
 

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. 

 

 

 

 

 

 

REFERAT 2021 

 

 

K K R  S J Æ L L A N D  

Dato: 13-10-2021 09:30 

Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Mø-

det er fra kl. 9.30 - 12.30. Partierne aftaler selv gruppemøder, 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-2020-05892 adr 

 

Baggrund 

Godkendelse af dagsorden. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

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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Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen.  

 

  

1.2. Godkendelse af referat  

SAG-2020-05892 adr 

 

Baggrund 

Referat fra møde den 30. august 2021 blev udsendt den 7. sep-

tember 2021. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland godkender referat fra den 30. august 2021.  

 

Sagsfremstilling 

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

hjemmeside: Referat (kl.dk) 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen.  

 

  

https://www.kl.dk/media/28603/referat-kkr-sjaelland-den-30-august.pdf
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2. Regionalpolitiske sager  

 

 

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

SAG-2020-05892 adr 

 

Baggrund 

Under dette punkt orienteres om eventuelt 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. 

- Pernille Beckmann orienterede fra Sundhedskoordinationsudvalget og 

Praksisplanudvalget, at de kommunale repræsentanter i den sidste del 

af udvalgsperioden har sat fokus på de resultater, udvalgene har nået.  

 

- Gert Jørgensen orienterede fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

om, at der 1. oktober 2021 er annonceret i alt 595 mio. kr. til de 8 regio-

nale erhvervsfyrtårne, regeringen har identificeret via vækstteams. John 

Brædder orienterede i forlængelse heraf om, at Erhvervshus Sjælland er 

https://www.kl.dk/politik/kkr/kkr-sjaelland/
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lead på konsortier til ansøgninger på de 2 sjællandske fyrtårsinitiativer – 

Biosolutions og Femern. Ansøgningsfrist er 23. november 2021. 

 

- Niels Hörup orienterede fra bestyrelsen for Greater Copenhagen, hvor 

der på møde 24. september 2021 bl.a. blev drøftet ansøgning fra Ble-

kinge, dialogmøde med Sveriges og Danmarks ministre for nordisk sam-

arbejde om genstart af Øresundsregionen samt om trepartsforhandlinger 

med øremærkede midler (4 mio. kr. over to år) til rekruttering af svenske 

ledige til job i Danmark. 

 

- Niels Hörup orienterede om kommende møde 14. oktober 2021 i Greater 

Copenhagen EU Office, hvor der bl.a. er nye fælles projekter for at styr-

ke samarbejdet på tværs af medlemskredsen, strategiproces samt bud-

get for 2022 på dagsorden. Niels Hörup orienterede videre om, at der fra 

Sjællandsregionen er stærkt fokus på ordningen CopenVirk. 

 

- Carsten Rasmussen orienterede om arbejdet i Styregruppen for imple-

mentering af udviklingsplan for turisme i Sjælland og Øerne, hvor der på 

seneste møde 6. september 2021 var fokus på barrierer i Planlov m.v. 

og opfølgende interessevaretagelse, herunder bl.a. brev til indenrigs- og 

boligministeren med cases. Endvidere var samarbejde med KKR Hoved-

staden om fælles udviklingsperspektiver på dagsorden.  

 

- Niels Hörup orienterede om møde 8. oktober 2021 i Politisk partner-

skabsgruppe for DK2020, klimaplaner i hele Danmark, hvor forankring af 

DK2020 og klimaarbejdet blandt de nye kommunalpolitikere bl.a. blev 

drøftet. Endvidere blev der orienteret om arbejde med klimabudgetter 

som værktøj. 

 

- Mogens Haugaard orienterede om, at Copenhagen Phil er kommet godt 

igennem coronaperioden. 

 

- Niels Hörup orienterede i Henrik Hvidestens og Mikael Smeds fravær om 

status for Movias økonomi. 

 

- Martin Damm orienterede fra KL’s bestyrelse om status for kommuner-

nes budgetlægning for 2022. 

 

- Anette Mortensen orienterede om Køge-bugtkommunernes møde med 

transportministeren om miljømæssige aspekter af Lynetteholm-projektet 

i forlængelse af KKR Sjællands høringssvar m.v. herom. På mødet fik 

kommunerne tilsagn om, at By&Havn vil deltage i kommunalbestyrel-

sesmøder mhp. at orientere nærmere om projektet. Endvidere er det af-

talt, at der eftersendes skriftlige spørgsmål til ministeren til besvarelse.  
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2.2. Temadrøftelse: De nye sundhedsklynger 

SAG-2020-06517 asfp/frbe 

 

Baggrund 

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i juni 2021 en Aftale om sam-

menhæng og nærhed (sundhedsklynger) (fm.dk), hvormed der etableres 

sundhedsklynger omkring de 21 akuthospitaler. Med aftalen etableres også 

5 Sundhedssamarbejdsudvalg, som erstatter de nuværende Sundhedskoor-

dinationsudvalg (SKU) og Praksisplanudvalg (PPU). Der er afsat 80 mio. kr. 

til fælles opstart i klyngerne mellem kommuner og akuthospitaler/regioner.  

 

Sundhedsklyngerne mv. skal være etableret pr. den 1. juli 2022. Frem mod 

næste sommer skal der ske en række afklaringer af sundhedsklyngernes 

opgaver, geografi, herunder hvilke kommuner, der hører til hvilke akuthospi-

taler, økonomi og praktiske virke i øvrigt. Folketinget skal vedtage de nød-

vendige lovgivningsmæssige ændringer, forventeligt vil lovgivningen blive 

fremsat i anden halvdel af februar 2022. 

 

Direktør i KL, Christian Harsløf, indleder sagen med et kort oplæg. 

 

Indstilling 

Det indstilles,  

– at KKR Sjælland drøfter det videre arbejde med konkretisering af sund-

hedsklyngerne, herunder koordineringsbehovet på tværs af klynger og 

Sundhedssamarbejdsudvalg. 

 

Sagsfremstilling 

Etablering af sundhedsklyngerne og den nye organisering skal fra et kom-

munalt perspektiv bl.a. bidrage med at:  

– Sikre en organisering, hvor regioner, hospitaler, kommuner og almen 

praksis i fællesskab skal samarbejde om at sikre den bedst mulige be-

handling af de patienter, som man er fælles om 

– Give kommunerne bedre muligheder for at øve indflydelse på udviklingen 

af sundhedsområdet og de opgaver, som skal varetages fremadrettet. 

 

KL har en ambition om, at sundhedsklyngerne får et manøvrerum, der giver  

et reelt lokalpolitisk ejerskab og en reel prioritering af sundhedsvæsenet 

kommunalt, hvilket sammen med nationale initiativer skal skabe en samlet 

reformering af sundhedsvæsenet. 

https://fm.dk/media/24844/aftale-om-sammenhaeng-og-naerhed-sundhedsklynger.pdf
https://fm.dk/media/24844/aftale-om-sammenhaeng-og-naerhed-sundhedsklynger.pdf
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Med aftalen skal der etableres en ny samarbejdsstruktur mellem kommuner, 

regionen og almen praksis – og der skal findes modeller for, hvordan 

kommunerne bedst indgår i det nye set-up.  

 

KL vil indtage en central koordinerende rolle og understøtte den lokale se-

kretariatsbetjening - især i opstartsfasen. Men også på sigt vil der være be-

hov for en vis national koordinering på den kommunale side.  

 

Inden for de enkelte KKR’er vil der være et behov for tværgående koordine-

ring mellem klyngerne. Sundhedsklyngerne bliver ikke lukkede sundheds-

væsener, hvor borgerne aldrig modtager sygehusbehandling uden for klyn-

gen. I nogle kommuner er dette mere udtalt end i andre, men det vil gælde 

alle steder. Derfor vil alle kommuner i en region have interesser på tværs af 

sundhedsklyngerne, ligesom der vil være et behov for, at kommunerne er 

koordineret på et overordnet niveau, så de bedst muligt kan spille sammen 

med regionen i Sundhedssamarbejdsudvalgene. Der vil fortsat skulle udar-

bejdes sundhedsaftaler, som skal gælde på tværs af sundhedsklyngerne i 

KKR’erne.  

 

KL arbejder med flere parallelle spor i forhold til konkretisering af aftalen: 

1) Lovgivning og overgange 

2) Sundhedsklyngernes geografi 

3) Klyngernes konkrete opgaver og økonomimodellen  

4) Governance og sekretariatsbetjening 

5) En samlet reform. 

 

Status i KKR Sjælland 

Drøftelser af udmøntning af aftalen om nye sundhedsklynger har i KKR 

Sjælland afventet nærmere udmeldinger fra centralt hold. Der har således 

alene været indledende sonderinger i Kommunalt Sundhedsforum (kommu-

naldirektørtovholdere, sundhedsdirektører og -chefer). 

