oprettet 

tværkommunale erhvervshuse, der skulle tage sig af den specialiserede 

vejledning af alle virksomheder og ikke kun vækstvirksomheder, og der 

blev etableret en digital erhvervsfremmeplatform, hvor en del af den ba-

sale viden omkring bl.a. virksomhedsopstart blev samlet på en fælles digi-

tal platform (Virksomhedsguiden.dk) 

– En sammenhængende decentral erhvervsfremme. Danmarks Erhvervs-

fremmebestyrelse overtog ansvaret fra de regionale vækstfora med ud-

møntning af bl.a. EU-midler, og klyngeindsatsen blev konsolideret med 

nationale landsdækkende klynger 

– Forenkling af den statslige erhvervsfremme. Indsatsen for videnbaseret 

iværksætteri blev styrket med ophæng i Vækstfonden og Innovationsfon-

den, og der blev skabt én indgang for låne- og egenkapitalformidling og 

én for tilskudspuljer til innovation, udvikling og demonstration.  

– Stærkere destinationer og bedre sammenhæng i turismefremmeindsat-

sen. Den kommunale turismeindsats blev konsolideret i 19 destinations-

selskaber, og der blev øremærket turismeprojektmidler under Erhvervs-

fremmebestyrelsen.  

 

KKR har en formel rolle i erhvervsfremmesystemet, da erhvervshusene skal 

inddrage KKR i deres udarbejdelse af de regionale kapitler til den nationale 

erhvervsfremmestrategi, som er 4-årig og rammesættende for udmøntning 

af midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. KKR indgår desuden år-

lige resultatkontrakter med erhvervshusene i forhold til den specialiserede 

vejledning af virksomheder. 

 

KL har opstartet afdækningen af kommunale holdninger og interesser i for-

hold til den kommende evaluering af erhvervsfremmesystemet ved bl.a. dia-

log med kommunernes erhvervsafdelinger, KL’s politiske udvalg samt politi-

ske drøftelser med de kommunale repræsentanter i de forskellige organer i 

erhvervsfremmesystemet, og indtil videre peges der på følgende hovedpoin-

ter: 

– Generelt er der i kommunerne et positivt indtryk af - og politisk opbakning 

til - erhvervsfremmesystemet, som er forenklet, mere sammenhængende 

og mere efterspørgselsstyret end det forrige erhvervsfremmesystem 

– Generelt er der dog også et indtryk af, at systemet er blevet for centrali se-

ret 

– Den lokale erhvervsindsats skal honoreres noget mere i erhvervsfremme-

systemet med fokus på det langvarige, tillidsbårne, relationelle arbejde 

med virksomhederne 

– Den decentrale indflydelse på erhvervsfremmesystemet skal styrkes 

– Danmarks erhvervsfremmebestyrelse (DEB) skal have fokus på strategi-

ske og politiske drøftelser fremfor implementering af nationale aftaler  
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– Udmøntningerne i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (DEB) skal have 

mere fokus på erhvervsudvikling og mindre på ”erhvervsstøtte”  

– Samarbejdet mellem den lokale erhvervsfremme og de tværkommunale 

erhvervshuse skal forbedres. 

 

Midt i alt dette står virksomhederne – og kommunerne – over for en række 

”wicked problems”, som stiller helt nye krav til erhvervsfremme og erhvervs-

udvikling. De globale udfordringer som energikrise, sundhedskrise, fødeva-

rekrise, klimakrise og kompetencekrise rammer lokalsamfundene hårdt og 

fordrer stærke partnerskaber for en målrettet lokal erhvervsindsats, der ska-

ber vækst og udvikling i hele Danmark.  

 

Der kan i drøftelserne tages udgangspunkt i følgende inspirationsspørgsmål:  

– Hvordan sikrer man fra kommunal side, at erhvervsfremmesystemet bi-

drager til at løse de strukturelle samfundsudfordringer virksomheder og 

kommuner står med? 

– Hvordan bliver der skabt mest værdi for virksomhederne? 

– Får vi fra kommunal side nok ud af den indflydelse vi kommunalpolitisk 

har fået ved centrale poster i erhvervsfremmesystemet, eller er der behov 

for yderligere indflydelse på erhvervsfremmesystemet?  

– Fylder den lokale indsats tilstrækkeligt i erhvervsfremmesystemet?  

– Hvordan fungerer sammenhængen mellem den lokale erhvervsindsats og 

de øvrige aktører som erhvervshuse, og hvad kan blive bedre? 

– Hvad er kommunernes ansvar for, at erhvervsfremmesystemet leverer re-

sultater for de lokale virksomheder?   

– Hvordan arbejder kommunerne med at koble erhvervsfremme og virksom-

hedsrettede myndighedsopgaver (fx byggeområdet, plan, beskæftigelse 

og miljø) i de lokale erhvervsudviklingsindsatser? 

– Hvad kan kommunerne og KKR gøre allerede nu for at styrke systemet? 

 

Mulige input til fokus fra KKR Sjælland 

Det er erhvervsgruppens umiddelbare vurdering, at kommunerne i KKR 

Sjælland oplever et mere centraliseret erhvervsfremmesystem, hvor kommu-

nerne har en marginaliseret rolle i forhold til den regionale erhvervsudvik-

ling, og hvor lokale aktører har vanskeligt ved at tage del i projekter, der ud-

bydes fra DEB. 

 

For KKR Sjælland kan følgende spørgsmål derfor være relevante at drøf te: 

– Giver erhvervsfremmesystemet mulighed for, at de statslige, regionale og 

lokale/kommunale aktører kan bidrage bedst muligt for at imødekomme 

virksomhedernes behov? 

– Er der behov for et mere regionalt fokus i initiativer og udmøntning af er-

hvervsfremmemidler via DEB? Understøtter det nuværende 
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erhvervsfremmesystem i forhold til erhvervsfremmemidler og EU’s struk-

turfonde regionale og lokale indsatser? 

– Er samspillet mellem Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og 

KKR/kommunerne velfungerende? 

– Giver de årlige resultatkontrakter mellem KKR Sjælland og Erhvervshus 

Sjælland grundlag for det bedst mulige udbytte?  

– Herunder, hvordan bidrager de nationalt fastsatte mål i resultatkontrakten 

til de lokale/regionale resultater? 

– Giver erhvervsfremmesystemet, herunder resultatkontrakter mv., adgang 

til tilstrækkelig faglig viden og rådgivning inklusiv data for virksomheder, 

erhvervshuse, lokal erhvervsservice og kommuner? 

 

Kommende erhvervsfremmestrategi for 2024-2027 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses (DEB) strategi udløber med udgan-

gen af 2023, og arbejdet med indholdet i en ny for 2024-2027 skulle have 

været igangsat med et fællesseminar for erhvervshusenes bestyrelser og 

DEB den 14. november 2022, men er udskudt på grund af valgsituationen. 

Overordnet har erhvervshusenes bestyrelser ansvar for at bidrage til strate-

giens regionale kapitler og at sikre, at KKR inddrages i arbejdet. Processen 

for inddragelse i strategiformuleringen er endnu ikke endeligt fastlagt. 

 

For kommunerne er strategien en vigtig mulighed for kommunal indflydelse 

på erhvervsfremmesystemet og de kommende års udmøntninger af bl.a. EU-

midler.  

 

Det er forventningen, at en egentlig drøftelse af indspil til de regionale kapit-

ler vil kunne finde sted på KKR-møderne i februar 2023. 

 

Erhvervsfremmestrategien sætter retningen for de decentrale erhvervsfrem-

meindsatser, som særligt har fokus på at styrke de mange små og mellem-

store virksomheder. Strategien skal tage udgangspunkt i lokale og regionale 

vækstudfordringer, rammevilkår og erhvervsspecialisering. Den skal koordi-

neres med relevante statslige strategier på det erhvervs-, turisme-, og forsk-

nings- og innovationspolitiske samt det internationale område. Derudover 

skal den integrere udmøntningen af EU ’s Regional- og Socialfond, og dens 

prioriteter skal harmonere med EU-programmerne.  

 

Partierne bag aftalen om En ny reformpakke for dansk økonomi fra januar i 

år har nedsat en ekspertgruppe, der skal gentænke den statslige erhvervs-

støtte, udarbejde principper for den fremadrettede indretning af erhvervs-

støttesystemet og pege på modeller for sanering af erhvervsstøtten for 

mindst 3,5 mia. kr. årligt (ud af i alt 42 mia. kr.). Saneringen kan have kon-

sekvenser for en række områder med betydning for kommunerne, herunder 

erhvervsfremmeindsatsen. Ekspertgruppen skulle efter planen have afgivet 
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sine samlede anbefalinger i oktober 2022. Herudover kommer der væsentligt 

færre EU-midler i den kommende periode, end der har været tidligere, så 

der vil være endnu større konkurrence omkring midlerne fra DEB.  

 

Erhvervshusenes bestyrelser har ansvaret for at levere input til regionale ka-

pitler, der beskriver stedbundne erhvervsforhold og understøtter de lokale 

virksomheders behov. Erhvervshusenes bestyrelser skal sikre, at KKR ind-

drages i erhvervshusenes bidrag til erhvervsfremmestrategien. Erhvervshu-

senes formænd skal desuden løbende orientere KKR om erhvervshusets 

samarbejde med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.  

 

Som nævnt er strategiprocessen endnu ikke behandlet og endeligt fastlagt 

af DEB, men Erhvervsstyrelsen har lagt op til, at der skal ske en lokal ind-

dragelse via workshops i de syv erhvervshuses geografi i første kvartal 

2023. Alle kommuner og interessenter inviteres. Der er dialog med styrelsen 

og erhvervshusene om, at disse workshops kan lægges i forbindelse med 

allerede planlagte KKR møder i foråret 2023. Frist for færdige bidrag til regi-

onale kapitler er ultimo juni 2023. 

