RAMMEAFTALE
- mellem foreningen KKR Sjælland og Gate 21 som operatør for We Build Denmark Erhvervsklyngen for Byggeri og Anlæg

Nedenstående Parter har d.d. indgået nærværende Rammeaftale (herefter benævnt ”Aftalen”) med
henblik på at fastlægge de overordnede rammer for samarbejdet Parterne imellem i perioden 20212024.
KKR Sjælland
Næstved Kommune, Rådmandshaven 20
4700 Næstved
CVR-nr.:29189625
(herefter benævnt KKR Sjælland)
og
Gate 21
Liljens kvt. 2
2620 Albertslund
CVR-nr.: 32112846
som operatør for
We Build Denmark – Erhvervsklyngen for Byggeri og Anlæg.
(herefter benævnt ”Gate 21” og ”WBD” eller ”Klyngen”)
(herefter i sammenhæng eller tilsammen benævnt som ”Parter”).
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1. Baggrund, formål, opfølgning og varighed
1.1. Med baggrund i Lov nr. 1518 af 18. december 2018, Lov om Erhvervsfremme, er der sket en
forenkling af det danske Erhvervsfremmesystem. Som en del af denne proces er der etableret en
række nye styrkepositioner og klyngesamarbejder, herunder blandt andet inden for Byggeri og
anlæg. Den nye klynge for Byggeri og Anlæg skal drives af WBD, som organiseres i 3
operationelle hubs: Hub Øst (i Gate 21), Hub Nord (NBE i Nordjylland) og Hub Syd (på Fyn).
1.2. Hovedkontoret for klyngen (Hub Øst) ligger i Gate 21, som er en af de konsoliderede enheder
bag klyngesekretariatet knyttet til WBD, og som, foruden at drive Europas største Living lab
(DOLL), de sidste 2 år har drevet Smart City Cluster Denmark. Der etableres desuden en lokal
filial af hub Øst hos Ressource City i Næstved, med henblik på at indsatsen for bæredygtigt og
cirkulært byggeri styrkes i dette område.
1.3. Dette tætte samarbejde Parterne imellem skal fortsat bestå. Gate 21 vil årligt bidrage med
medfinansiering til WBD’s erhvervsfremmende aktiviteter i Danmark, dels gennem egne midler,
dels via kommunale partnerbidrag.
1.4. Nærværende Aftale har til formål at fastlægge de forventede rammer for samarbejdet Parterne
imellem. Aftalens indhold er således ikke juridisk bindende, men har derimod karakter af en
hensigtserklæring. Gate 21 og KKR Sjælland vil være i tæt dialog omkring samarbejdet i løbet
af året, hvor Gate 21 har særligt fokus på resultaterne for de sjællandske kommuner. Gate 21 vil
således erfaringsopsamle og videreformidle alle løbende resultater og indgå naturligt i KKR
Sjællands dialog med We Build Denmark. Samarbejdets omfang og struktur og den forventede
medfinansiering for det kommende år aftales og genbekræftes én gang årligt i oktober måned.
Medfinansieringen fra de sjællandske kommuner faktureres + moms hvert år i januar måned med
betalingsfrist 20. januar.
2. Samarbejdets organisering og relation til resten af WBD
2.1. KKR er en del af KL's politiske organisation og er et samarbejde mellem kommunalbestyrelserne
om retning og linje i de opgaver, hvor et samarbejde på tværs er en fordel. KL har ét KKR i hver
region. Alle borgmestrene er fødte medlemmer af et af de i alt 5 KKR. Desuden er et antal
kommunalbestyrelsesmedlemmer medlem af hvert KKR, så sammensætningen afspejler
valgresultatet ved det seneste kommunalvalg i den pågældende region. KKR Sjælland er en del
af KKR. I KKR Sjælland mødes borgmestrene og flere kommunalbestyrelsesmedlemmer fra de
17 kommuner i Region Sjælland for at drøfte og fastsætte fælles linjer og koordinere
kommunernes regionalpolitiske indsats. KKR Sjælland spiller en central rolle i koordinering og
sikring af tværkommunale rammer for vækst, beskæftigelse og uddannelser, som matcher
kommunernes og virksomhedernes efterspørgsel i regionen.