 

Det nuværende samarbejde mellem sygehuse og kommuner er organiseret i 

Kommunale Samarbejdsfora for Somatik (KSS) og for psykiatri (KSP), jf. 

vedlagte kort med oversigt over lokale klynger i Region Sjælland. 

 

KKR Sjælland er enige om at arbejde for at styrke samarbejde med og rela-

tionen til kommunalbestyrelserne. På møde den 8. juni 2021 blev det under 

drøftelse af evaluering af KKR Sjællands arbejde bl.a. foreslået at facilitere 

netværk for udvalgspolitikere, så de kan mødes og blive inspireret og vi-

densdele og samtidig orienteres om, hvad KKR arbejder med. 
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Direktør Christian Harsløf, KL indleder drøftelsen på mødet i KKR Sjælland 

og giver en status på arbejdet i de forskellige spor. 

 

Vedlagte bilag: 

– Oversigt over lokale klynger i Region Sjælland  

 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen og drøftede det videre arbejde med 

sundhedsklynger. Herunder anbefaler KKR Sjælland, at der sikres løbende 

information og dialog fx gennem virtuelle møder i KKR-regi eller indkaldt af 

KL. KKR Sjælland anbefaler, at sundhedsområdet prioriteres højt i det lokale 

politiske arbejde.  

 

  

2.3. Temadrøftelse: Erhvervshus Sjællands varetagelse af lokal 
erhvervsservice 

SAG-2020-05892 jebj 

 

Baggrund 

KKR Sjælland drøftede på mødet den 21. april 2021 Erhvervshus Sjællands 

varetagelse af lokal erhvervsservice i forlængelse af orientering om, at Sol-

rød Kommune efter udbud har indgået aftale med Erhvervshus Sjælland om 

varetagelse af lokal erhvervsservice på vegne af kommunen. På møde i 

KKR Sjælland den 8. juni 2021 blev der forelagt en orienteringssag om em-

net. Behandling af sagen blev da udsat, da medlem af KKR Sjælland, Borg-

mester, Martin Damm, Kalundborg Kommune, havde bedt om, at sagen blev 

dagsordenssat som beslutningssag på møde i august 2021.  

 

På møde i KKR Sjælland den 30. august 2021 blev det igen besluttet at ud-

sætte sagen, idet man ønskede spørgsmålet om KKR’s beslutningskompe-

tence belyst. Nærværende sagsfremstilling giver en uddybende orientering 

om rammerne for samt oplæg til en principiel st illingtagen til Erhvervshus 

Sjællands varetagelse af lokal erhvervsservice (uddybet i vedlagte notat).  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter kommunernes brug af Erhvervshus 

Sjælland til varetagelsen af lokal erhvervsservice. 

 

Sagsfremstilling 

Med erhvervsfremmereformen fra 2019 blev der skabt en struktur og ar-

bejdsdeling 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 
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og koordineringsindsats” (L73, Forslag til lov om erhvervsfremme, 

23/10/2018) lov om erhvervsfremme, 23/10/2018). Lov om erhvervsfremme 

udgør den formelle ramme for erhvervsfremmeaktiviteterne i såvel kommu-

ner som i erhvervshuse og i de statslige erhvervsfremmeordninger . 

 

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 virksomhedsspeci-

fikke vejledningsforløb. De skal være fysiske knudepunkter i erhvervsfrem-

mesystemet. Erhvervshusenes ydelser skal være ti lgængelige for alle virk-

somheder. 

 

Kommunerne kan varetage lokale erhvervsservice- og erhvervsudviklings-

aktiviteter, der ikke har overlap til de ydelser, der udbydes af  erhvervshuse-

ne. Der er en stor variation af ordninger på tværs af kommunerne, hvor den 

lokale erhvervsservice kan udgå fra rådhuset, fra erhvervsråd, fra selvstæn-

dige kommunale selskaber f.eks. 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 erhvervshuse mellem 

Erhvervsministeriet og KL, som bl.a. omhandler arbejdsdeling mellem er-

hvervs-huse 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.” 

 

I Aftale om rammerne for Erhvervshuse, 2019-2020 fremgår følgende: ”Et 

aktivt samspil mellem aktørerne er en forudsætning for sammentænkning af 

initiativer, udnyttelse af viden og synergier mellem indsatserne. Det aktive 

samspil kræver en fælles forståelse og accept hos parterne af arbejdsdelin-

gen, herunder hvordan eventuelle gråzoner håndteres. Dette kan håndteres 

i resultatkontrakterne mellem erhvervshusene og KKR indenfor de gældende 

rammer i lov om erhvervsfremme samt etableringsaftalen.”  

 

KKR har - udover den fælles resultatkontrakt - ikke instruktionsbeføjelse el-

ler på anden måde formel kompetence til at fastsætte rammer for erhvervs-

huset eller erhvervshusets bestyrelse. 

https://www.ft.dk/ripdf/samling/20181/lovforslag/l73/20181_l73_som_fremsat.pdf
https://www.ft.dk/ripdf/samling/20181/lovforslag/l73/20181_l73_som_fremsat.pdf
https://em.dk/media/11775/s.pdf
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På ovennævnte baggrund må det antages, at KKR Sjælland ikke juridisk har 

mulighed for at beslutte, at der ikke må indgås aftale mellem en kommune 

og Erhvervshus Sjælland. 

 

Sjællandsmodellen 

I udkast til Resultatkontrakt 2022 (jf. særskilt sag) indgår mål om et fokuse-

ret arbejde med en beskrivelse af en samarbejdsmodel med klarere princip-

per, retningslinjer og rutiner for samarbejdet mellem Erhvervshus Sjælland, 

kommunerne og de lokale erhvervsfremmeaktører og erhvervshusets knu-

depunkts-funktion. Dette fungerer som en opdateret og udvidet version af 

”Sjællandsmodellen”. Arbejdet bygger bl.a. videre på det ”Code of conduct”, 

der blev udarbejdet som led i udmøntning af Resultatkontrakt for 2019 mel-

lem KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland, og som beskriver retningslinjer 

for samarbejdet mellem lokal erhvervsservice og specialiseret erhvervsser-

vice herunder aktørernes fælles ansvar for, hvordan de agerer, repræsente-

rer og fremstiller erhvervsfremme i Region Sjælland. Code of conduct blev 

godkendt som led i afrapportering på resultatkontrakt for 2019 på møde i 

KKR Sjælland den 16. juni 2020.  

 

KKR Sjælland drøftede i april 2011 efter ønske fra det daværende Væksthus 

Sjællands bestyrelse ”politik for Væksthusets løsning af den lokale er-

hvervsser-vice”. KKR godkendte ikke politikken og Væksthus Sjælland valg-

te derfor ikke at indgå aftaler om at løfte lokal erhvervsservice. 

 

Der er forskellig praksis hos de øvrige erhvervshuse i forhold til at varetage 

opgaver med lokal erhvervsservice på vegne af kommuner. I hovedstaden 

varetager erhvervshuset lokale erhvervsserviceopgaver for alle 29 kommu-

ner. Erhvervshus Midtjylland varetager den lokale erhvervsservice for 7 ud 

af 19 kommuner. Erhvervshusene Nordjylland Sydjylland og Fyn varetager 

ikke lokal erhvervsservice på vegne af kommuner.  

 

Erhvervshus Sjælland 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 bekræf-

tet, at lovgivningen giver mulighed for, at erhvervshuset kan varetage opga-

ven med lokal erhvervsservice. Herunder at det har været hensigten i for-

bindelse med erhvervsfremmereformen. Erhvervshus Sjællands bestyrelse 

har drøftet erhvervshusets engagement i lokale erhvervsservice. På bag-

grund af et notat, der tydeligt beskrev for og imod i forhold til varetagelse af 

basal erhvervsservice og uden indstilling til beslutning fra Erhvervshusets 

ledelse, blev det enstemmigt besluttet, at erhvervshuset kunne indgå i sam-

arbejdet med Solrød Kommune.  

 

https://www.kl.dk/media/24422/c-users-amrc-desktop-dagsordensbilag-til-moede-i-kkr-sjaelland-den-16-juni-2020.pdf
https://www.kl.dk/media/24433/c-users-amrc-desktop-referat-fra-moede-i-kkr-sjaelland-den-16-juni-2020.pdf
https://www.kl.dk/media/24433/c-users-amrc-desktop-referat-fra-moede-i-kkr-sjaelland-den-16-juni-2020.pdf
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Bestyrelsens beslutning tog afsæt i, at varetagelsen af lokal erhvervsservice 

skal leve op til følgende principper: 

– At få et bud fra Erhvervshus Sjælland er et muligt tilvalg for kommunen, 

der ønsker det. Erhvervshus Sjælland må ikke være aktivt opsøgende i 

forhold til at være operatør på erhvervsservice i andre kommuner  

– Hvis en kommune efterspørger et bud, vil dette blive behandlet af Er-

hvervshus Sjællands bestyrelse. Der vil samtidig ske en faglig vurdering 

fra Erhvervshusets side i forhold til, om det giver faglig mening at byde, 

og om man vurderer at kunne levere godt på opgaven  

– Der skal være vandtætte skotter mellem den specialiserede erhvervsser-

vice, som Erhvervshus Sjælland varetager med afsæt i den basisbevilling, 

kommunerne som KKR Sjælland finansierer, herunder at finansieringen 

fra den bestillende kommune som minimum dækker EHSJ’s omkostninger 

til opgaveløsningen. Der flyttes således ikke ressourcer og økonomiske 

midler mellem den specialiserede erhvervsservice og den lokale er-

hvervsservice. 