 

Proces i KKR Sjælland 

Det er aftalt, at KKR Sjælland og Erhvervshus Sjællands bestyrelse holder 

fælles frokostmøde i forlængelse af KKR-mødet den 22. november 2022 

med det formål at drøfte proces og input til det regionale kapitel for Sjælland 

i den kommende erhvervsfremmestrategi. 

 

Desuden vil ny investeringsplan for 2023 fra Danmarks Erhvervsfremmebe-

styrelse være på dagsorden, og regionsrådsformand Heino Knudsen bliver 

inviteret til at deltage med henblik på kobling til regional udvikling. 

 

Det vil på mødet eventuelt være relevant at drøfte behov for regionalt fokus i 

investeringsplaner fra DEB, som Erhvervshus Sjællands bestyrelse har pe-

get på. Og som også er i fokus på tværs af de fem KKR. 

 

 

2.2. Beslutningssag: Resultatkontrakt 2023 mellem KKR Sjæl-
land og Erhvervshus Sjælland til  godkendelse 

SAG-2022-00571 jebj 

 

Baggrund 

KKR Sjælland havde på møde den 7. september 2022 drøftelse af fokusom-

råder for resultatkontrakt 2023 mellem KKR Sjælland og Erhvervshus Sjæl-

land (EHSJ). 
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KKR Sjælland besluttede bl.a. at fastholde et mål på 800 lange vejlednings-

forløb i Resultatkontrakt 2023 mellem KKR Sjælland og Erhvervshus Sjæl-

land  

 

EHSJ har udarbejdet vedhæftede udkast, som forelægges til KKR Sjællands 

godkendelse. Udkast til resultatkontrakt 2022 forelægges parallelt i Er-

hvervshus Sjællands bestyrelse (9. december 2022). 

 

Sagen indledes af KKR Sjællands formand, Mikael Smed, borgmester i Vor-

dingborg Kommune, og formand for Erhvervshus Sjællands bestyrelse, 

Mette Jorsø, kommunalbestyrelsesmedlem i Køge Kommune. K17-tovholder 

for erhverv/turisme, kommunaldirektør Thomas Knudsen, Lolland Kommune, 

deltager under punktet. 

 

Indstilling 

– Det indstilles, at KKR Sjælland godkender Resultatkontrakt 2023 mellem 

KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland. 

 

 

Sagsfremstilling 

I resultatkontrakten mellem KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland sættes 

retningen for erhvervshusets daglige arbejde med udgangspunkt i grundfi-

nansieringen fra kommunerne, jf. den nationale aftale mellem KL og kommu-

nerne for perioden 2021-2023 (se vedlagte bilag: Erhvervshusenes basisbe-

villing for 2023).  

 

Den indgåede aftale mellem KL og Erhvervsstyrelsen for 2021-2023 define-

rer de første syv mål i den regionale kontrakt for alle Erhvervshusene. De 

efterfølgende mål vedtages årligt i samarbejde mellem Erhvervshus Sjæl-

land og KKR Sjælland.  

 

Forud for nærværende udkast til resultatkontrakt (vedlagt) har der i sam-

menhæng med halvårsafrapporteringen fra Erhvervshuset været en indle-

dende drøftelse af fokusområder resultatkontrakt 2023 på møde i KKR Sjæl-

land den 7. september 2023.  

 

KKR Sjælland besluttede at fastholde ønske om et mål på 800 lange vejled-

ningsforløb i Resultatkontrakt 2023 mellem KKR Sjælland og Erhvervshus. 

Samtidig udtrykte KKR Sjælland forståelse for, at prioriteringen af 800 læn-

gerevarende vejledningsforløb med fortsat høj kvalitet kan medføre behov 

for at nedprioritere andre indsatser i resultatkontrakten. Erhvervshuset ser 

positivt på dette, da netop arbejdet med virksomhederne er kerneaktiviteten 

for Erhvervshuset, og at effekten af dette arbejde er det helt centrale i Er-

hvervshusets formål. 
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Dette afspejler det vedlagte udkast til resultatkontrakt. Det er således fore-

slået at fastholde mål fra 2022 på i alt 1.680 forløb, hvoraf de 880 er korte 

vejledninger, og de 800 er længerevarende forløb i kategorierne handlings-

plansforløb og vækstforløb.   

 

Resultatkontrakten for 2022 indeholdt i alt 17 mål, hvoraf de ni mål var regi-

onale og flere med mange delmål. Der er i udkastet for 2023 skåret væsent-

ligt ned i de øvrige mål for, at ydelsen i forbindelse med resultatkontrakten 

fokuserer på kerneaktiviteten i særligt de længerevarende vejledningsforløb, 

som KKR og Erhvervshuset er enige om.  

 

Der foreslås derfor en resultatkontrakt med i alt 15 mål, hvoraf de syv er na-

tionalt defineret og dermed faste, mens der defineres otte regionale mål 

med klart og entydigt fokus: 

 

1. Virksomhedernes kendskab til erhvervshusene (nationalt) 

2. Bred geografisk spredning (nationalt) 

3. Kvalitet, kompetencer og virksomhedernes tilfredshed (nationalt)  

4. Erhvervshusenes knudepunktsfunktion (nationalt) 

5. Grøn omstilling og cirkulær økonomi (nationalt) 

6. Effekt i virksomhederne (nationalt) 

7. Digitalisering og nye teknologier (nationalt) 

8. Kvantitative mål vedr. virksomhedsforløb (regionalt) 

9. Bred geografisk spredning 

10. Grøn omstilling blandt virksomhederne i Region Sjælland (regionalt)  

11. Knudepunkt for erhvervsfremme og viden i Region Sjælland (regionalt)  

12. Greater Copenhagen samarbejde (regionalt) 

13. Erhvervshus Sjælland gearer erhvervsfremmeindsatsen med projektmid-

ler (regionalt) 

14. Erhvervshus Sjælland understøtter strategiske indsatser ift. tiltrækning 

af midler og indsatser (regionalt) 

15. Udmøntning, videreudvikling og forankring af de sjællandske fyrtårne – 

Femern og Biosolutions. 

 

De regionale mål (markeret med kursiv) taler direkte ind i de kerneopgaver, 

der er for Erhvervshuset, og det er derfor en klar forsimpling i forhold til Re-

sultatkontrakt 2022, som derudover indeholdt ti delmål under punktet knude-

punkt. 

 

Gennemgang af mål:  

– Mål 8 er det kvantitative mål for antal forløb i 2023, som beskrevet oven-

for. Det er enslydende med målet i 2022. Og mål 9 beskriver den geogra-

fiske spredning af forløb, som sikrer, at Erhvervshusets produkter kommer 

ud til hele regionen med udgangspunkt i efterspørgsel.  
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– Mål 10 løftes i resultatkontrakt 2023 fra 10 pct. til en andel af de grønne 

forløb på 20 pct. Det sker på grund af stigende efterspørgsel på området 

fra virksomhederne, samtidig med at det er et afgørende konkurrencepa-

rameter for fremtidens vækst.  

 

– Mål 11 omkring knudepunktet særligt samarbejdet med lokal erhvervsser-

vice og med rådgiverne, som begge er vigtige aktører i Erhvervshusets 

daglige virke. Mål 11 er med, fordi det sikrer smidighed i  forhold til efter-

spørgslen i Greater Copenhagen.  

 

– Mål 12 vurderes også at være afgørende, da det stadfæster det vigtige ar-

bejde med at sikre midler til blandt andet tilskudsforløb i region Sjælland. 

Her vil der også i det kommende år være en særlig opgave i og med, at 

31,5 pct. af strukturfondsmidlerne administreret af Danmarks Erhvervs-

fremmebestyrelse skal tilfalde region Sjælland. Dette understreger også 

vigtigheden af mål 13 og mål 14, hvor en række vigtige områder i forhold 

til at tiltrække midler og aktiviteter i forhold til bl.a. energiområdet er en 

vigtig indsats.  

 

– Mål 15, der sikrer fortsat fokus på at udvikle og sikre udbytte af erhvervs-

fyrtårnene bredt i geografien i Sjælland og Øerne. 

 

Det er dermed en reduceret og mere fokuseret resultatkontrakt 2023. Resul-

tatkontrakten sætter fokus på kerneopgaven øger fokus på den grønne om-

stilling, samtidig med at de vigtigste indsatser rundt om denne priori teres.  

 

Erhvervsgruppens input 

Erhvervsgruppen har givet input til nærværende udkast til resultatkontrakt 

og vurderer, at den giver et godt grundlag for Erhvervshus Sjællands specia-

liserede erhvervsservice målrettet de sjællandske virksomheder samt til 

samarbejdet med lokal erhvervsservice, nationale rådgivningstilbud og an-

dre aktører. 

 

Erhvervsgruppen betoner, at der i 2023 er planlagt evaluering af erhvervs-

fremmereformen, som forventeligt vil give et nyt afsæt for samarbejdet med 

Erhvervshus Sjælland om resultatkontrakter. Herunder vil der være anled-

ning til at se på yderligere effektmålinger, opgørelsesmetoder for de enkelte 

resultatmål mv. 

 

Kommunaldirektørkredsen (K17) og Erhvervsgruppen vil i den løbende dia-

log med Erhvervshus Sjælland om udmøntning af resultatkontrakten have 

fokus på muligheder for at fokusere og forbedre fremtidige resultatkontrak-

ter. 
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Bilag 

– Erhvervshusenes basisbevilling for 2023 

– Resultatkontrakt 2023 mellem KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland 

(udkast til godkendelse) 

 

 

2.3. Temadrøftelse: Klimaaftale og energiforsyningsområdet 

SAG-2022-00571 adr 

 

Baggrund 

Krigen i Ukraine har fremskyndet behovet for en grøn omstilling af energi-

sektoren. Et bredt flertal i Folketinget indgik derfor i juni 2022 Klimaaftale om 

grøn strøm og varme 2022 (regeringen.dk), der har fokus på fremrykket var-

meplanlægning, hurtig udrulning af fjernvarme samt udbygning af vedva-

rende energi på land. 