2.2. Gate 21 er en selvstændig juridisk enhed i form af en forening, finansieret af partnerbidrag fra
foreningens medlemmer. Medlemssammensætningen i Gate 21 er 72% kommuner, 3%
videninstitutioner og 25% private virksomheder. Gate 21s formål er, gennem netværks- og
projektaktiviteter at fremme den grønne omstilling. Gate 21 samler kommuner, regioner,
videninstitutioner og virksomheder med det formål at udvikle og udbrede energi- og
ressourceeffektive løsninger der fremmer grøn omstilling og vil gøre Greater Copenhagen til
verdens førende region for grøn omstilling og vækst. Gate 21 bidrager primært med netværk og
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videndeling, etablering af Living Labs og konkrete samarbejdsprojekter. Kommuner og regioner
stiller sig til rådighed som showrooms og testbeds for udviklingen og implementeringen af
virksomhedernes nye grønne løsninger og initiativer. Videninstitutionerne bidrager med den
nyeste forskning og viden inden for grøn omstilling og kan gennem de konkrete
samarbejdsprojekter få mulighed for at afprøve denne viden direkte i demonstrationsprojekter
vedrørende grøn omstilling til gavn for Greater Copenhagen. Virksomhederne får gennem
netværk og samarbejdsprojekter adgang til den nyeste viden inden for grøn omstilling. I denne
aftale opererer Gate 21 på vegne af We Build Denmark (WBD)
2.3. WBD er en selvstændig juridisk enhed, der har til formål -gennem klyngeaktiviteter- at fremme
udvikling og erhverv inden for området, Byggeri og Anlæg. Organisatorisk er WBD opdelt i 3
hubs:
2.3.1. Hub Øst, der rummer WBDs hovedkontor, varetager klyngeaktiviteterne for de
sjællandske virksomheder og kommuner, og har et særligt fokus på smart city. Hub Øst
har hovedkvarter hos Gate 21 i Albertslund. Der etableres desuden en lokal filial af hub
Øst i Næstved, med fokus på bæredygtigt og cirkulært, som samlokaliseres med
Ressource City, således at indsatsen inden for dette fokusområde styrkes i regionen
2.3.2. Hub Syd varetager klyngeaktiviteterne for de syddanske virksomheder og kommuner,
og har et særligt fokus på digitalisering. Hub Syd er bosiddende på Erhvervshus Fyn i
Odense.
2.3.3. Hub Nord-Midt varetager klyngeaktiviteterne for de Nord- og midtjyske virksomheder
og kommuner, og har et særligt fokus på cirkulær økonomi. Hub Nord-Midt er
bosiddende hos NBE i Nørresundby
2.4. Gate 21 har gennem flere år huset og faciliteret Smart City Cluster Denmark samt drevet Europas
største Living Lab for Smart City, DOLL. Begge indsatsområder og deres aktiviteter videreføres
nu i WBD.
2.5. Nærværende rammeaftale har at gøre med samarbejdet mellem KKR Sjælland på den ene side,
og Gate 21 og WBD på den anden side. Gate 21s funktion ifm. denne aftale er at sikre, at den
kontante, kommunale medfinansiering fra de 17 kommuner, der indsamles via KKR Sjælland,
puljes med anden medfinansiering og videreformidles ubeskåret til WBD. Sekretariatet i Gate 21
sikrer endvidere at midlerne anvendes til aktiviteter der ligger inden for rammerne af og så vidt
muligt kan geares med klyngebevillingen fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.
3. Gate 21s forventede overordnede medfinansiering til WBD i perioden 2021-2024
3.1. Medfinansiering fra Gate 21 til WBD består af partnerbidrag fra de sjællandske kommuner,
videreformidlet af KKR Sjælland:
Næstved Kommune
500.000 pr. År
De øvrige kommuner i KKR Sjælland
500.000 pr. år (ved tilslutning
fra min. 85 % af kommunerne)
Øvrig finansiering fra Gate 21 kommer via partnerbidrag fra Albertslund kommune ifm. driften
af DOLL, der fremover skal drives af WBD. Private bidrag ifm. driften af DOLL
videreformidles ligeledes til Klyngen.
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3.2. Gate 21 forventes i perioden fra januar 2021 til og med december 2024 at tilbyde en række
supportfunktioner til servicering af WBD’s klyngesekretariat samt support til klyngens daglige
drift, herunder bl.a. intern såvel som ekstern kommunikation og support til klyngecertificering,
HR, økonomistyring, controlling og bogholderi.
4. WBD’s forventede overordnede leverancer i perioden 2021-2024
4.1. WBD forventes i perioden fra januar 2021 til og med december 2024 at udføre følgende
erhvervsfremmende aktiviteter:
Klyngen vil bidrage til at Danmark bliver det førende land i verden for intelligente og grønne
byer, byggeri og anlæg. Klyngen skal være drivende for den teknologiske udvikling, der
understøtter den grønne omstilling. Det skal ske ved at fremme energi-, CO2 og
ressourceeffektive løsninger gennem udvikling af teknologier, processer, nye produkter og
samarbejdsformer inden for klyngens fokusområder. Erhvervsklyngen vil have særligt fokus på
løsninger inden for grøn og cirkulær økonomi, Smart City og BUILD 4.0. Løsninger som vil
være afgørende for at efterleve 2030 klimamålsætningen.