 

Erhvervsfremmereformen giver således den enkelte kommune mulighed for 

at tilrettelægge den lokale erhvervsservice, som den finder bedst. Der er 

derfor stor forskel på indholdet og omfanget af den lokale erhvervsservice. 

Ligeledes er der forskel på om de enkelte erhvervshuse udfører lokal er-

hvervsservice for kommunerne og i givet fald i hvilket omfang. Gråzoner 

mellem den lokale og specialiserede erhvervsservice kan håndteres i resul-

tatkontrakten, som det er gjort i resultatkontrakten i 2019 og foreslået i kon-

takten for 2022. 

 

I forhold til om det vil være hensigtsmæssigt, at erhvervshuset udfører lokal 

erhvervsservice, er der en række hensyn, herunder: 

– Den enkelte kommune skal have frihed til at tilrettelægge den lokale er-

hvervsservice, som den finder bedst 

– Mindre kommuner kan have svært ved at løfte den lokale erhvervsservice 

selv 

– Større og mere erhvervstunge kommuner kan have en interesse i at kun-

ne levere en udstrakt lokal erhvervsservice 

– Er der risiko for, at det svækker Erhvervshusets fokus på kerneopgaver-

ne?  

– Der kan opstå bekymring for, om Erhvervshuset anvender fælles ressour-

cer (finansieret af basisbevilling) for at kunne levere ef fektfuldt på ind-

tægtsdækket virksomhed over for enkeltkommuner 

– Skaber det usikkerhed i erhvervsfremmesystemet, og vil andre enheder i 

den lokale erhvervsservice se Erhvervshuset, som en potentiel konkur-

rent? 

 

Vedlagt bilag: 
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– Notat om erhvervshus Sjællands varetagelse af lokal Erhvervsservice 

 

Beslutning 

KKR Sjælland drøftede sagen. 

 

Det blev besluttet, at der i Resultatkontrakt 2022 mellem KKR Sjælland og 

Erhvervshus Sjælland tilføjes følgende mål: 

”Det nye KKR Sjælland for valgperioden 2022-2025 evaluerer på junimødet i 

2022 snitfladerne mellem lokal, kommunal erhvervsservice og Erhvervshus 

Sjællands specialiserede erhvervsservice” 

 

  

2.4. Beslutningssag: Resultatkontrakt 2022 mellem KKR Sjæl-
land og Erhvervshus Sjælland  

SAG-2020-05892 jebj 

 

Baggrund 

KKR Sjælland havde på møde den 30. august 2021 første drøftelse af ud-

kast til resultatkontrakt 2022 mellem KKR Sjælland og Erhvervshus Sjæl-

land. 

 

EHSJ har i forlængelse af KKR Sjællands behandling udarbejdet vedhæfte-

de udkast, som forelægges til godkendelse. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland: 

– Godkender udkast til resultatkontrakt 2022 mellem KKR Sjælland og Er-

hvervshus Sjælland 

– Det indstilles videre, at KKR Sjællands formand får mandat til at under-

skrive endelig resultatkontrakt efter godkendelse i Erhvervshus Sjællands 

bestyrelse. 

 

Sagsfremstilling 

KKR Sjælland indgår årlige resultatkontrakter med Erhvervshus Sjælland i 

henhold til ”Aftale om rammerne for erhvervshuse 2021-2023” mellem Er-

hvervsstyrelsen og KL.  

 
KKR Sjælland havde på møde den 30. august 2021 første drøftelse af ud-

kast til resultatkontrakt 2022. På baggrund af drøftelserne gav KKR Sjælland 

følgende input: 

– Bæredygtighed/grøn omstilling og herunder FN’s verdensmål bør være i 

fokus i EHSJ’s tilbud til virksomhederne 

– Der bør sættes delmål, så udviklingen kan følges 

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/erhvervsudvikling/erhvervsfremmesystemet/erhvervshuse/
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– Der bør være øget fokus på effekt i forhold til EHSJ’s ydelser – også i re-

sultatmål. 

 

Erhvervshus Sjælland har i forlængelse af KKR Sjællands input samt på 

baggrund af behandling i kommunaldirektørkredsen (K17) den 24. septem-

ber 2021 udarbejdet vedlagte udkast til Resultatkontrakt 2022 mellem KKR 

Sjælland og Erhvervshus Sjælland (RK2022).  

 

Endvidere har Erhvervshus Sjællands bestyrelse behandlet udkast til resul-

tatkontrakt på møde den 21. september 2021. Input herfra er ligeledes lagt 

til grund for det forelagte udkast til RK2022. 

Udkast til resultatkontrakten indeholder de nationalt fastsat te mål som følge 

af rammeaftalen mellem KL og erhvervsministeriet for 2021-2023 samt yder-

ligere 10 lokale mål.  

 

Væsentlige nye elementer i Resultatkontrakt 2022 

På baggrund af KKR Sjællands input fra mødet den 30. august 2021, be-

handlingen i EHSJ’s bestyrelse samt behandlingen i kommunaldirektørkred-

sen (K17) kan der fremhæves følgende: 

 

KKR Sjællands ønske om øget fokus på grøn omstilling m.v. imødegås 

med det foreslåede Mål 13, herudover skal der jf. Mål 5 ”…udvikles og im-

plementeres et fælles dialogværktøj, der kan understøtte en ensartet og kva-

lificeret vejledning af virksomheder om grøn omstilling og cirkulær økonom i”. 

 

Ad Mål 8. Kvantitative mål vedr. virksomhedsforløb:  

Måltallet for virksomhedsforløb er i RK2022 øget til samlet 1.680 forløb 

(mod 1.300 forløb i 2021). Dette niveau ligger noget over det nuværende ni-

veau, men under såvel Erhvervshus Hovedstadens og Erhvervshus Midtjyl-

lands samlede måltal. 
 

Det er et overordnet ønske at sikre, at virksomhederne får mest og bedst 

mulig specialiseret erhvervsservice for den basisbevilling, kommunerne yder 

til Erhvervshus Sjælland. En øget ambition for antallet af virksomhedsforløb 

skal understøtte dette.  

 

I 2021, som var præget af pandemi og nedlukning, var samme måltal for Er-

hvervshus Sjælland 2/3 opfyldt (943/1.300) ved halvårsrapporteringen pr. 

30. juni 2021.  

 

Det skal løbende vurderes, hvordan kvalitet og effekt i EHSJ’s vejledning i 

de gennemførte forløb kan fastholdes på minimum samme niveau som hidtil. 
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Der er under Mål 11 indsat følgende som mål: ”Der udarbejdes i fælles-

skab mellem KKR Sjælland (kommunerne) og Erhvervshus Sjælland – 

og med inddragelse af evt. andre relevante samarbejdsparter – en for-

nyet ”Sjællandsmodel”, som beskriver mål for arbejdsdeling, samar-

bejder og processer mellem Erhvervshus Sjælland, lokal erhvervsser-

vice, specialiseret national erhvervsservice, private rådgivere og andre 

regionale aktører. Modellen færdiggøres i 1. kvartal 2022 og forelægges 

KKR Sjælland og Erhvervshus Sjællands bestyrelse”. 

 

I forlængelse af KKR Sjællands behandling af sagen den 30. august 2021 

igangsættes en inddragende proces, som ultimo 2021 skal levere et opdate-

ret, beskrivende notat om Sjællandsmodellen til KKR Sjælland samt EHSJ’s 

bestyrelse. Der er enighed om, at arbejdet med en opdateret Sjællandsmo-

del som minimum indbefatter en nærmere vurdering af de indholdselemen-

ter, som er omfattet af mål 9 (Bred geografisk dækning), 11 (Knudepunkt for 

erhvervsfremme og viden i Region Sjælland) og 12 (Erhvervshus Sjællands 

opsøgende indsats). 

 

Ad mål 14: Greater Copenhagen samarbejde 

Samarbejdet med Greater Copenhagen EU Office er skrevet tydeligt ind. 

Ambitionen er at styrke virksomheders og andre aktørers adgang til EU-

programmer, særligt i forhold til digitalisering og nye teknologier, grøn om-

stilling og de sjællandske fyrtårne, jf. mål herom.  