 

Derudover betyder den nuværende energiforsyningssituation, at der også er 

behov for at spare på energien bredt i samfundet, samt at der skal forbere-

des nødberedskab til at håndtere eventuelle planlagte og uplanlagte strøm-

afbrydelser. 

 

Der gives nedenfor en orientering om ovenstående, herunder hvordan KL 

følger op og de fælleskommunale opmærksomhedspunkter.  

 

Orienteringen sker blandt andet på baggrund af, at KKR Sjælland på forrige 

møde den 7. september 2022 bad om at få dagsordenssat ”Energiforsyning, 

herunder ”Aftale om et mere grønt og sikkert Danmark”. Ved tidligere drøf-

telser i KKR Sjælland har der været peget på en række udfordringer i kom-

munernes arbejde med grøn omstilling. Blandt andet borgerinvolvering, po-

tentiel modstand fra borgere til udbygninger i forhold til vedvarende energi, 

kapacitet i elinfrastruktur, planlægning af vedvarende energi, herunder betin-

gelser for henholdsvis ”leverandør”kommuner og ”modtager”kommuner . Ved 

fremadrettede drøftelser i KKR Sjælland vil forinden blive indhentet en sta-

tus for kommunernes arbejde på området.  

 

Kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen deltager under punktet.  

 

Direktør Stine Johansen, KL, indleder sagen med en præsentation af KL’s 

arbejde på området.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter sagen og tager orienteringen til efter-

retning. 

 

https://www.regeringen.dk/media/11470/klimaaftale-om-groen-stroem-og-varme.pdf
https://www.regeringen.dk/media/11470/klimaaftale-om-groen-stroem-og-varme.pdf
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Sagsfremstilling 

Fremrykket varmeplanlægning og udrulning af fjernvarmen  

Få dage efter indgåelsen af Klimaaftale om grøn strøm og varme indgik KL 

og regeringen en aftale om rammerne for kommunernes fremrykkede varme-

planlægning og brev til borgerne. Med aftalen bidrager staten med en finan-

siering på 201 mio. kr. i perioden 2022-2025 til blandt andet følgende opga-

ver i kommunerne:  

– At udarbejde varmeplaner i gasforsynede områder inden udgangen af 

2022 

– At sende et brev til ejendomsejerne i kommunen med gasfyr om deres 

muligheder for at få fjernvarme eller alternativer til naturgas.  Brevet skal 

sendes inden udgangen af 2022. 

 

Ambitionen er, at fjernvarmen i de relevante områder skal være udrullet se-

nest i 2028. På tværs af landet er høje priser, mangel på arbejdskraft og 

mangel på materialer store udfordringer for at nå denne deadline. Herudover 

er der særlige lokale udfordringer i de enkelte kommuner. KL følger status 

på implementering af aftalen sammen med staten, aktuelt er fokus på, at 

alle kommuner får sendt brev ud til ejendomsejerne i gasforsynede områder 

inden udgangen af 2022. KL holder løbende informations- og dialogwebina-

rer mv. for kommunerne til hjælp i processen. 

 

Udbygning af vedvarende energi på land 

I Klimaaftalen om grøn strøm og varme indgår en ambition om at firedoble 

vedvarende energi på land. Omkring 30 pct. - måske mere – af denne ud-

bygning skal ske gennem oprettelse af såkaldte ”energiparker”. Der har væ-

ret mulighed for at melde ind med forslag til placeringer frem til  den 1. okto-

ber 2022. KL kender ikke den fulde indmelding. Processen er efter  sigende, 

at forligskredsen præsenteres for oplæg til placering i slutningen af året. Det 

vides endnu ikke under hvilke forudsætninger, energiparkerne skal opføres.  

 

Der er desuden lagt op til, at regeringen vil indgå en aftale med KL om for-

pligtende kommunal planlægning for vedvarende energi. KL ser behov for, 

at lokalsamfundene i langt højere grad end nu har mulighed for at få kon-

krete fordele af at lægge jord til vindmøller og solcelleparker mv. KL efter-

spørger en vifte af muligheder, der kan bruges til at skabe lokale gevinster. 

KL vil bl.a. bære følgende ønsker ind i forhandlingerne om forpligtende mål-

sætninger: 

– Hjemmel til at stille kommunale krav i forhandlinger med VE-opstillerne – 

fx om lokalt ejerskab eller lokal elanvendelse 

– Hjemmel til at stille krav om en lokal fond – der anvender midler til lokal 

landdistriktsudvikling 

– Hjemmel til at etablere et landfornyelsesselskab – ligesom byfornyelses-

selskaberne. 
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Energiforsyningssituationen 

Afhængigheden af gas til opvarmning og elproduktion, mens Thyrafeltet er 

under ombygning, gør, at vi har en alvorlig energiforsyningssituation i Dan-

mark. Energistyrelsen vurderer, at der er en stabil energiforsyning i Dan-

mark, men at forholdene hurtigt kan ændre sig. Forventningen er, at vi som 

land kan komme igennem en gennemsnitlig vinter uden at skulle afbryde el- 

og gaskunder, men det kræver, at alle sparer på energien. Og hvis vinteren 

bliver kold og vindstille, kan det blive kritisk allerede fra denne vinter.  

 

KL sender derfor informationsmail om energiforsyningssituat ionen og holder 

informationswebinarer for kommunerne. Her indgår blandt andet meldinger 

fra Den Nationale Operative Stab (NOST), som mødes jævnligt om situatio-

nen, og hvor KL deltager. Alle kommuner bør være opmærksomme på føl-

gende i den nuværende situation: 

– At spare på energien her og nu 

– At forberede nødberedskab i tilfælde af strømafbrydelser 

– At arbejde systematisk med at mindske energiforbruget i kommunale byg-

ninger. 

 

Spare på energien 

KL har bakket op om de spareråd, staten har udsendt. Herudover deler KL 

viden om energispareråd i energiforsyningsmailen og på kl.dk og samler 

også eksempler på kommunernes mange forskellige tiltag. 

 

Forberede nødberedskab 

Der er brug for at forberede nødberedskab ift. både planlagte og uplanlagte 

strømafbrydelser. Den enkelte kommunes beredskabsplan skal ses efter. KL 

samler en gruppe af kommuner og beredskaber for at udarbejde fælles op-

mærksomhedspunkter, som kommunerne bør tage højde for i beredskabs-

planen.  

 

Systematisk arbejde med at mindske energiforbruget i bygninger 

Kommunerne er landets største bygningsejer, og der kan opnås betydelige 

besparelser - både i kroner og ører, energi og CO2-udledning - ved at ind-

samle og bruge data om el, varme og vand i bygningerne til at styre energi-

forbruget aktivt. KL hjælper alle kommuner, som har interesse i at vide 

mere. KL deler fx løbende viden og gode eksempler fra de kommuner, der 

allerede har opnået resultater med konkrete indsatser samt udarbejder kon-

krete guides til inspiration for alle kommuner. 
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2.4. Beslutningssag: DK2020-Klimapartnerskabet efter 2023 

SAG-2022-00571 adr 

 

Baggrund 

Partnerskabet mellem KL/KKR, regionerne og Realdania om DK2020 ophø-

rer i midten af 2023, hvor den sidste runde af kommuner efter planen skal 

færdiggøre deres klimahandleplaner.  

 

Med DK2020 har kommunerne på kort tid løftet klimaarbejdet til højeste in-

ternationale standard og planlagt, hvordan man sikrer den lokale klimaom-

stilling og finder løsninger for alle store udledningskilder i den kommunale 

geografi - og på samme tid sikrer byer, lokalområder og landskaber mod de 

klimaforandringer, der allerede kan mærkes. 

 

Der er stor kommunal efterspørgsel på, at der også efter 2023 er et fælles 

kommunalt arbejde på klimaområdet. KL’s to klimaudvalg - Kommunernes 

Klimahandlingsudvalg og Klima- og Miljøudvalget - har derfor indledt politi-

ske drøftelser med parterne om at finde en ny model for at understøtte kom-

munernes klimaarbejde. KL/KKR-formandskaberne har også drøftet behovet 

for et fortsat fælleskommunalt klimasamarbejde, og i kredsen var der opbak-

ning til, at der gås videre i forhandlingerne om et fornyet partnerskab. 

 

I forlængelse af de aktuelle drøftelser i de fem KKR forhandles der videre 

om en aftale med regionerne og Realdania med henblik på en endelig part-

nerskabsaftale, der forventes præsenteret på KKR møderne i februar.  

 

Der har været kommuner, der har oplevet planlægningsprocessen som no-

get komprimeret, og derfor har der også i KKR Sjælland været flere anmod-

ninger om udsættelse for endelig godkendelse af klimahandleplanerne, pt. 

særligt for rul 1 kommunerne.  

 

På forrige møde i KKR Sjælland den 7. september 2022 blev KKR Sjælland 

orienteret om status for kommunernes arbejde med klimahandlingsplaner 

(DK2020) lokalt/regionalt. En opdateret status for, hvor langt kommunerne 

er, er vedlagt som bilag. 

