NOTAT

Fælles kommunal medfinansiering af klyngen for byggeri og anlæg
”We Build Denmark”
12. marts 2021
Uddannelses- og Forskningsministeriet udpegede i oktober 2020 14 nye videns- og erhvervsklynger, herunder klyngen for byggeri og anlæg ”We Build Denmark” (herefter ”Klyngen”).
Klyngen er etableret som en non-profit forening, ledet af en bestyrelse, som primært vil bestå af
repræsentanter fra erhvervslivet. Østdanmark har 1 kommunal repræsentant i klyngens bestyrelse (Steen Christiansen, borgmester i Albertslund Kommune og formand for KKR Hovedstaden).
Klyngen er resultatet af, at flere eksisterende organisationer lægges sammen for at skabe ét
slagkraftigt mødested for branchens aktører. Klyngen har en række medlemmer i form af virksomheder, vidensinstitutioner, innovationsnetværk mv.
Finansieringen er hovedsageligt midler fra Uddannelses- og Forskningsministeriet samt fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Derudover bidrager medlemsorganisationerne, herunder
kommuner, med medfinansiering, der modsvarer de statslige bevillinger, jf. vedlagte notat. Medfinansieringen understøtter bl.a. klyngens tilstedeværelse i regionale geografier. Finansieringen
er foreløbig for fire år (2021-2024).
Klyngen ønsker at etablere sig med et regionalt kontor, samlokaliseret med Ressource City i
Næstved, med henblik på at styrke indsatsen for bæredygtigt og cirkulært byggeri i Sjællandsregionen samt at flere lokale virksomheder bliver opmærksomme på og engagerer sig i klyngens
aktiviteter. Det regionale kontor vil sikre tilstedeværelse af to faglige årsværk.
Behov og værdi for lokale virksomheder
Behovet for en byggeri & anlægsklynge i Sjællandsregionen er tydeligt. Der findes i alt ca.
10.000 virksomheder inden for byggeri & anlæg og relaterede brancher i Sjællandsregionen.
Tallet dækker over en meget stor gruppe af meget små virksomheder (89%), som har under 5
ansatte. 11% af populationen har over 5 ansatte og udgør 1123 virksomheder.
Det vil primært være denne gruppe virksomheder, der vil være interesseret bygge & anlægsklyngens aktiviteter. Erhvervshus Sjælland vurderer, at ca. 15-20% af denne population vil være
relevante for bygge & anlægsklyngen. Det svarer til 170-225 virksomheder. Klyngen er relevant
for både håndværkere rådgivere, entreprenører, producenter, videns- og uddannelsesinstitutioner m.fl.
Der er stor efterspørgsel på bæredygtighed i projektering og udførelse af nybyggeri og renovering, samt i driften af bygningsmassen fra især offentlige og store private bygherrer. Efterspørgslen skyldes bl.a., at det ikke er dyrere at øge graden af bæredygtighed i et byggeri, og at bygningerne er billigere at drive og lettere at sælge.
Klyngen kan med det afsæt understøtte lokale virksomheders forretningsmuligheder og innovationsaktiviteter via partnerskabsdannelser, kompetencer om bæredygtighed til medarbejderne,
samt tilbud om deltagelse i innovationsprojekter med en række vidensinstitutioner.
Klyngen kan samtidig bidrage til gode samarbejdsrelationer mellem virksomhederne og offentlige bygherrer om fx offentligt udbudte udviklingsprojekter.
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Bygge- og anlægssektoren har en væsentlig påvirkning på miljøet. 30% af Danmarks udledning
af CO2 stammer fra energiforbruget i og fremstillingen af materialer til bygninger, og 35% af alt
affald kommer fra bygge- og anlægsbranchen, hvoraf en del er forurenet med kemiske stoffer.
Der er plads til forbedring, og derfor ser vi her et forretningspotentiale, som vi vil hjælpe dig med
at indfri via innovationsprojekter, nye samarbejder og kompetencer.
Etableringen af regionalt kontor med to faglige årsværk forudsætter kommunal medfinansiering
på 1 mio. kr. årligt.
Næstved Kommune har givet tilsagn om at bidrage med 0,5 mio. kr./årligt.
KKR Sjælland drøftede på sit møde den 1. februar 2021 den tværkommunale understøttelse af
klyngeindsatsen i Sjællandsregionen og besluttede at anbefale kommunerne at medfinansiere
etablering af regionale afdelinger af relevante klynger.
KKR Sjælland besluttede herunder at anbefale medfinansiering til klyngen for byggeri og anlæg
med 500.000 kr./år fordelt på kommunerne efter befolkningstal, således at dette forelægges de
enkelte kommuner til beslutning om tilslutning.
Nedenfor er oplæg til fælles kommunal medfinansiering fra kommunerne i KKR Sjælland til We
Build Denmark
Fælleskommunal klyngemodel
Den model for fælleskommunal understøttelse af klyngeindsatsen, som KKR Sjælland bakker
op, forudsætter, at hjemkommune for fremtidige regionalkontor/afdeling af klynge lægger en vis
medfinansiering og engagerer sig i det konkrete etableringssamarbejde. Der lægges således op
til, at hjemkommunen påtager sig lead for samarbejdet med klyngen og det regionale kontor/afdeling.