 

Greater Copenhagen-samarbejdet foreslås desuden at indgå i ovenstående 

arbejde med en fornyet ”Sjællandsmodel”. 

 

Ad mål 17: Opfølgning på de strategiske mål 

Målet skal sikre, at KKR Sjælland (som ønsket på møde 30. august 2021) 

løbende kan følge udviklingen i forhold til opnåelse af de strategiske mål, 

som er fastsat i erhvervshusets vision for erhvervsudvikling i Sjællandsregi-

onen ”Vision: Et forandret erhvervsliv”. 

 

Det foreslåede mål følger op på KKR Sjællands ønske om at følge udviklin-

gen gennem fastsatte delmål under de strategiske mål, der er opstillet i visi-

onen: 

– Målene i forhold til det konkurrencedygtige erhvervsliv 

– Andel eksporterende virksomheder 

– Andel højtuddannede i virksomhederne 

– Produktivitet. 

– Målene i forhold til det specialiserede erhvervsliv  

– Jobtilvækst  

– Vækst i grøn omsætning 

– Beskæftigelsesandel i bioproduktion og fødevarer 
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– Andel højvækstvirksomheder. 

 

Som del af Mål 17 fastsættes relevante delmål for 2022 med afsæt i de mål 

for 2030, der er fastsat i visionen. 
 

Vedlagte bilag: 

- Resultatkontrakt for 2022 mellem KKR Sjælland og Erhvervshus Sjæl-

land (endeligt udkast) 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen, og tilføjede følgende mål: ”Det nye KKR 

Sjælland for valgperioden 2022-2025 evaluerer på junimødet i 2022 snitfla-

derne mellem lokal, kommunal erhvervsservice og Erhvervshus Sjællands 

specialiserede erhvervsservice” jf.  pkt. 2.3. 

 

  

2.5. Beslutningssag: KKR’s anbefalinger til kriterier og organi-
sationer for de nye erhvervshuses bestyrelser 2022-2026  

SAG-2020-05892 jebj 

 

Baggrund 

På KKR’s konstituerende møder i januar 2022 udpeger KKR fire bestyrel-

sesmedlemmer til hvert erhvervshus: en formand, som skal være folkevalgt 

og gerne have baggrund i det private erhvervsliv samt tre medlemmer blandt 

kommunale politiske repræsentanter.  

 

Ligeledes varetager KKR i hver funktionsperiode den samlede proces for 

udpegning til bestyrelsen, herunder beslutter de indstillingsberettigede er-

hvervsorganisationer og vidensinstitutioner, jf. lov om erhvervsfremme. 

 

Sagen beskriver oplæg til KKR Sjællands anbefalinger til det nye KKR i for-

hold til, hvilke kriterier og organisationer, der kan tages i betragtning ved 

udpegning af kandidater til bestyrelsen for Erhvervshus Sjælland for valgpe-

rioden 2022-2026. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter sagen og anbefaler, at udpegnings-

proceduren for 2022-2026 til Erhvervshus Sjællands bestyrelse følger prak-

sis fra udpegningen til  første funktionsperiode. 

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen i hvert erhvervshus består af 11 medlemmer, herunder en for-

mand, og en observatør, jf. lov om erhvervsfremme §13: 

– En formand, der udpeges af KKR, som skal være folkevalgt og gerne ha-

ve baggrund i det private erhvervsliv 
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– Tre medlemmer, der udpeges af KKR blandt kommunale politiske repræ-

sentanter 

– Fire medlemmer, der udpeges af KKR blandt virksomhedsrepræsentanter, 

herunder små og mellemstore virksomheder efter indstilling fra erhvervs-

organisationer 

– Et medlem, der udpeges af KKR blandt repræsentanter fra en vidensinsti-

tution 

– Et medlem, der udpeges af KKR fra en arbejdstagerorganisation efter 

indstilling fra de faglige hovedorganisationer (FH og AC) i fællesskab, 

– Et medlem, der udpeges af regionsrådet. 

 

I hver funktionsperiode beslutter KKR Sjælland, hvilke erhvervsorganisatio-

ner og vidensinstitutioner, der er indstillingsberettigede.  

 

Rammerne på området angiver ikke nærmere hvilke erhvervsorganisationer, 

der er indstillingsberettigede til erhvervshusenes bestyrelser. Til inspiration 

kan der tages afsæt i de erhvervsorganisationer, der er indstillingsberettige-

de i henhold til bekendtgørelse om udpegning af medlemmer og fastsættelse 

af indstillingsberettigede parter til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, jf. 

vedlagte bilag ” Oversigt – erhvervsorganisationer”. Listen i bilaget dækker 

også de erhvervsorganisationer, der - på tværs af KKR’erne - var valgt som 

indstillingsberettigede for første funktionsperiode. Nedenfor fremgår de or-

ganisationer, der i KKR Sjælland blev bedt om at indstille. 

 

Virksomhedsrepræsentanter 

Fire medlemmer udpeges af KKR blandt virksomhedsrepræsentanter - her-

under små- og mellemstore virksomheder - efter indstilling fra erhvervsorga-

nisationer. Beslutningen skal baseres på en saglig overvejelse om, hvilken 

sammensætning af virksomhedsinteresser, der bedst afspejler de behov, 

som erhvervshusene skal møde. Der stilles krav om i forhold til virksom-

hedsrepræsentanterne: 

– At de indstillede skal være aktive erhvervsdrivende  

– At en eller flere indstillingsberettigede erhvervsorganisationer skal indstil-

le fra en SMV 

– At de fire virksomhedsrepræsentanter tilsammen repræsenterer et bredt 

udsnit af de typer af virksomheder, der er fremtrædende i erhvervshuset 

geografi.  

 

I forbindelse med udvælgelsen af kandidater til bestyrelsen i første funkti-

onsperiode lagde KKR Sjælland yderligere vægt på følgende: Erhvervsorga-

nisationerne blev spurgt om, at for at sikre en bred repræsentation af er-

hvervslivet i bestyrelsen, vælges ud fra en række kompetencekrav. Med-

lemmerne skal: 

– Være erhvervsaktive 
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– Afspejle den sjællandske erhvervsstruktur 

– Dække de tre målgruppesegmenter (iværksætter, SMV og vækstvirksom-

hed) samt en repræsentant med baggrund fra en større virksomhed. 

– Have indsigt i styrkepositioner og udfordringer i Sjællandsregionen, og 

dermed kunne understøtte arbejdet med udformning af det regionale kapi-

tel til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

 

Vidensinstitutionerne og arbejdstagerorganisationerne blev hver især anmo-

det om at indstille én fælles repræsentant til erhvervshusets bestyrelse og 

argumentere for koblingen til sjællandsregionens strategiske afsæt. 

 

For den kommende periode anbefaler KKR Sjælland at lægge samme krite-

rier til grund ved anmodning om indstilling af kandidater. 

 

I forbindelse med udvælgelsen af kandidater til bestyrelsen i første funkti-

onsperiode bad KKR Sjælland alle de relevante erhvervsorganisationer, som 

er nævnt i bilaget, om at indstille - dvs. DI, Dansk Erhverv, SMVdanmark, 

Tekniq, Finans Danmark, Forsikring & Pension, HORESTA og Østlige Øers 

Landboforeninger.   

 

Tilsvarende anbefales ved den kommende udpegning i den ny valgperiode.  

 

Repræsentant for vidensinstitutioner  

Et medlem udpeges af KKR blandt repræsentanter fra en vidensinstitution.  

 

I forbindelse med udvælgelsen af bestyrelsesmedlemmet i første funktions-

periode bad KKR Sjælland følgende vidensinstitutioner med hovedsæde i 

Sjællandsregionen om at indstille: RUC, Sjællands Erhvervsakademi Zea-

land, Professionshøjskolen Absalon og erhvervsskolerne i fællesskab via 

deres fælles direktørforum.  

 

Tilsvarende anbefales ved den kommende udpegning i den ny valgperiode. 

 

Repræsentant for arbejdstagerorganisationer 

Et medlem udpeges af KKR fra en arbejdstagerorganisation efter indst illing 

fra de faglige hovedorganisationer (FH og AC) i fællesskab. 

 

Generelt 

Det er et væsentligt hensyn, at bestyrelsen bliver en operationel enhed. Li-

gestillingsloven finder anvendelse ved nedsættelse af bestyrelsen. 

 

Det bemærkes i øvrigt, at Erhvervshus Sjællands bestyrelse anbefaler KKR 

Sjælland at lægge vægt på kontinuitet i udpegelsen for den nye periode 

(2022-2026). 
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Den videre proces 

Der er udarbejdet en tids- og procesoversigt for udpegelser til erhvervshu-

senes bestyrelser for valgperioden 2022-2026 (vedlagt). Der er lagt op til, at 

de fem KKR – i videst muligt omfang - koordinerer/ tilrettelægger en fælles 

proces for udpegninger til erhvervshusenes bestyrelser. 