 

Kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen deltager under punktet.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter: 

– Perspektiverne i et fornyet DK2020-klimapartnerskab, hvor tyngden læg-

ges decentralt ved KKR’erne 

– Hvordan KKR-Sjælland i samarbejde med Region Sjælland vil løfte det 

tværgående klimaarbejde 
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– Det indstilles videre, at den administrative styregruppe for Sjællands kli-

maforum på baggrund af drøftelsen i KKR Sjælland og en endelig national 

partnerskabsaftale vender tilbage med et konkret forslag til håndtering  

– Endelig indstilles, at spørgsmålet om eventuel forlængelse af det nuvæ-

rende samarbejde i et kvartal i 2023 håndteres på administrativt niveau.  

 

Sagsfremstilling 

Kommunerne har i dag med DK2020-klimapartnerskabet fået en ensartet til-

gang til klimaarbejdet, et fælles sprog og netværk på tværs – bl.a. i kraft af 

KKR’s arbejde ind i de fem klimasekretariater (de geografiske organiserin-

ger) og samarbejdet med regionerne.  

 

Et fornyet partnerskab om kommunernes klimaarbejde 

Der er i den nuværende DK2020-partnerkreds enighed om, at et fornyet 

samarbejde skal koncentreres indholdsmæssigt om udviklingsindsatser, der 

er målrettet de udfordringer, kommunerne har i realiseringen af klimapla-

nerne – samtidig med, at viden og faglig understøttelse, fra fx CONCITO, 

skal tilgå alle kommuner. Det kan fx være på transport- og landbrugsområ-

det, hvor stort set alle kommuner står med en restudledning, der ikke kan 

planlægges for. Men det kan også være tværgående udviklingsspor om fx 

borgerinddragelse eller nye og forbedrede data og metoder, der understøtter 

planlægningen og grundlaget for investeringer i klimaomstillingen.  

 

KL arbejder for: 

– At den politiske styringskæde gøres mere tydelig i et fornyet partnerskab, 

og at dynamikken er, at kommunernes udviklingsbehov er udgangspunkt 

for de indsatser, der igangsættes og finansieres af fondsmidler. Der læg-

ges dermed op til, at tyngden i et fornyet samarbejde ligger decentralt i 

samarbejdet mellem KKR og regioner, og at det er her man identificerer 

de udviklingsbehov, som udviklingsarbejdet skal koncentreres om. KL bi-

drager ind i partnerskabet med bl.a. sekretariatsbetjening af de politiske 

og administrative styregrupper og vidensunderstøttelse. 

– At den nuværende politiske partnerskabsgruppe i DK2020 med repræsen-

tanter fra KKR og regioner skal placeres mere centralt og kvalificere og 

indstille hvilke indsatser, der skal understøttes og gives finansier ing til. 

Det foreslås, at det fremadrettet bliver til et tværkommunalt og -regionalt 

udviklingsforum med fx en politisk repræsentant fra henholdsvis hvert 

KKR og region. Videre etableres der et forretningsudvalg, hvor partnerne 

af det overordnede partnerskab (KL, regioner og Realdania) hver har to 

pladser, som skal sikre finansiering og sammenhæng i indsatser på 

tværs. Endelig vil der være en administrativ projektstyregruppe, der sikrer 

partnerskabets daglige drift.   
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Forlængelse af det nuværende DK2020 

Der har både i pilotfasen af DK2020 og i det rul, der aktuelt er i gang, været 

udfordringer med at nå i mål med klimaplanerne indenfor den afsatte tids-

ramme. Derfor har Realdania besluttet at forlænge DK2020 og at sikre 

CONCITO og C40s fortsatte arbejde indtil udgangen af 2023 for at sikre, at 

”rul 2”-kommunerne kan få vejledning helt til klimahandleplanerne forventes 

at være færdige. 

 

Der kan dog også være behov for, at kommunerne kan få vejledning og sup-

port fra de geografiske organiseringer i en periode efter medio 2023.  

 

Derfor lægges op til, at Styregruppen for Sjællands Klimaforum afsøger 

kommunernes behov og i den forbindelse behovet for at forlænge det nuvæ-

rende samarbejde i den geografiske organisering i Region Sjælland i ét 

kvartal, dvs. til udgangen af september 2023. 

 

Bilag 

– Status for arbejdet med klimaplaner DK2020 i kommunerne i Sjællandsre-

gionen  

 

 

2.5. Beslutningssag: Fordeling af lærepladser på SOSU-
uddannelserne for 2023 

SAG-2022-00571 adr 

 

Baggrund 

Den 14. juni 2021 indgik regeringen, FOA, Danske Regioner og KL en fem-

årig lærepladsaftale for SOSU-uddannelserne, hvori kommuner og regioner 

garanterede minimum 9.000 lærepladser årligt i perioden 2022-2026.  

 

Således skal der for 2023 fordeles 9.000 lærepladser blandt de fem KKR. 

Der er tale om et minimum, og kommunerne kan oprette yderligere pladser.  

 

KKR Sjælland har nedsat et SOSU-dimensioneringsudvalg til at drøfte og 

indstille fordeling og dimensionering til KKR. I udvalget sidder Borgmester 

Henrik Hvidesten, Ringsted Kommune (formand), Borgmester Ole Vive, 

Faxe, og Borgmester Carsten Rasmussen, Næstved. 

 

Sagen og den beregnede/foreslåede fordeling har således inden mødet i 

KKR været drøftet i dimensioneringsudvalget, der indstiller, at fordelingen 

tiltrædes.  

 

I forhold til den af KKR besluttede fordeling sidste år for 2022 er ændrin-

gerne meget små. 
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Aftalen indeholdt desuden en ekstraordinær indsats for 2021 og 2022 i form 

af en garanti om læreplads til alle kvalificerede elever til SOSU-

assistentuddannelsen. Der er ikke på nationalt niveau mellem de nævnte 

parter taget stilling til en eventuel forlængelse af denne garanti. Det fremgår 

af aftalen, at ”parterne mødes i foråret 2023 og drøfter erfaringerne med den 

ekstraordinære ordning, herunder om disse giver anledning til, at dimensio-

neringen justeres for den resterende del af aftaleperioden”.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tiltræder fordelingen af lærepladser for 2023.  

 

Sagsfremstilling 

Fordeling af lærepladser mellem de fem KKR i 2023 

Ansvaret for fordeling af lærepladser ligger hos KKR. I tabellen herunder 

fremgår lærepladserne fordelt mellem de fem KKR efter den nøgle, som 

også blev anvendt i 2022. Nøglen er skitseret nedenfor. 

 

 

 

Nøgle for fordeling  

KL udarbejdede i 2019 en overordnet fordelingsnøgle til brug for fordelingen 

af lærepladser til de to social- og sundhedsuddannelser på landsplan. Nøg-

len vægter dels den historiske fordeling af pladser og dels demografien. I 

forbindelse med aftalen for 2022-2026 er den demografiske komponent op-

dateret, således at den baseres på den seneste ældreudgiftsnøgle. Opdate-

ringen medvirker til den løbende tilpasning mellem efterspørgsel efter ar-

bejdskraft og udbud af uddannelser og arbejdskraft i hele landet. (Der kan 

herudover være enkelte mindre ændringer, der skyldes op/nedrunding. Det 

understreges, at der er tale om en minimumsnormering). 

 

Hovedelementer i lærepladsaftalen 

Parterne bag den femårige lærepladsaftale for SOSU-uddannelserne er 

enige om, at det er en central prioritering, at der uddannes flere social - og 

sundhedsmedarbejdere til social- og sundhedssektoren. Aftalen indeholder 

en række indsatser, der kan styrke rekrutteringen til og fastholdelsen på de 
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to SOSU-uddannelser. Aftalen findes her:  femaarig-laerepladsaftale-for-

sosu-uddannelserne.pdf (kl.dk). 

 

Status på lærepladsaftalen er pt. følgende: 

– Alle kommuner har i 2021 og 2022 gjort en ekstraordinær indsats, idet alle 

kvalificerede elever til SOSU-assistentuddannelsen blev tilbudt læreplads 

– Minimumsdimensioneringen på 9.000 elever blev opnået i 2021, dog med 

en fordeling på 5.753 assistentelever og 3.496 hjælperelever 

– I 2022 er der fra januar til og med august indgået aftaler med 3.813 assi-

stentelever (282 færre end samme periode i 2021) og 2.714 hjælperelever 

(215 flere end samme periode i 2021) 

– For at øge fleksibilitet i tilrettelæggelsen af praktikperioder og skoleophold 

har FEVU (Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser) 

igangsat en analyse om oplæringsperioder og er desuden i dialog med de 

lokale uddannelsesudvalg om, hvordan der lokalt kan skabes fleksibilitet i 

den psykiatriske oplæringsperiode 

– KL og SOSU-skolerne har styrket samarbejdet om at fastholde elever, der 

er udfordret fagligt, sprogligt og socialt. Bl.a. med et fælles initiativpapir, 

som har fokus på rekruttering, fastholdelse, gennemførelse og kvalitet, og 

det fælles inspirationskatalog ”I mål med SOSU” indeholder eksempler på 

samarbejdsformer mellem kommuner som arbejdsgiver og SOSU-skoler  

– Aftaleparterne og Danske SOSU-skoler har udarbejdet et fælles nationalt 

rammepapir, som tydeliggør ansvarsfordeling mellem skole og arbejdsgi-

ver, fastsætter procedurer for samarbejde mellem skoler og arbejdsgiver i 

overgangen mellem grund- og hovedforløb samt sætter rammer for sam-

arbejde og dialog mellem skole og læreplads i alle tre praktikperioder. Pa-

piret afventer et sidste faktatjek i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, 

hvorefter det forventes at blive offentliggjort. 

 

Nedenfor fremgår fordelingen af de regionale måltal på de enkelte kommu-

ner i KKR Sjælland efter samme nøgle, som er anvendt til fordeling mellem 

KKR. 