Klyngen vil være den samlende platform for aktørerne i den danske bygge- og anlægsbranches
værdikæde og fremme innovation, produktivitet og vækst inden for bygge- og anlægssektoren.
Målet er at udvikle og udbrede bæredygtige, ressourceeffektive klima- og energirigtige løsninger,
som understøtter den grønne omstilling i Danmark og som er konkurrencedygtige på det
internationale marked. Via klyngen vil Danmark blive udstillingsvindue for en økonomisk
bæredygtig grøn omstilling af den eksisterende bygnings- og anlægsmasse, og gøre danske
løsninger og materialer foretrukne på globalt plan.
Med op mod 200.000 beskæftigede og en omsætning på knap 250 mia. kr. og udgør bygge- og
anlægsbranchen ca. 7 % af den samlede danske økonomi og mere end 6% af den samlede
arbejdsstyrke. Denne nationale styrkeposition skal bringes i spil for at understøtte transitionen til
et bæredygtigt Danmark og er erhverv med styrket international konkurrencedygtighed.
Generelt skal samarbejdet mellem klyngen, Gate 21, de sjællandske kommuner samt samarbejdet
med Albertslund kommune om udviklingen af DOLL, ses som en del af den samlede nationale
indsats leveret af Klyngen, hvor østdanske ressourcer matches med nationale ressourcer, så
aktiviteter får et særligt sjællandsk og hovedstadsregionalt fokus eller forstærkes over for den
østdanske del af klyngens medlemmer.
WBD vil i regi af Hub Øst ud over den regionale indsats koordinere den nationale temaindsats
inden for Smart City og energieffektivisering. Innovationsnetværket InnoBYG (Teknologisk
Inst.), Smart City Cluster Denmarks og Living Lab’et DOLL’s aktiviteter og medlemmer vil
blive overdraget til/integreret i den nye klynge.
For at styrke koblingen til virksomhederne i Sjællandsregionen, vil WBD etablere en lokal filial
af østkontoret i Næstved. Kontoret i Næstved vil have særligt fokus på at styrke det faglige miljø
således at indsatsen for bæredygtigt og cirkulært byggeri styrkes i dette område og flere lokale
virksomheder bliver opmærksomme på og engagerer sig i klyngens aktiviteter. Kommunal
medfinansiering fra Næstved og de øvrige kommuner i sjællandsregionen bidrager til at sikre, at
Klyngens filial i Ressource City bemandes med 2 personer til en start.
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4.2. WBD forventes i perioden fra januar 2021 til og med december 2024 at levere følgende øvrige
leverancer:
- Kommunale medlemmer af Gate 21 og/eller KKR Sjælland kan via den medfinansiering,
som disse parter bringer ind i klyngen, være kollektive medlemmer af klyngen uden
selvstændig betaling af kontingent. Dette giver adgang til følgende ydelser for kommunerne:
Kommunens egne medarbejdere kan deltage i alle de arrangementer – workshops,
møder, konferencer, studieture mv. – som klyngen arrangerer. I enkelte tilfælde kan der være en
egenbetaling ifm fx rejser.
Kommunen kan deltage i projekter, hvor klyngen tilvejebringer ekstern funding og hvor
der er behov for test og demonstration i det offentlige byrum eller kommunale bygninger. Når
kommunen deltager i denne type projekter vil det ofte ske i samarbejde med Gate 21.
Kommunen kan holde sig ajour med klyngens aktiviteter og videreformidle dem til
bygge- og anlægsvirksomheder i kommunen, for på den måde at løfte det lokale erhverv.
Som østdansk hub med særligt ansvar for den nationale Smart City indsats i Klyngen, vil Klyngen
samarbejde tæt med Gate 21 om denne dagsorden og understøtte, at den kommunale Smart City
interesse bringes i tæt samspil med udviklingen af Smart City teknologier og løsninger, som sker
i erhvervslivet. Klyngen og Gate 21 vil således samarbejde tæt om denne dagsorden og bringe
kommuner, erhvervsliv og videninstitutioner i tæt samarbejde om test, udvikling og skalering af
digitale teknologier i bæredygtige byer og lokalsamfund.
Ligeledes vil Gate 21 sikre, at kommunerne inddrages i Klyngens netværksaktiviteter og
samarbejdsprojekter med særligt fokus på offentligt-privat innovation og offentlig efterspørgsel.
Nærmere detaljer fastlægges i den årlige resultatkontrakt ml. WBD og Gate 21.
5. Underskrifter
5.1. Nærværende Aftale er underskrevet i to eksemplarer, hvoraf den ene forbliver hos Gate 21, mens
den anden udleveres til KKR Sjælland.
På vegne af KKR Sjælland:

På vegne af Gate 21

_______________________________
Dato, Rie Perry,
kommunaldirektør, Næstved Kommune

____________________________________
Dato, Poul Erik Lauridsen, Direktør, Gate 21
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