 

Vedlagte bilag: 

– Oversigt over erhvervsorganisationer 

– Tidslinje og proces for udpegelser til erhvervshusenes bestyrelser for 

valgperioden 2022-2026 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

  

2.6. Beslutningssag: Landstallet for Flygtninge for 2021 og 2022 

SAG-2020-05892 adr 

 

Baggrund 

Udlændingestyrelsen har i et brev den 30. september 2021 orienteret KL og 

KKR om, at det kan det vise sig nødvendigt at ændre landstallet for flygtnin-

ge og dermed kommunekvoterne for, hvor mange flygtninge hver kommune 

skal modtage til boligplacering i 2021 og 2022. Dette sker som følge af den 

politiske aftale om at tage imod afghanske statsborgere, der har bistået 

Danmark i Afghanistan.  

 

Hvis landstallet for flygtninge 2021 ændres, er det oplyst, at Udlændingesty-

relsen vil lave en kort høring i de fem KKR.  

 

Med sagen lægges der op til, at KKR Sjællands formandskab ved en even-

tuel hurtig fornyet høring af KKR Sjælland får mandat til at fastholde de tidli-

gere beslutninger om fordelingen i KKR Sjælland for 2021 og 2022, nemlig 

at KKR Sjælland på vegne af kommunerne meddeler Udlændingestyrelsen, 

at der er enighed om en fordeling af kommunekvoter mellem de 17 kommu-

ner i KKR Sjælland svarende til de beregnede kommunekvoter jf. den ma-

tematiske model. 

 

Indstilling 

Det indstilles,  

– at KKR Sjælland tager orienteringen om mulige ændringer i landstallene 

for 2021 og 2022 til efterretning og 

– giver formandskabet for KKR Sjælland bemyndigelse til ved en fornyet hø-

ring at fastholde tidligere beslutninger for 2021 og 2022 om en fordeling af 
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kommunekvoter mellem de 17 kommuner i KKR Sjælland svarende til de 

beregnede kommunekvoter jf. den matematiske model.  

 

Sagsfremstilling 

Udlændingestyrelsen sendte den 30. september 2021 et brev til KL og KKR, 

hvor de orienterede om landstallet og kommunekvoterne for flygtninge 2021 

og 2022 og om de evakuerede afghanske statsborgere. 

 

Orienteringen er en del af en normal kadence for fastsættelse af kommune-

kvoterne for det kommende år. Orienteringen indeholder ikke en ændring af 

kommunekvoterne for 2022, men som følge af den politiske aftale om at ta-

ge imod 8-900 afghanere, der har bistået Danmark i Afghanistan, kan det vi-

se sig nødvendigt at ændre landstallet og dermed kommunekvoterne for bå-

de 2021 og 2022.  

 

Om det bliver nødvendigt, afhænger af den politiske proces frem imod ved-

tagelse af den særlov, der har været i høring og som forventes fremsat i 

Folketinget i uge 41.  

 

Hvis lovforslaget vedtages i den form, som er sendt i høring, vil omkring 

800-900 personer få midlertidigt ophold i Danmark. De vil blive visiteret til 

kommunerne og blive omfattet af integrationsloven.  

 

Udlændingestyrelsen skriver, at de tre kommuner, der vil modtage flest 

flygtninge, vil modtage omkring 30-50 personer. For øvrige kommuner vil det 

være op til 20 personer, og for de fleste kommuner vil antallet være langt 

færre end 20.  

 

Landstal 2021 

Udlændingestyrelsen kan - på baggrund af bekendtgørelsen om boligplace-

ring af flygtninge - hæve antallet af visiteringer til kommunerne med op til 40 

pct. af landstallet uden genberegning af kommunekvoterne. Landstallet for 

2021 er 600 flygtninge, og der kan derfor i alt visiteres 840 flygtninge uden 

landstallet formelt skal ændres. Dermed kan kommunerne, uanset om lands-

tallet ændres eller ej, forvente en højere kvote end den, der er udmeldt i 

september 2020.  

 

Det er tidspunktet for Udlændingestyrelsens visitering, der afgør om en 

flygtning tæller med på kvoten for 2021 eller 2022. Hvis en flygtning visiteres 

senest den 31. december 2021, tæller flygtningen på kvoten for 2021, selv-

om kommunen først modtager vedkommende i 2022.   

 

Landstal 2022 
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Landstallet for 2022 er udmeldt til 500. Hvis lovforslaget vedtages i den 

form, det er sendt i høring, må det forventes, at landstallet bliver forhøjet, og 

at der sker en genberegning af kommunekvoterne for 2022. Når der sker en 

genberegning, kan det betyde, at nogle af de kommuner, der på nuværende 

tidspunkt har en kvote på 0, vil skulle modtage flygtninge.  

 

Høring i de fem KKR 

Hvis landstallet ændres for 2021 og 2022, er det blevet oplyst, at Udlændin-

gestyrelsen vil lave en hurtig fornyet høring i de fem KKR.  

 

Vedlagte bilag: 

– Kommunekvoter for 2022 og orientering vedrørende evakuerede afghan-

ske statsborgere.  

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen.  

 

Steen Petersen, Faxe Kommune, kunne ikke tiltræde indstillingen. 

 

  

2.7. Orienteringssag: Sjælland Baner vejen frem – videre skridt  

SAG-2020-05892 jebj 

 

Baggrund 

De 17 kommuner i KKR Sjælland og Region Sjælland har siden 2007 med 

succes arbejdet sammen for at fremme investeringer og videreudvikling af 

den statslige trafikale infrastruktur i Sjællandsregionen.  

 

KKR Sjælland drøftede på møde den 30. august 2021 ”Aftale om infrastruk-

turplan 2035” af den 28. juni 2021 mellem alle Folketingets partier, som i 

meget høj grad bygger på regeringens udspil. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

En række af de fælles prioriterede infrastrukturprojekter fra ”Sjælland Baner 

Vejen Frem” (SBVF) indgår i ”Aftale om infrastrukturplan 2035”. Nogle af 

projekterne er dog ikke helt i den form, der var ønsket, og andre indgår slet 

ikke.  

 

KKR Sjælland drøftede udspil til infrastrukturplan på mødet den 8. juni 2021. 

Der var enighed om, at den fælles interessevaretagelse og tydelige priorite-

ring fra regionsrådet og KKR Sjælland har været virkningsfuld.  
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Interessevaretagelse – Fase I 

 

Aftale om infrastrukturplan 2035 

I forlængelse af behandlingen af sager om Sjælland baner vejen frem på 

møder den 8. juni og den 30. august 2021 i KKR Sjælland er der opbakning 

til en intensiveret interessevaretagelse for de sjællandske projektforslag, der 

indgår i Aftale om Infrastrukturplan 2035 aftale (trm.dk). Herunder til at inte-

ressevaretagelsen tager afsæt i de besluttede fælles prioriteter i ”Sjælland 

baner vejen frem 2015” og i ”Styrket kollektiv trafik og grøn omstilling af 

transporten i Region Sjælland” (Vedlagt), og at der arbejdes for, at projek-

terne realiseres tidligst muligt og i ”fuld skala”. 

 

Med udgangspunkt i de eksisterende fælles prioriteringer og tilkendegivelser 

tages fælles initiativer til interessevaretagelse, og aktiviteter koordineres el-

ler afstemmes, hvor det skønnes formålstjenesteligt. De enkelte kommuner 

og regionen vil sideløbende også selvstændigt kunne arbejde for de projek-

ter, som er særligt relevante for dem. 

 

Indsatsen fokuserer på to områder:  

– Enkeltprojekter, herunder med fokus på, at projekterne realiseres så hur-

tigt som muligt. Dertil i et omfang, som så vidt muligt flugter med de øn-

sker, regionsrådet og KKR Sjælland har fremsat. 

– Udmøntning af puljer og rammer. Infrastrukturplan 2035 indeholder en 

række rammer og puljer på tilsammen 42 mia. kr., som skal udmøntes fra 

nu og frem til 2035. Interessevaretagelsen rettes mod, at midlerne kom-

mer Sjællandsregionen til gode i overensstemmelse med de fælles ønsker 

fra regionsrådet og KKR Sjælland. 

 

Realisering af den Sjællandske timemodel (rejsetider med jernbanen på un-

der en time mellem København og Nykøbing Falster/Kalundborg) 

”Realisering af Den Sjællandske Timemodel” er et væsentligt fælles priorite-

ret projekt fra ”Sjælland baner vejen frem”.  

 

Parterne bag ”Aftale om infrastrukturplan 2035” noterer sig forliget om Tog-

fonden DK (Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og 

Enhedslisten), og at der er reserveret 13 mia. kr. til Togfonden frem mod 

2035. 