 

KKR Sjælland fordeling af lærepladser 2022 og 2023 

 

 Social- og sundhedshjæl-

pere 

Social- og sundhedsassi-

stenter 

 Dimensione-

ring 2022 

Dimensione-

ring 2023 

Dimensione-

ring 2022 

Dimensione-

ring 2023 

Greve  23 23 49 49 

Køge 30 30 62 63 

Roskilde 44 44 88 90 

Solrød 10 10 21 22 

Odsherred 23 23 46 47 

https://www.kl.dk/media/28040/femaarig-laerepladsaftale-for-sosu-uddannelserne.pdf
https://www.kl.dk/media/28040/femaarig-laerepladsaftale-for-sosu-uddannelserne.pdf
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Holbæk 37 37 76 78 

Faxe 22 23 43 45 

Kalundborg 29 29 58 58 

Ringsted 16 16 32 32 

Slagelse 44 44 87 87 

Stevns 14 14 28 29 

Sorø 16 16 31 32 

Lejre 14 14 31 31 

Lolland 33 32 63 61 

Næstved 46 46 88 89 

Guldborg-

sund 

43 43 82 81 

Vordingborg 30 30 61 61 

I alt 474 474 946 955 

 

 

 

 

2.6. Orienteringssag: Dimensionering af uddannelsen til pæda-
gog 2023/24 

SAG-2022-00571 adr 

 

Baggrund 

Absalon har medio oktober 2022 som afsæt for beslutning i Absalons besty-

relse bedt om en tilkendegivelse af, at KKR understøtter dimensioneringen 

af et antal pladser i studieåret 2023/24. KKR indstiller årligt dimensionerin-

gen af uddannelsen til ministeriet efter indstilling fra det nedsatte praktik-

pladsforum (PPF) i februar måned på baggrund af anmodning fra ministeriet.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

KKR Sjælland og PPF (Praktikpladsforum) har i marts 2022 bakket op om 

Absalons ønske om i udmøntningen af den politiske aftale om flere pladser 

at sigte mod en målsætning om en udvidelse på uddannelsen til pædagog 

med ekstra 135 pladser fra studieåret 2023/2024. Den konkrete indstil-

ling/beslutning af eventuelle udvidelser af pladser til ministeriet sker årligt ef-

ter almindelig praksis.  

 

Absalon foreslår i studieåret 2023/2024 yderligere ekstra 35 pladser på vin-

teroptag. 45 pladser på sommeroptag har tidligere været omtalt i sag til 

KKR/PPF (jf. ovenfor), og det samlede forslag om dimensionering ligger 
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således inden for de ekstra 135 pladser. Pladserne tænkes placeret på nyt 

optag i Holbæk.   

 

PPF har holdt møde den 7. november 2022, hvor man har givet sin for-

håndsgodkendelse af Absalons ønsker om flere pladser for optaget 

2023/2024.  

 

I forslaget ligger i øvrigt også en mere ligelig fordeling på henholdsvis. som-

mer- og vinteroptag i tråd med tidligere ønsker fra PPF og KKR. Dog skal 

der være opmærksomhed på, at de unge oftere søger og ønsker optagelse 

på sommeroptaget.  

 

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

Rasmussen, Næstved Kommune (formand), borgmester, Henrik Hvidesten, 

Ringsted Kommune, og borgmester, Ole Vive, Faxe Kommune. Herudover 

er de færdiguddannedes organisationer, SL og BUPL, samt Region Sjælland 

repræsenteret i udvalget. Absalon er tilforordnet udvalget. Praktikpladsforum 

sekretariatsbetjenes af en ankerkommune, der følger PPF’s formand, det vil 

sige Næstved Kommune. 

 

 

2.7. Temadrøftelse: Kollektiv trafik– status og perspektiver 

SAG-2022-00571 jebj 

 

Baggrund 

KKR Sjælland ønskede på møde den 7. september 2022 at dagsordens-

sætte perspektiverne for den kollektive trafik i kommunerne og regionalt i 

Sjællandsregionen i lyset af den aktuelle økonomiske situation. Og i forlæn-

gelse af de netop afgivne trafikbestillinger til Movia som grundlag for de 

kommende køreplaner fra sommeren 2023. 

 

KKR Sjælland forelægges en kort orientering, som eventuelt kan give anled-

ning til erfaringsudveksling om kollektiv trafik, herunder om udfordringer med 

kollektiv trafik i tyndt befolkede områder. 

 

Regionsrådsformand Heino Knudsen og K17-tovholder for Klima/Infrastruk-

turkommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen, Kalundborg Kommune delta-

ger under punktet. 

 

Indstilling 

– Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter sagen 

– Det indstilles videre, at KKR Sjælland opfordrer de sjællandske repræsen-

tanter til at tage spørgsmålet om kollektiv trafik i de tyndt befolkede områ-

der op i Movias bestyrelse  
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– Det indstilles endeligt, at spørgsmålet drøftes på administrativt niveau 

mellem Region Sjælland og KKR-sjælland, (i K17-Klima/infrastruktur) 

samt Movia. 

 

Sagsfremstilling 

Kommunerne har netop afsluttet budgetlægning for 2023 og afgivet trafikbe-

stillinger til Movia for kollektiv trafik for de kommende køreplaner fra somme-

ren 2023.  

 

Regionsrådet har tilsvarende indgået budgetaftale for 2023, hvori regionsrå-

det fastholder en uændret regional kollektiv trafik (regionale busser og lokal-

baner) for 2023. Udgiften er cirka 380 mio. kr. Herunder er afsat en buffer-

pulje på 20 mio. kr. til at imødegå eventuelle ekstraudgifter. Hvis det nuvæ-

rende høje prisniveau og de lave passagertal fortsætter, kan der i 2024 blive 

behov for ændringer i den regionale kollektive trafik.  

 

Budgetter, og herunder trafikbestillinger, skal ses i lyset af en økonomisk si-

tuation med høj inflation og usikker forsyning. De økonomiske vismænd esti-

merer en inflation i 2022 på 8,1 pct. og 5,1 pct. i 2023. 

 

Samtidig har der i forlængelse af coronasituationen og den generelle udvik-

ling været faldende passagertal i den kollektive transport. Og udfordringerne 

med at opretholde buslinjer, flextrafikløsninger mv. for borgere i tyndere be-

folkede områder er stigende. 

 

Regeringen, Danske Regioner og KL har i økonomiaftaler for 2023 aftalt 

kompensation på 0.2 mia. kr. til de regionale trafikselskaber i forlængelse af 

corona. Dette er siden suppleret med yderligere 125 mio. kr. Desuden har 

regeringen og KL aftalt et ekstraordinært ”energiforsyningstilskud” på 140 

mio. kr. til den kollektive transport. 

 

I forbindelse med forhandlingerne er det aftalt, at der i  november 2022 indle-

des drøftelser af, hvordan de regionale trafikselskaber skaber bedre, mere 

fleksible og attraktive bustilbud for borgere i hele landet.  KL’s Klima- og Mil-

jøudvalg forventes i december 2022 at have temadrøftelse om kollektiv 

transport. 

 

Pointer om kollektiv trafik i Region Sjælland 

KKR Sjælland fik på møde den 7. september 2022 forelagt mobilitetsana-

lyse, som Region Sjælland i samarbejde med KKR Sjælland har fået foreta-

get. Af mobilitetsanalysen fremgår følgende pointer, jf. https://www.kl.dk/me-

dia/51292/bilag-til-punkt-25-mobilitetsanalyse.pdf : 

– Der er faldende markedsandele til kollektiv trafik 

https://www.kl.dk/media/51292/bilag-til-punkt-25-mobilitetsanalyse.pdf%20:
https://www.kl.dk/media/51292/bilag-til-punkt-25-mobilitetsanalyse.pdf%20:
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– Der er cirka 10 pct. færre passagerer i kollektiv trafik end før Covidpande-

mien 

– Unge under 30 år udgør 42 pct. af passagererne i kollektiv trafik 

– Forbindelser mellem regionens byer bør styrkes 

– Skift mellem transportmidler skal være lettere. 

 

Udenfor mobilitetsanalysen er der desuden det perspektiv, at en række kom-

muner som følge af budgetsituationen udskyder grøn omstilling i den kollek-

tive trafik og genindsætter eller fastholder dieseldrevne busser.  

 

Videre proces 

KKR Sjælland ønskede på sit møde den 7. september 2022 at få en drøf-

telse af perspektiverne for den kollektive trafik i lyset af ovenstående.  

 

Movia er derfor inviteret til at deltage på næstkommende møde i KKR Sjæl-

land (den 8. februar 2023) med oplæg til drøftelse. 

 

Det foreslås, at KKR Sjælland opfordrer de sjællandske repræsentanter i 

Movias bestyrelse til at tage spørgsmålet om løsninger for den kollektive tra-

fik i de tyndt befolkede områder op i Movias bestyrelse. Parallelt hermed fo-

reslås det, at K17-Klima/infrastruktur (som også omfatter Region Sjællands 

direktør for Regional Udvikling) drøfter spørgsmålet på administrativt niveau, 

herunder med Movia. 

 

 

2.8. Orienteringssag: Status for regionale viden- og erhvervs-
klyngekontorer 

SAG-2022-00571 jebj 

 

Baggrund 

Fire viden- og erhvervsklynger har siden første halvår 2021 etableret regio-

nale kontorer i Sjællandsregionen med kommunal (og regional) medfinansie-

ring efter fælles ønske herom fra aktører i Sjællandsregionen. 

 

Beliggenhedskommunen for hvert af de fire klyngekontorer har påtaget sig 

en rolle som leadkommune i samarbejdet med klyngen og har indgået resul-

tatkontrakt om de regionale kontorers virke.  

 

På baggrund af vurderinger og input fra leadkommunerne gives KKR Sjæl-

land en orientering om status for de regionale viden- og erhvervsklyngekon-

torers arbejde hidtil. 
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Regionsrådsformand Heino Knudsen, Region Sjælland, og K17-tovholder for 

erhverv/turisme, kommunaldirektør, Thomas Knudsen, Lolland Kommune, 

deltager under punktet. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Historik 

Tidligere uddannelses- og forskningsminister, Ane Halsboe-Jørgensen, ud-

pegede i oktober 2020 14 nye, nationale viden- og erhvervsklynger. 

 

Klyngerne har en vigtig funktion i forhold til at styrke innovation og netværk 

blandt særligt små og mellemstore virksomheder på en række erhvervs ‐ og 

teknologiområder. Samtidig har konkret, fysisk tilstedeværelse i nærområdet 

vigtig symbolsk betydning for at konsolidere en erhvervsmæssig styrkeposi-

tion. De nye klyngeorganisationer skal således sætte skub i innovationen 

mellem forsknings‐ og vidensmiljøer, virksomheder og andre relevante aktø-

rer. Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danmarks Erhvervsfremme-

bestyrelse finansierer viden- og erhvervsklyngernes basisbevillinger.  

 

Ingen af de 14 klynger havde ved udpegningen i 2020 kontorer placeret i 

Sjællandsregionen. Der blev derfor taget initiativ til i fællesskab mellem en 

række aktører (Region Sjælland, RUC, Sjællands Udviklingsalliance, Er-

hvervshus Sjælland og KKR Sjælland) i Sjællandsregionen at arbejde for 

placering af klyngekontorer inden for nogle af de erhvervs- og/eller forsk-

ningsmæssige styrkepositioner i regionen. Efter dialog med minister og mini-

sterium samt med relevante klyngeorganisationer var der relevant match 

med fire interesserede klyngeorganisationer om regional tilstedeværelse. 

KKR Sjælland besluttede den 1. februar 2021 at anbefale en model for tvær-

kommunal understøttelse af klyngeindsatsen i Sjællandsregionen, herunder 

kommunal medfinansiering af regionale klyngekontorer. I tilknytning hertil 

besluttede KKR Sjælland at anbefale kommunalbestyrelserne at medfinan-

siere etableringen af et regionalt klyngekontor for byggeri og anlægsklyngen 

”We Build Denmark”.  

 

I forlængelse heraf besluttede KKR Sjælland den 30. august 2021 at anbe-

fale kommunalbestyrelserne at medfinansiere etableringen af tre regionale 

klyngekontorer for henholdsvis CLEAN Danmarks Miljøteknologiklynge, 

Food & Bio Cluster Denmark samt Life Science Cluster Denmark. Den kom-

munale medfinansiering består årligt af 0,5 mio. kr. for leadkommunen, hvor 

klyngekontoret er placeret, samt tilsvarende 0,5 mio. kr. fra de øvrige kom-

muner tilsammen. I alt 1,0 mio. kr. pr. klyngekontor. 16 af de 17 kommuner 

deltager i medfinansieringen. Greve Kommune har valgt at stå udenfor. 
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Foruden den kommunale medfinansiering bidrager Region Sjælland med 2,5 

mio. kr. årligt til Life Science Cluster Denmark. 

 

Den kommunale medfinansiering følger de statslige bevillinger (fra Uddan-

nelses- og Forskningsstyrelse og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse), 

som løber fra 2021-2024. 

 

Som opfølgning på den store kommunale indsats i Sjællandsregionen for at 

tiltrække regionale klyngekontorer, har Uddannelses- og Forskningsstyrel-

sen (UFS) i december 2021 uddelt i alt 8 mio. kr. til at understøtte den 

igangværende regionale indsats for at styrke klyngernes decentrale tilstede-

værelse i Sjællandsregionen. 

 

Status for regionale viden- og erhvervsklyngekontorer i Sjællandsregionen 

Det er aftalt, at KKR Sjælland løbende (årligt) gives status for de regionale 

viden- og erhvervsklyngekontorer i Sjællandsregionen.  

 

Denne status er den første, som forelægges KKR Sjælland på et tidspunkt, 

hvor klyngerne har været etableret i relativt kort tid og dermed har haft be-

grænset tid og mulighed for at etablere regionalt målrettede netværk og akti-

viteter. Det vil fremover være et særligt opmærksomhedspunkt, at de regio-

nale klyngekontorer lykkes med at aktivere lokale virksomheder i Sjællands-

regionen i aktiviteter, der kan øge virksomhedernes innovation og produktivi-

tet mv. 

 

Leadkommunerne for de fire regionale klyngekontorer i Sjællandsregionen 

har udarbejdet status for klyngernes etablering og aktiviteter samt deres fo-

reløbige resultater (for så vidt angår Danish Life Science Cluster er status 

udarbejdet i samarbejde med Region Sjælland). Disse statusberetninger, re-

sultatkontrakter/samarbejdsaftaler og relevant informationsmateriale fra 

klyngekontorerne er vedlagt. 

 

Det overordnede billede er, at de regionale klyngekontorer har etableret sig, 

har målrettede aktiviteter og er i kontakt med virksomheder og vidensinstitu-

tioner mv. i Sjællandsregionen. Herunder er der en række initiativer med 

målrettet fokus på Sjællandsregionen, bl.a. hvor klyngerne indgår i branche-

relevante projektaktiviteter og har medvirket til at tiltrække projektmidler. En 

række af de aktiviteter, klyngekontorerne hidtil har igangsat og/eller været 

involverede i i Sjællandsregionen, er ligeledes beskrevet i bilagsmaterialet. 

 

Nedenfor gives leadkommunernes korte, sammenfattende statusberetnin-

ger, vurderinger af klyngernes indsats i forhold til virksomheder i Sjællands-

regionen samt vurderinger af de regionale klyngekontorers arbejde samt for-

ventningerne til samarbejdet i 2023. 
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We Build Denmark (Næstved Kommune) 

Det regionale klyngekontor for We Build Denmark (WBDK) er etableret per 

den 1. maj 2021 med adresse i Ressourcecity i Næstved. Der er to ansatte i 

kontoret. 

 

Leadkommunens generelle (korte) vurdering af samarbejdet med klyngen og 

de resultater, der er nået hidtil. 

WBDK etablerede regionskontoret i maj 2021. 2021 og første del af 2022 

har været præget af almindelige opstartsudfordringer samt ikke mindst drøf-

telser af rollefordelingen mellem det landsdækkende WBDK, det regionale 

Gate 21 og de lokale Næstved Kommune/Ressource City samt møder med 

de mange aktører og samarbejdspartnere i Region Sjælland. I 2022 er der 

kommet gang i indsatser og aktiviteter og dermed skabt resultater, hvilket 

fremgår af de øvrige afsnit i afrapporteringen og WBDK Nyhedsbrev, okto-

ber 2022. 

 

WBDK er medlem af konsortiet for Femern fyrtårnet og har særligt haft en 

række aktiviteter i tilknytning hertil, som har involveret sjællandske virksom-

heder og vidensinstitutioner. Der er bl.a. etableret samarbejde med sjæl-

landske betonvirksomheder og DTU om bæredygtigt beton.  

 

Leadkommunens forventninger til klyngekontoret i det kommende år (2023)  

Der er møde den 4. november 2022 mellem Næstved Kommune og WBDK 

om samarbejdet og forventningerne til WBDK i 2023. Resultaterne vil blive 

fremsendt til KKR Sjælland umiddelbart efter mødet. 

 

CLEAN (Roskilde Kommune) 

CLEAN er etableret pr. 10. marts 2022 med adresse på RUC i Roskilde. Der 

er ansat en fuldtidsansat, en deltidsansat (projektmedarbejder på P2X-pro-

jekt) og en studentermedhjælper. 

 

Leadkommunens generelle (korte) vurdering af samarbejdet med klyngen og 

de resultater, der er nået hidtil. 

Det er Roskilde Kommunes vurdering, at CLEAN allerede har gjort en stor 

forskel og er meget synlige i Roskildeområdet (andre må vurdere, om 

CLEAN er synlige nok på resten af Sjælland). Desuden går CLEAN meget 

dedikeret til opgaven, og har den viden, de kompetencer og det netværk , der 

skal til for sammen med virksomhederne at løse de miljøudfordringer, som vi 

står overfor. 

 

CLEAN er i dialog med parterne i Femern fyrtårnsprojektet om bl.a. involve-

ring i det videns- og læringscenter, som er etableret i Rødbyhavn i septem-

ber 2022 samt projektansøgninger.  
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Leadkommunens forventninger til klyngekontoret i det kommende år (2023) . 

Som leadkommune har vi i Roskilde store forventninger til arbejdet i CLEAN 

det kommende år. Dels fordi der som beskrevet ovenfor pågår nogle meget 

spændende projekter på området for miljøteknologi, som CLEAN engagerer 

sig i. Dels fordi det er vores klare opfattelse, at CLEAN kan gøre en stor for-

skel for de virksomheder, der bruger CLEAN´s kompetencer. 

 

Food and Bio Cluster Denmark (Slagelse Kommune) 

Food & BioCluster Denmarks (FBCD) regionale klyngekontor blev indviet  

den 30. marts 2022 med adresse hos Erhvervscenter Slagelse. Der er to an-

satte i kontoret. 

 

Leadkommunens generelle (korte) vurdering af samarbejdet med klyngen og 

de resultater, der er nået hidtil 

Slagelse Kommune og FBCD har haft et godt samarbejde. Klyngen har leve-

ret gode resultater i forhold til den resultatkontrakt der er indgået. Der var i 

2022 fokus på at få kontakt og samarbejde med de Sjællandske kommuner 

og få udarbejdet et overblik over relevante organisationer frem imod 2023. 