 

Som led i Togfondsforliget fra 2014 blev der forudsat en Sjællandsk time-

model. Togfondsforliget blev indgået med Pia Olsen Dyhr som transportmi-

nister, og som også italesatte den. Den sjællandske timemodel er prioriteret 

i nuværende ”Sjælland baner vejen frem”. 

 

https://www.trm.dk/politiske-aftaler/2021/aftale-om-infrastrukturplan-2035-aftale/
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Fixpunkterne var en rejsetid på 48 minutter til/fra Kalundborg og 60 minutter 

til/fra Nykøbing Falster. Specielt rejsetiderne mod Kalundborg er langt fra  

det lovede. En hastighedsopgradering til Kalundborg indgår i den endnu ikke 

udmøntede fase 2 af Togfonden.  

 

Det forventes, at togfondsforliget forhandles separat, men det vides ikke 

hvornår. 

 

Parterne bag ”Aftale om infrastrukturplan 2035” er enige om at  udbygge 

jernbaneinfrastrukturen og gøre den kollektive trafik mere attraktiv. Aftalen 

indeholder imidlertid ikke initiativer, der direkte understøtter realisering af 

Den Sjællandske Timemodel. 

 

Regionsråd og KKR Sjælland øver interessevaretagelse op mod en forhand-

ling om udmøntning af Togfonden, herunder ved at rette en fælles henven-

delse til regeringen m.fl. for at gøre opmærksom på behovet for realisering 

af Den Sjællandske Timemodel. Interessevaretagelsen suppleres eventuel 

med fokus på andre ønsker til banedriften på Sjælland f.eks. direkte tog fra 

Odsherred og Lolland til København, stop i Ringsted i den store timemodel 

max en time mellem de største byer - mv. 

 

Forundersøgelse af en fast Kattegatforbindelse 

En fast Kattegatforbindelse er ikke omfattet af infrastrukturaftalen, men 

har en stor politisk opmærksomhed. Kattegatforbindelsen er prioriteret i nu-

værende ”Sjælland baner vejen frem” med en række specifikke krav/ønsker. 

 

En statslig forundersøgelse forventes afsluttet inden årsskiftet. En forunder-

søgelse vil kunne danne baggrund for en eventuel beslutning om en VVM-

undersøgelse. Der vil formentlig løbende blive udgivet materia le og finde 

drøftelser sted i den kommende tid. Det forventes, at selve rapporteringen 

og de vigtigste konklusioner først offentliggøres efter kommunalvalget.  

 

KKR Sjælland forelægges orientering, når resultaterne af forundersøgelsen 

foreligger. 

 

Fase II – videre skridt 

Region Sjællands administration, K17-Klima/infrastruktur og KKR Sjællands 

sekretariat har parallelt med ovenstående arbejdet administrativt med forbe-

redelser til udarbejdelsen af et nyt ”Sjælland baner vejen frem”, herunder en 

række analyser, der belyser mobilitetsudvikling og –behov de kommende 10 

til 15 år. Regionens administration vil sammen med KKR Sjællands sekreta-

riat udarbejde et fælles forslag til procesplan. 
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Herunder er forslag om at udarbejde en mobilitetsanalyse for Region Sjæl-

land, som kan give et solidt, fagligt afsæt og kan indgå i grundlaget for den 

kommende opdatering af ”Sjælland baner vejen frem” og de politiske priori-

teringer, der skal foretages i den forbindelse. 

 

Mobilitetsanalysen vil bl.a. omhandle vigtigste tendenser, nøgletal, omstilling 

til grøn transport og konkrete infrastrukturprojekters betydning for vækst og 

regional udvikling. Region og kommuners tidligere input til opdateringen af 

”Sjælland baner vejen frem” vil indgå i analysen. 

 

I forlængelse af kommunaldirektørkredsens (K17) behandling af sagen med-

tages el-ladestandere både som et tema i mobilitetsanalysen og som et te-

ma, der skal afsøges nærmere i forhold til mulighederne for at ansøge diver-

se puljer med det formål at forbedre infrastrukturen i forhold til el-

ladestandere. 

 

Mobilitetsanalysen er tænkt som en fælles indsats mellem Region Sjælland 

og KKR Sjælland. Kommunerne inviteres til at spille en aktiv rolle i arbejdet 

med mobilitetsanalysen. 

 

Vedlagte bilag: 

– Oversigt – ”Aftale om infrastrukturplan 2035” af 28. juni 2021 

– Sjælland baner vejen frem (2015) 

– Den kollektive trafik i Region Sjælland skal styrkes – oplæg til dialog! 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

2.8. Orienteringssag: DK2020 – status september 2021 

SAG-2020-05892 jebj 

 

Baggrund 

KL, Realdania og de fem regioner indgik i 2020 partnerskabet ”DK2020 – 

Klimaplaner for hele Danmark”. DK2020-partnerskabet stiller en fælles me-

tode til rådighed for, at kommunerne kan udvikle sammenlignelige klimapla-

ner med et ambitionsniveau, der lever op til Paris-aftalen. I pilotfasen deltog 

20 kommuner, som nu alle har fået godkendt deres klimahandleplaner. I  no-

vember 2020 tilsluttede 46 kommuner sig Fase 1 af DK2020 og påbegyndte 

arbejdet med klimahandleplaner. Fristen for tilmelding til Fase 2 var den 1 

september 2021. De resterende kommuner i Sjællandsregionen tilsluttede 

sig DK2020, så alle 17 kommuner nu er en del af DK2020 enten i pilotfasen, 

Fase 1 eller Fase 2.  
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Kommunernes arbejde med DK2020 understøttes af Sjællands Klimaforum, 

det virtuelle sekretariat med én kommunalt finansieret klimakoordinator, an-

sat i Gate 21 samt medarbejdere fra Region Sjælland. KKR Sjællands sekre-

tariat bidrager med administrative opgaver. 

 

Den administrative styregruppe består af formand, Carsten Krabbe, udvik-

lingsdirektør i Region Sjælland, og næstformand, Inger Marie Vynne, kom-

munaldirektør i Lejre Kommune. Derudover deltager kommunaldirektør, Jan 

Lysgaard Thomsen, Kalundborg Kommune, teknisk direktør, Torben Greve,  

Odsherred Kommune samt administrerende direktør, Per Bennetsen, Region 

Sjælland, i styregruppen. 

 

På nationalt plan er der nedsat en politisk styregruppe med repræsentanter 

fra bl.a. alle KKR’er og regioner. Fra KKR Sjælland er borgmester, Niels 

Hörup, Solrød Kommune og formand for KKR Sjælland, udpeget som re-

præsentant. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Der er flere aktivitetsspor i gang i regi af DK2020. Dels har pilotkommunerne 

færdiggjort deres klimahandleplaner. I den forbindelse forventes pilotkom-

munerne også dette forår at mødes og drøfte det videre samarbejde i im-

plementeringsfasen. KL følger arbejdet fra sidelinjen og kan understøtte det 

videre samarbejde efter behov. 

 

Dels er de kommuner, der startede arbejdet med klimahandleplaner op i ef-

teråret 2020, i disse måneder i gang med at lægge det nødvendige data-

grundlag for det videre arbejde. Det sker under vejledning af de geografiske 

organiseringer i DK2020 og med løbende fagligt input via webinarer og dia-

log med projektsekretariatet, der varetages af CONCITO. 

 

Arbejdet med klimahandleplanerne i denne anden runde løber indtil juni 

2022. Der er netop afholdt national konference for de deltagende kommuner 

med fokus på aktørinddragelse, merværdi og politisk forankring. 

 

Endvidere har de resterende kommuner tilsluttet sig Fase 2, så alle 17 

kommuner nu indgår i DK2020. Der var opstartskonference for Fase 2-

kommunerne den 6. oktober 2021. 

 

Status for pilotkommunerne 

I juni måned afholdt Realdania og CONCITO afslutningskonference for pilot-

kommuner i DK2020 projektet. Fra Sjælland deltog Køge, Roskilde, Lolland 
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og Lejre kommuner. Konferencen bød på oplæg og workshop med fokus på 

implementering, og hvordan DK2020-klimaindsatsen skulle fortsætte med 

vedtagne klimahandleplaner. CONCITO har udarbejdet et opsamlende notat 

for konferencen, der er vedlagt. 

 

Status for Fase 1 kommuner 

Igennem foråret og forsommeren har Sjællands Klimaforum samarbejdet 

med Fase 1 kommunerne: Slagelse, Holbæk, Vordingborg, Faxe, Guld-

borgssund og Odsherred om de kommende DK2020 Klimaplaner. Alle kom-

munerne har etableret styre- og projektgrupper og har lagt planer for den 

politiske proces og involvering af interessenter. 

 

Sjællands Klimaforum afholder fortsat månedlige sparringsmøder og afhol-

der løbende webinarer og workshops, bl.a. en halvdags workshop med 

kommunerne og AffaldPlus (fælleskommunalt affaldsselskab) om indsatser i 

klimaplaner. 