Dette er der leveret på allerede. Man kunne have ønsket sig flere lokale virk-

somhedssamarbejder i 2022, men dette vil have fokus i forhold til resultater 

for 2023. 

 

Food & Bio Cluster Denmark er co-lead på en række projektaktiviteter i Bio-

solutions fyrtårnsprojektet. 

 

Leadkommunens forventninger til klyngekontoret i det kommende år (2023) 

FBCD vil have fokus på opsøgende arbejde med de 270 identificerede rele-

vante organisationer placeret i Region Sjælland. Der kan være behov for at 

justere forventningerne til antallet af nye virksomheds medlemmer i lyset af 

energikrisen og de økonomiske konsekvenser for en del af klyngens mål-

gruppe. I 2023 vil der være fokus på FBCDs rolle som LEAD på anden del af 

fyrtårnsprojektet Biosolutions Zealand, som skal ansøges i løbet af 2023.  

Der udarbejdes ny resultatkontrakt for den kommende periode. 

 

Danish Life Science Cluster (Kalundborg Kommune og Region Sjælland)  

Danish Life Science Cluster er per den 1. Februar 2022 etableret med 

adresse på Nykøbing Falster sygehus samt per den 1. april med adresse 

hos Knowledge Hub Zealand i Kalundborg. Der er ansat en projektleder i 

Nykøbing Falster med fokus på life science i det nære sundhedsvæsen. 

Desuden er der ansat en medarbejder i Kalundborg samt en medarbejder på 

RUC (til projektledelse). 
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Leadkommunens generelle (korte) vurdering af samarbejdet med klyngen og 

de resultater, der er nået hidtil 

Leadkommunen har et stærkt samarbejde med DLSC. Knowlegde Hub Zea-

lands leder og DLSC’s leder mødtes hvert kvartal og har en god dialog om , 

hvad der sker i regionen, og hvad der bør udvikles videre på indenfor life 

science området. Benjamin og Cecilie har statusmøder to gange om måne-

den, hvor de vurderer indsatser og planlægger fremtidige virksomheds-

events. Disse vil RUC-medarbejderen blive en del af per den 1. november 

2022. 

 

Der er bl.a. lavet fundraisingarbejde og projektformulering til projektet. 

DLSC er involveret i Biosolutions fyrtårnsprojektet og indgår i projektleder-

gruppen under fyrtårnet. 

 

DLSC har den 21. december 2022 inviteret deltagende kommuner til et 

møde om status på life science i regionen, DLSC-samarbejdet og ønsker for 

fremtiden. Se det vedhæftede udkast til program for dagen. 

 

Leadkommunens forventninger til klyngekontoret i det kommende år (2023) 

Planen for 2023 er at opbygge et større fundraising initiativ som sigter mod 

at inddrage en vifte af virksomheder fra kommunerne i Region Sjælland. 

Den videre plan er under udvikling her i slutningen af år 2022. Og dertil skal 

kommunernes egne ønsker til klyngens fremtidige arbejde diskuteres den 

21. december på klyngemødet og derefter indarbejdes i planen for 2023, så 

den giver kommunerne mest muligt relevant og brugbart indhold. 

 

Videre proces 

Samarbejdet med klyngekontorerne er under udvikling, og der vil i det kom-

mende år være fokus på klyngernes resultater i forhold at understøtte inno-

vation mv. og skabe netværk for virksomhederne i Region Sjælland. Der fo-

retages en uddybende evaluering af klyngernes arbejde i regionen i 2023, 

som forelægges KKR Sjælland med henblik på stillingtagen til eventuelt 

fremtidig kommunal medfinansering. 

 

 

 

 

2.9. Beslutningssag: Holmene– status og perspektiver 

SAG-2022-00571 jebj 

 

Baggrund 

KKR Sjælland ønskede på møde den 7. september 2022 at drøfte potentia-

ler og konsekvenser for Sjællandsregionen i forhold til projekt Holmene i 

Hvidovre Kommune. 
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KKR Sjællands formandskab og regionsrådsformand Heino Knudsen var in-

viteret til møde hos Indenrigs- og Boligminister, Christian Rabjerg Madsen-

den 28. september 2022. Dette møde blev udskudt med henblik på afhol-

delse efter Folketingsvalget. Som forberedelse til mødet inviterede KKR-

formandskabet borgmestrene fra KKR Sjælland til et kort forberedelsesmøde 

den 23. september 2022 for at sikre en fælles linje. 

 

Denne sag giver en kort orientering om status for projekt Holmene.   

 

Regionsrådsformand Henio Knudsen, Region Sjælland og K17-tovholder for 

erhverv/turisme, kommunaldirektør Thomas Knudsen, Lolland Kom-

mune,deltager under punktet. 

 

Indstilling 

– Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning 

– Det indstilles videre, at KKR Sjælland inviterer Region Sjælland til fortsat 

samarbejde om den videre interessevaretagelse i forhold til Projekt Hol-

mene. 

 

 

Sagsfremstilling 

Det er Hvidovre Kommune, der er initiativtager til projekt 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 efter det oplyste primært den store efterspørgsel på er-

hvervsgrunde på Avedøre Holme. Hvidovre Kommune er fuldt udbygget og 

har ikke ledige arealer til denne type virksomheder andre steder.  

 

Ifølge analyser kan Holmene bidrage med: 

– Et 3,1 mio. kr. kvadratmeter grønt erhvervsområde 

– Ny vækst – op til 54 mia. kr. 

– Plads til op til 380 nye virksomheder 

– 700.000 kvadratmeter ny, bynær natur 

– 17 km ny kystlinje 

– Op til 12.000 nye arbejdspladser. 

 

Staten er en væsentlig medspiller i forhold til at udvikle rammerne for  

erhvervslivet i hovedstadsområdet og løse de trafikale udfordringer.  

 

Den tidligere regering (VLAK) besluttede i 2019 at bakke op om visionen, og 

den nuværende regering bakker også op om visionen for Holmene.  
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Den afgående regering (S) har i forbindelse med udspillet, Tættere på – 

Grønne byer og en hovedstad i udvikling, tilkendegivet, at de aktivt vil un-

derstøtte en etapeopdelt realisering af Projekt Holmene for at åbne nye mu-

ligheder for lokalisering af produktionsvirksomheder. Regeringen har desu-

den tilkendegivet, at den vil gå i dialog med Hvidovre Kommune med henblik 

på at træffe beslutning om en projekteringslov for Projekt Holmene. Udspil-

let, Tættere på - Grønne byer og en hovedstad i udvikling (im.dk), kan findes 

via linket (også vedlagt som bilag). 

 

KKR Sjælland har over det seneste cirka halvandet år søgt dialog med de 

relevante ministre og med Hvidovre Kommune. Interessevaretagelsen har 

dels taget afsæt i oplevelsen af ikke at have været inddraget, trods forsøg 

både politisk og administrativt på at få viden om og give input til proces i et 

projekt med så stor rækkevidde for borgere, erhvervsliv og miljø.   

 

Dels har der på tværs af kommunerne været undren over, at det planlægges 

at anlægge kunstige øer for at skabe nye erhvervsarealer. Det er vurderin-

gen fra Sjælland, at der er masser af attraktive erhvervsarealer i umiddelbar 

nærhed i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Og, at disse områder 

kan levere både adgang til arbejdskraft og god infrastruktur samt grøn ener-

giforsyning. 

 

 

Køge Bugt-kommunerne har i samarbejde løbende lavet en målrettet inte-

ressevaretagelse, som bl.a. har bevirket omtale i både sjællandske lokal-/re-

gionalmedier og på TV2-Lorry, jf.  

https://www.tv2lorry.dk/nyhedsudsendelser?clip=525533fa-04bb-4173-bfc5-

801c8ff4a165. Køge Bugt kommunernes interessevaretagelse har hovedfo-

kus på de miljømæssige konsekvenser af Holmene.  

 

Efter henvendelse fra KKR-formandskabet i maj 2021 inviterede Indenrigs- 

og Boligminister, Christian Rabjerg Madsen, til møde, som blev berammet til 

28. september 2022. 

 

I efteråret 2021 nedsatte regeringen en tværministeriel arbejdsgruppe, der 

har til opgave at belyse konsekvenserne, herunder navnlig projektets øko-

nomi og konsekvenser for erhvervsudviklingen i Region Hovedstaden og Re-

gion Sjælland. 

 

Resultaterne af dette arbejde er ikke offentliggjort. 

 

 

 

https://im.dk/Media/637595253680384964/T%c3%a6ttere%20p%c3%a5%20%e2%80%93%20Gr%c3%b8nne%20byer_single%20FINAL-a.pdf
https://www.tv2lorry.dk/nyhedsudsendelser?clip=525533fa-04bb-4173-bfc5-801c8ff4a165
https://www.tv2lorry.dk/nyhedsudsendelser?clip=525533fa-04bb-4173-bfc5-801c8ff4a165
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2.10. Orienteringssag: Status for Region Sjælland v. regionsråds-
formand Heino Knudsen 

SAG-2022-00571 adr/jebj 

 

Baggrund 

Regionsrådsformand Heino Knudsen giver en kort status for aktuelle emner 

af fælles relevans. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Regionsrådsformand Heino Knudsen orienterer bl.a. om status for regionens 

arbejde med følgende emner: 

 

Nærhospitaler 

Regeringen indgik den 20. maj 2022 en bred aftale om en sundhedsreform . 

Et element i aftalen er etablering af op til 25 nærhospitaler. Der er afsat 4 

mia. kr. i en nærhospitalspulje. Puljen forventes opslået i starten af 2023, jf. 