 

Fra de deltagende kommuner i den nuværende Fase 1 har der været en fæl-

les bekymring over tidsfristen for aflevering af godkendt klimaplan, da kom-

munerne har været forhindret i at igangsætte inddragelse af aktører på 

grund af COVID-19. På baggrund af disse bekymringer har den nationale 

styregruppe for DK2020 projektet valgt at udsætte afleveringsfristen til den 

1. september 2022. 

 

De nye afleveringsfrister er: 

– Den 1. september 2022: Seneste frist for aflevering af klimaplaner til for-

håndsvurdering til CONCITO 

– Den 5. oktober 2022: Seneste frist for aflevering af politisk vedtagne kli-

maplaner til CONCITO, der indstiller til C40-godkendelse 

– Den 31. oktober 2022: Alle klimaplaner er godkendt af C40, og presseind-

sats har fundet sted. 

 

Status for Fase 2 kommuner 

Inden sommerferien nåede de resterende sjællandske kommuner at tage 

stilling til deltagelse i DK2020 projektet. Det betyder nu, at alle kommuner 

har truffet politisk beslutning om, at de vil deltage i DK2020 projektet. Fase 2 

kommunerne er Solrød, Greve, Stevns, Holbæk, Ringsted, Næstved og 

Guldborgssund - som overgår fra Fase 1 til Fase 2. 

 

Sjællands Klimaforum har udsendt pressemeddelelse om den store tilslut-

ning til DK2020, som bl.a. blev bragt i TV2 Øst og P4 Sjælland. Pressemed-

delelsen er vedlagt som bilag. 
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Der var opstartskonference for Fase 2 kommuner den 6. oktober i Kolding. 

Sjællands Klimaforum er i gang med planlægningen af opstart med de syv 

nye kommuner. 

 

Ny projektleder i Gate 21 

Den kommunale projektleder for DK2020, Søren Magnussen, er stoppet som 

projektleder i Sjællands Klimaforum pr. den 31. august 2021 på grund af nyt 

job. Der er ansat en ny projektleder, Claus Knudsen, der starter den 1. okto-

ber 2021. Claus kommer fra en stilling i DeltagerDanmark, hvor han har støt-

tet kommuner i hele Danmark i deres klimaarbejde og inddragelse af borge-

re og foreninger. 

 

Klimafolkemødet og DK2020 Sjælland 

Flere af de sjællandske DK2020 kommuner deltog i årets klimafolkemøde i 

Middelfart den 2.-4. september 2021, der både bød på debatter, vidensop-

bygning, netværk og oplæg af klimaminister Dan Jørgensen. Torsdag den 2. 

september var en scene dedikeret alene til DK2020-projektet og den gene-

relle kommunale klimadagsorden. Borgmestre fra bl.a. Roskilde og Lejre 

Kommune deltog i debatter på DK2020-scenen. 

 

Vedlagte bilag; 

– Concito opsamlingsnotat 

– Pressemeddelelse DK2020 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen.  
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3. Udpegninger  
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4. KKR 

 

 

4.1. Orienteringssag: Forretningsorden for KKR 2022-2026 

SAG-2020-05892 ad 

 

Baggrund 

Det fremgår af KL’s love (§ 15, stk. 4), at bestyrelsen fastsætter forretnings-

ordenen for Kommunekontaktrådene (KKR). Bestyrelsen godkendte på mø-

det den 24. juni 2021 en revideret forretningsorden for KKR 2022-2026.  

 

I forretningsordenen for KKR 2022-2026 er der primært ændret i opbygnin-

gen med henblik på at tydeliggøre og forenkle gældende regler, ligesom af-

snittet om KKR’s sammensætning, valg og konstituering, som i dag er i bi-

lag, nu er indarbejdet i hovedteksten i forretningsordenen. Tillægget om 

KKR’s rolle, kerneområder og organisation udgår og erstattes fremover af en 

mere generel folder om KKR.  

 

Udkast til ny forretningsorden for KKR 2022-2026 har været drøftet på møde 

mellem KL’s og KKR's formænd og næstformænd den 20. maj  2021. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

I afsnittet nedenfor er oplistet de konkrete justeringer i forretningsordenen 

for den kommende valgperiode i KKR i forhold til den eksisterende forret-

ningsorden. Forretningsordenen for KKR 2022-2026 er vedlagt som bilag. 

 

Af konkrete ændringer kan fremhæves følgende:  

– Der er tilføjet om muligheden for skriftlig procedure 

– Det er tilføjet, at møder i KKR kan afholdes virtuelt ved behov 

– Det er tilføjet, at hvert KKR som udgangspunkt mødes fem gange om året 

(fremgår i dag i tillægget) 

– Det er tydeliggjort, at KKR på de konstituerende møder udpeger politiske 

repræsentanter for kommunerne til regionale organer med hjemmel i KL’s 

love, § 14, stk. 3. 

 

Forretningsordenen for KKR 2022-2026 er derudover opdateret med mindre 

korrekturmæssige tilpasninger, som ikke har indholdsmæssige konsekven-

ser. 

 

Vedlagte bilag: 
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– Revideret forretningsorden for KKR 2022-2026 – KKR oktober 2021 

 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen.  

 

4.2. Orienteringssag: Proces- og tidsplan for valg og konstitue-
ring af KKR 2022-2026 

SAG-2020-05892 adr 

 

Baggrund 

Der orienteres om den overordnede proces- og tidsplan for valg af medlem-

mer og konstituering af det nye KKR 2022 - 2026. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR-Sjælland tager orienteringen om valg og konstituering 

af KKR for valgperioden 2022-2026 til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Grundlaget for valg af medlemmer og politisk konstituering i KKR er fastlagt i 

KL’s love og i forretningsordenen for KKR. Hovedpunkterne  i den kommende 

valg- og konstitueringsproces for de nye KKR for valgperioden 2022 - 2026 

er følgende:  

– Primo november 2021: Brev fra KL til alle kommunalbestyrelser med ori-

entering om proceduren for valg af medlemmer til KKR og datoerne for de 

konstituerende møder i hvert KKR i januar 2021 

– Den 16. november 2021: Kommunalvalg KV21. På valgaftenen den 16. 

november 2021 opgøres det samlede stemmetal på partier og godkendte 

listesamarbejder – på lands- og regionsniveau. Efterfølgende orienteres 

KL’s bestyrelse og formandskaberne i de fem KKR om valgresultatet.  

 

Det samlede stemmetal for hvert parti/listesamarbejde i kommunerne i regi-

onen ligger til grund for valget af KKR’s formand og næstformand. Det nu-

meriske antal pladser (antal KKR-medlemmer) til hvert enkelt par-

ti/listesamarbejde kendes først, når alle kommunalbestyrelser har konstitue-

ret sig senest den 15. december 2021. Se nærmere nedenfor.  

– Ultimo november 2021: KL orienterer de nyvalgte kommunalbestyrelser 

om valg til de fem KKR 

– Den 15. december 2021: Sidste frist for konstituering af kommunalbesty-

relser og valg af borgmestre. 

 

Alle borgmestre er fødte medlemmer af KKR (med viceborgmesteren som 

stedfortræder). Når valget af borgmestre er sket på de konstituerende mø-

der i de nye kommunalbestyrelser, beregner KL antallet af supplerende 



KKR Sjælland  | 13-10-2021 

 SIDE  |  33 

medlemmer, som kommunalbestyrelsesmedlemmerne i de enkelte parti-

er/liste-samarbejder skal vælge for at give en sammensætning af KKR, der 

svarer til stemmefordelingen ved valget af kommunalbestyrelserne i kom-

munerne i den pågældende region: 

– Den 16. december 2021: KL har foretaget beregning af det antal med-

lemmer, som kommunalbestyrelsesmedlemmerne i de enkelte parti-

er/listesamarbejder af deres midte skal vælge til KKR. KL orienterer via 

kommunerne de nyvalgte kommunalbestyrelser om hvor mange medlem-

mer (med personlige stedfortrædere), der skal vælges til hvert enkelt KKR  

– Den 7. januar 2022: Valget af kommunalbestyrelsesmedlemmer til KKR 

skal være afsluttet, og navnene på de valgte medlemmer og personlige 

stedfortrædere skal være meddelt til KL 

– Den 10. januar 2022: KL indkalder til de konstituerende møder i KKR 

– Den 17. – 25. januar 2022: Afholdelse af konstituerende møder i KKR: 

– KKR Sjælland mandag den 17. januar 2022 

– KKR Midtjylland onsdag den 19. januar 2022 

– KKR Nordjylland fredag den 21. januar 2022 

– KKR Syddanmark mandag den 24. januar 2022 

– KKR Hovedstaden den 25. januar 2022. 

 

På det konstituerende møde vælges formand og næstformand for KKR, og 

KKR udpeger politiske repræsentanter til regionale fora. (Som bilag til sagen 

er vedlagt den senest opdaterede oversigt over regionale fora, tidligere fo re-

lagt KKR Sjælland i juni 2021).  