Nærhospitaler for 4 mia. kr. rykker nærmere | Sundhedsministeriet (sum.dk)  

 

KKR Sjælland drøftede sag herom på møde den 7. september 2022. KKR vil 

have en væsentlig opgave i forhold til at understøtte, at kommunerne får ta-

get en drøftelse af nærhospitaler – både med hinanden og med regionen i 

regi af sundhedsklyngerne. 

 

Region Sjælland havde den 16. november 2022 inviteret interesserede kom-

muner til fælles dialogmøde om nærhospitaler. 

 

Vagtlægeordning 

Region Sjælland har overtaget den regionale vagtlægeordning og har per 

den 1. oktober 2022 etableret ét samlet akutnummer 1818 for lægevagt 

(herunder sundhedsfaglig rådgivning), skadestue og psykiatrisk akutmodta-

gelse. 

 

Covid-vaccinationsindsats 

Kommuner og region samarbejder om vaccinationsindsatsen til +50 årige 

samt sociale botilbud med henblik på at forebygge smitte i den indeværende 

efterårs-/vintersæson. 

 

Ulighed i sundhed 

Region Sjælland står bag en kampagne mod ulighed i sundhed sammen 

med de andre regioner. Hensigten er sætte fokus på tiltag, der kan bryde 

den onde cirkel, hvor de områder af landet, som har mest sygdom, også har 

https://sum.dk/nyheder/2022/oktober/naerhospitaler-for-4-mia-kr-rykker-naermere
https://www.kl.dk/media/51505/referat-for-moede-i-kkr-sjaelland-den-7-september-2022.pdf
https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/akut-hjaelp/hvad-er-1818/Sider/default.aspx
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den største mangel på sundhedstilbud. Der er ønske om et tæt samspil mel-

lem kommuner og region, der skal fremme mere lighed i sundhed for bor-

gerne i Region Sjællands geografi.  
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3. Udpegninger  

 

 

3.1. Udpegningssag: Indstilling af kommunal suppleant i over-
vågningsudvalget for interreg Deutschland-Danmark   

SAG-2022-00571 adr 

 

Baggrund 

Region Sjælland har bedt KKR Sjælland om at indstille en ny suppleant til 

interregudvalget for Tine Vinther Clausen (V), Lolland kommune, der er ud-

peget som medlem. Baggrunden er, at nuværende suppleant Holger Schou 

Rasmussen (A), Lolland kommune, er udpeget som medlem til udvalget af 

Erhvervshus Sjælland.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland indstiller en ny suppleant til interregudvalget.  

 

Sagsfremstilling 

Det dansk-tyske Interreg A-samarbejde videreføres i programperioden 2021-

2027. Programmet Deutschland-Danmark har et samlet EU-budget på ca. 

700 mio. kr., som skal fordeles til dansk-tyske udviklingsprojekter.  

 

Interreg-udvalget har til opgave at sikre en effektiv gennemførelse af pro-

grammet. Udvalget mødes cirka to gange om året og behandler bl.a. gen-

nemførelsen af programmet, godkender udvælgelseskriterier, vurderer pro-

grammets målopfyldelse, behandler og godkender årsrapporter samt udvæl-

ger de projekter, der tildeles støtte under programmet. 

 

Udvalgsopgaverne vil fortrinsvis vedrøre Interreg 6A-programmet (2021-

2027), men der kan også forventes opgaver som relaterer sig til nedluknin-

gen af Interreg 5A-programmet (2014-2020). Møderne afholdes normalt på 

skift i Slesvig-Holsten, Region Syddanmark og Region Sjælland. 

 

 

3.2. Udpegningssag: Udpegning til bevillingsudvalg for Borger-
fonden under Interreg 6A 

SAG-2022-00571 jebj/adr 

 

Baggrund 

Region Sønderjylland og Schleswig har henvendt sig vedrørende udpegning 

af medlem til bevillingsudvalg (medlem og eventuelt suppleant) og som følge 
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heraf eventuelt et medlem til administrativ følgegruppe for Borgerfonden un-

der Interreg 6A-programmet.  

 

Parterne bag samarbejdet, ”Region Sønderjylland og Schleswig”, er på 

dansk side Region Syddanmark, Aabenraa Kommune, Tønder Kommune, 

Haderslev Kommune og Sønderborg Kommune. På tysk side er det Stadt 

Flensburg, Kreis Nordfriesland og Kreis Schleswig-Flensburg.  

 

Baggrunden for, at det er ”Region Sønderjylland og Schleswig”, der henven-

der sig, er, at man (efter aftale i interreg 6A-partnerskabet) har ansøgt om at 

blive fondsadministrator for borgerfonden. Som en del heraf skal man ned-

sætte et bevillingsudvalg.  

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland udpeger et medlem til bevillingsudvalget for 

borgerfonden. 

 

 

Sagsfremstilling 

Det overordnede formål med fonden er at styrke den gensidige tillid og for-

ståelse samt de interkulturelle kompetencer hos borgerne i Interregprogram-

området gennem bevillinger til borgernære dansk-tyske projekter. 

 

Fonden løber fra den 1. januar 2023, og de årligt forventede støttemidler vil 

være på 4 mio. kr. Bevillingsudvalget er fondens bestyrelse og har følgende 

opgaver og kompetencer: 

– Bevilling af projekter med et ansøgt beløb på eller over 25.000 EUR 

– Evaluering af fondens målopfyldelse herunder geografisk fordeling af støt-

temidler mv.  

 

Der kan forventes max 3 årlige møder, og det tilstræbes, at møderne for-

trinsvis afholdes online. Af de vedlagte bilag fremgår yderligere om formål 

mv.  

 

Det fremgår blandt andet, at der er 19 medlemmer af bevillingsudvalget, 

herunder at de tre sydsjællandske kommuner deler to pladser, og at der der-

udover er mulighed for et ekstra kommunalt medlem fra region Sjællands 

geografi (denne udpegningssag). Det fremgår, at den udpegede til bevil-

lingsudvalget, kan være på politisk niveau eller fra en forvaltning.  

 

Region Sjælland er også repræsenteret. Det er oplyst, at udpegningen her-

fra er på politisk niveau.  
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Bevilling af ansøgninger under 25.000 EUR, herunder ansøgninger til trans-

port og netværkspuljen, håndteres i en administrativ følgegruppe.  

 

Af henvendelsen fremgår således også en mulighed for en udpegning til en 

administrativ følgegruppe, forudsat at man (organisationen) har udpeget til 

bevillingsudvalget.  

 

Den administrative udpegning til følgegruppen tænkes efter almindelig prak-

sis håndteret af kommunaldirektørkredsen (K17).  
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4. KKR 
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5. Siden sidst  

 

 

5.1. Meddelelser fra KKR-udpegede i centrale politiske udvalg 

SAG-2022-00571 adr 

 

Baggrund 

Under dette punkt orienteres om eventuelt nyt fra KKR-udpegede i centrale 

politiske udvalg, der er oplistet nedenfor. 

 

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: KKR Sjælland (kl.dk) 

 

Blandt de fora, som KKR Sjælland har udpeget til, er: 

– Sundhedssamarbejdsudvalget, herunder de fire sundhedsklynger 

– Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

– Erhvervshus Sjælland 

– Copenhagen Capacity 

– RAR Sjælland 

– Dimensioneringsudvalgene 

– FGU Danmark  

– Professionshøjskolen Absalon  

– 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. 

 

 

5.2. Meddelelser fra KKR-formandskabet 

SAG-2022-00571 adr 

 

Baggrund 

KKR Sjællands formandskab vil på mødet orientere om status for diverse 

sager og møder.  

 

https://www.kl.dk/politik/kkr/kkr-sjaelland/
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Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

Der er følgende meddelelser: 

 

Styregruppe for implementering af Udviklingsplan for turisme i Sjælland og 

Øerne 

KKR Sjælland har udpeget styregruppen, som holdt sit første møde i inde-

værende valgperiode den 22. september 2022.  

 

Styregruppen konstituerede sig på mødet og udpegede kommunalbestyrel-

sesmedlem Lars Lindskov, Roskilde Kommune, som formand.  

 

Konference om kollektiv trafik og infrastruktur – Sjælland baner vejen frem 

Region Sjælland og KKR Sjælland planlægger i fællesskab en konference 

om kollektiv trafik og infrastruktur i Region Sjælland. 

 

Konferencen er led i det igangværende arbejde med fornyelse af ”Sjælland 

baner vejen frem” til brug for den fortsatte fælles interessevaretagelse fra 

Region Sjælland og de 17 kommuner for at sikre bedst mulig kollektiv trafik 

og vejinfrastruktur for borgere og erhvervsliv. 

 

Konferencen planlægges afholdt den 6. februar 2023. 
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6. Punkter til næste møde   

 

 

6.1. Dagsordenspunkter til næste møde 

SAG-2022-00571 adr 

 

Baggrund 

Der orienteres om punkter til næste møde i KKR Sjælland den 8. februar 

2023 kl. 9.30-12. Mødet finder sted på Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 

55, 4100 Ringsted. Partierne aftaler selv gruppemøder. Disse kan placeres 

fra kl. 8.00-9.30. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

På KKR Sjællands møde den 8. februar 2023 forventes følgende sager:  

– DK2020 

– Kollektiv trafik (Movia deltager) 

– Tilbagemelding til KKR om arbejde om baggrunden for udgiftsstigninger 

på det specialiserede socialområde og oplæg om, hvordan kommunerne 

kan styrke samarbejdet om køb af private tilbud 

– Samarbejde om at øge rekrutteringen til velfærdsuddannelserne og -om-

rådet mellem Absalon, Region Sjælland og kommunerne 

– Dimensionering pædagog (fordeling på specialiseringsretninger) . 
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7. Eventuelt  

 

 

7.1. Eventuelt 

    

 

  

 

  

 

  

 