 

Valget til KKR-formandskaberne sker i følgende af KL’s love § 15, stk. 3 så-

ledes: ”Valget foretages som forholdstalsvalg på grundlag af stemmetallene 

i KL’s medlemskommuner ved kommunalvalget (…). Ved valget kan der ind-

gås valgforbund (…)”. Valgforbund skal være meddelt til KKR’s sekretariat 

senest tre hverdage før det konstituerende møde. Det følger af forretnings-

ordenen for KKR 2022-2026.  

 

Valget af KKR’s formand og næstformand foregår således ikke som en af-

stemning blandt KKR-medlemmerne, men sker på baggrund af de enkelte 

partiers/listesamarbejders stemmetal ved kommunalvalget. Der kan indgås 

valgforbund mellem de partier/listesamarbejder, der er repræsenteret i det 

pågældende KKR. 

 

Vedlagte bilag: 

– Opdateret oversigt over regionale fora.  

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 
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5. Siden sidst  

 

 

5.1. Meddelelser fra KKR formandskabet 

SAG-2020-05892 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 

Henvendelser fra Odsherreds Kommunes børne og uddannelsesudvalg  

Odsherred Kommune har henvendt sig til KKR Sjælland vedrørende to sa-

ger: En opfordring til oprettelse af flere praktikpladser til sundhedsplejerske-

studerende og en opfordring om, at KKR Sjælland drøfter STU-området og 

eventuel retter henvendelse til Børne- og Undervisningsministeriet med en 

opfordring til en lovændring på området. Henvendelserne er videresendt til 

behandling i KL vedrørende de nationale spørgsmål.  

 

Uddannelsen til sundhedsplejerske 

Opfordringen til oprettelsen af flere pladser på uddannelsen til sundhedsple-

jerske er videresendt til KL, idet antal uddannelsespladser fastsættes natio-

nalt af Sundhedsstyrelsen efter drøftelser med Uddannelses- og Forsk-

ningsministeriet og KL.  

 

Der optages årligt i størrelsesordenen 100 studerende på uddannelsen, hvor 

sjællandsandelen udgør 15 pladser fordelt efter andel af befolkningen. Der 

har de senere år samt i 2021 været aftalt en mulighed for kommuner om fri-

villigt at tage yderligere studerende - 20 på landsplan. Denne mulighed er 

blevet videreformidlet til netværket af ledende sundhedsplejersker  i Sjæl-

landsregionens kommuner.  

 

STU-pladser 

Børne- og Uddannelsesudvalget i Odsherred Kommune har sendt en opfor-

dring til KKR Sjælland om at drøfte udviklingen i tilgangen af elever på om-

rådet og i den forbindelse eventuel rette henvendelse til Børne- og Under-

visningsministeriet med en opfordring til en lovændring på området. Udval-

gets afsæt er en vurdering af, at en ændring af retskravet på uddannelsen til 

en mulighed blandt flere på baggrund af en samlet vurdering af, hvad der 
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skønnes mest hensigtsmæssigt for den enkelte unge, vil give kommunerne 

den fornødne fleksibilitet på området.  

 

KKR Sjællands formandskab har på baggrund af henvendelsen bedt den 

administrative styregruppe for det specialiserede område om at undersøge 

og drøfte udviklingen på området i kommunerne i KKR Sjælland i forhold til 

en tilbagemelding til KKR. Vedrørende spørgsmålet om lovgivningen er hen-

sigtsmæssig og en henvendelse til Børne- og Undervisningsministeriet med 

et forslag til en ændring, er brevet fra Odsherreds Børne- og uddannelses-

udvalg videresendt til KL. 

 

Støtteerklæring til Absalon vedr. flere studiepladser og nyt udbud af pæda-

goguddannelsen 

Professionshøjskolen Absalon har i september 2021 henvendt sig til KKR-

formandskabet om støtteerklæring til etablering af nyt uddannelsessted til 

pædagoguddannelsen - i Holbæk, sådan som det fremgår af den politiske 

aftale om ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark . KKR-

formandskabet har med inddragelse af formanden for KKR’s politiske di-

mensioneringsudvalg lavet støtteerklæring. Den konkrete fastsættelse af an-

tal pladser forventes at skulle ske via dimensioneringen af uddannelsen, der 

drøftes én gang årligt i KKR. 

 

Svar til transportministeren og borgmesteren i Hvidovre Kommune om Ly-

netteholm og Holmene 

I forlængelse af KKR Sjællands drøftelse på møde den 30. august 2021 er 

vedhæftede svarbrev den 22. september 2021 sendt til transportministeren 

med oplysning om, at KKR Sjælland har udpeget borgmester, Anette Mor-

tensen, Stevns Kommune, som repræsentant for KKR Sjælland i følgegrup-

pe for Lynetteholm. 

 

Tilsvarende er der den 22. september 2021 afsendt vedhæftede svarbrev til 

borgmester, Helle Adelborg, Hvidovre Kommune, vedrørende Holmene-

projektet.  

 

Høringssvar vedrørende to bekendtgørelsesudkast om Lynetteholm  

Vedlagte høringssvar på udkast til Bekendtgørelse om tilsynet med gennem-

førelsen af Lynetteholm og udkast til Bekendtgørelse om afskæring af kla-

geadgange i forbindelse med anlæg af Lynetteholm er afgivet til Transport-

ministeriet den 29. september 2021. Høringssvaret er udarbejdet i samar-

bejde med Stevns Kommune og har været i høring i kommunaldirektørkred-

sen. 

 

Invitation til referencegruppe om en samlet plan for arealer til byomdannelse 

og erhverv i hovedstadsområdet 
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KKR Sjælland er af Bolig- og Planstyrelsen blevet inviteret til at deltage i re-

ferencegruppe om en samlet plan for arealer til byomdannelse og erhverv i 

hovedstadsområdet. 

 

Arbejdet vedrører Fingerplans-geografien, jf. også vedlagte kommissorium, 

hvorfor invitationen er videreformidlet til de seks kommuner (Greve, Solrød, 

Køge, Stevns, Roskilde, Lejre) i KKR Sjælland, som er omfattet af denne 

geografi. 

 

Solrød, Køge og Roskilde kommuner deltager med repræsentanter i refe-

rencegruppen og sikrer relevant inddragelse af øvrige kommuner. 

 

KKR Hovedstaden er ligeledes inviteret til at deltage i referencegruppen og 

deltager med fem repræsentanter. 

 

Vedlagte bilag: 

– Opfordring til oprettelse af flere praktikpladser for sundhedsplejerskestu-

derende i kommunerne 

– Vedr. STU-elevpladser   

– Svar til transportministeren på brev med invitation til deltagelse i følge-

gruppe til Lynetteholm 

– Svar til borgmester Helle Adelborg, Hvidovre Kommune på brev af 

7.9.2021 om Holmene 

– Høringssvar fra KKR Sjælland til udkast til bekendtgørelser Bekendtgørel-

se om tilsynet med gennemførelsen af Lynetteholm og Bekendtgørelse 

om afskæring af klageadgange i forbindelse med anlæg af Lynetteholm. 

– Invitation til referencegruppe om en samlet plan for arealer til byomdan-

nelse og erhverv i hovedstadsområdet 

– Kommissorium for udarbejdelsen af en samlet plan for byomdannelse og 

erhvervsudvikling i hovedstadsområdet 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

Formandskabet for KKR Sjælland takkede KKR Sjælland for godt samarbej-

de i valgperioden og anerkendte de resultater, der er opnået fælleskommu-

nalt og i samarbejde med regionsrådet i perioden. 
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6. Punkter til næste møde  

 

 

6.1. Dagsordenspunkter til næste møde  

SAG-2020-05892 adr 

 

Baggrund 

Der orienteres om punkter til næste møde, som er det konstituerende møde 

i det nye KKR Sjælland den 17. januar 2022. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Det næste møde i KKR Sjælland er det konstituerende møde i det nye KKR, 

der sammensættes på baggrund af resultatet af kommunalvalget den 16. 

november 2021. (se punktet om proces og tidsplan for valg og konstituering 

af det nye KKR tidligere i dagsordenen). 

 

Mødet afholdes på Sørup Herregaard den 17.  januar 2022 om formiddagen.  

 

Dagsordenen vil bl.a. indeholde følgende punkter: 

– Valg af KKR's formand og næstformand 

– Udpegelse af politiske repræsentanter for kommunerne til regionale politi 

ske fora 

– Fastlæggelse af mødeplan for valgperioden. 

 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

  



KKR Sjælland  | 13-10-2021 

 SIDE  |  38 

7. Eventuelt  

 

 

7.1. Eventuelt 

SAG-2020-05892   

 

   

 

  

  

 

   

 

  

  

 

  

 

 