Den fælleskommunale klyngemodel for byggeri og anlægs-klyngen forankres således i Næstved
Kommune som en konsekvens af placeringen af regionalkontoret i Ressource City. Det er en
forudsætning for aftalen, herunder for Næstveds rolle som lead-kommune, at det regionale kontor etableres i Næstved og at indsatsen understøttes og sikres som de sjællandske kommuners
“anker” i klyngesamarbejdet.
Opgaven som lead-kommune og ’anker’ for samarbejdet med bygge- og anlægsklyngen indebærer, at der indgås rammeaftale om drift og finansiering af klyngens regionalkontor i Ressource City mellem Gate 21 og Næstved Kommune (herefter Kommunen) som repræsentant for
de 17 kommuner i KKR Sjælland. Det er leadkommunens ansvar at indhente kommunal medfinansiering fra de øvrige kommuner samt at sikre orientering om klyngens arbejde til K17 og
KKR Sjælland. Det er endvidere lead-kommunens ansvar at sikre, at der kommunikeres bredt
ud til virksomhederne i regionen om klyngens potentialer og aktiviteter.
Der indgås årlig resultatkontrakt mellem Klyngen og Gate 21, hvor kommunerne har mulighed
for at komme med specifikke ønsker til aktiviteter og temaer der kan implementeres inden for
klyngens rammer og arbejdsfelt.
Særlige ønsker til klyngens virke vil indtil videre kunne rettes til den kommunale repræsentant i
klyngens bestyrelse (Steen Christiansen, borgmester i Albertslund Kommune). Yderligere indflydelse aftales og formaliseres på kommende generalforsamlinger
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Kommunens arbejde med klyngen understøttes af KKR Sjællands sekretariat med administrative opgaver op mod K17 og KKR Sjælland. Der kan efter behov indhentes faglig viden og sparring fra Erhvervshus Sjælland.
Finansiering
Kommunen indsamler medfinansiering på i alt 0,5 mio. kr. fra de øvrige kommuner ultimo året i
årene 2021-2023, dog indsamles medfinansiering for 2021 i foråret 2021. Medfinansieringen fordeles efter befolkningstal jfr. vedlagte betalingsoversigt. Beløbet fremskrives ikke i perioden.
Den samlede årlige kommunale medfinansiering på i alt 1,0 mio. kr. betales til Gate 21 hvert år i
januar måned. Første gang dog i marts 2021
Der sikres maksimal transparens og Gate 21 videreformidler medfinansieringen fra KKR Sjælland-kommunerne til Klyngen i fuldt omfang.
Gate 21 sikrer synliggørelse af, at den kommunale medfinansiering målrettes Klyngens generelle aktiviteter (i modsætning til virksomhedsspecifikke).
Det er forventningen, at alle 17 kommunerne deltager og bidrager til medfinansiering i 4 år
(2021-2024), Skulle én kommune alligevel ønske at træde ud, justeres fordelingen af den medkommunale finansiering som udgangspunkt, så aftalte samlede beløb fastholdes. Ønsker flere
kommuner at træde ud, fastholdes det beløbet så længe min. 85 % (14/16) deltager. Derefter
nedjusteres det samlede medfinansieringsbeløb og opgaverne tilpasses i dialog med klyngen.
Omfang og struktur af samarbejdet mellem Kommunen og Klyngen, samt forventet medfinansiering for det kommende år, aftales og genbekræftes én gang årligt i oktober måned.
Forinden samles erfaringer fra året op fra kommunale erhvervschefer via kommunaldirektørerne
i K17 Erhverv/Turisme.
Fordele for kommunerne
Det regionale klyngekontors fokus er at skabe værdi for de lokale virksomheder. Kommunerne i
KKR Sjælland kan desuden via den fælles medfinansiering være kollektive medlemmer af klyngen uden selvstændig betaling af kontingent.
Det giver adgang til:
- Kommunernes egne medarbejdere kan deltage i alle de arrangementer – workshops,
møder, konferencer, studieture mv. – som klyngen arrangerer.
- Kommunerne 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.
- Kommunerne kan holde sig ajour med klyngens aktiviteter og videreformidle dem til
bygge- og anlægsvirksomheder i kommunen, for på den måde at understøtte det lokale
erhvervsliv.
Klyngen vil understøtte, at den kommunale Smart City-interesse bringes i tæt samspil med udviklingen af Smart City teknologier og løsninger, som sker i erhvervslivet.
Klyngen vil bringe kommuner, erhvervsliv og videninstitutioner i tæt samarbejde om test, udvikling og skalering af digitale teknologier i bæredygtige byer og lokalsamfund.
Kommunerne inddrages i Klyngens netværksaktiviteter og samarbejdsprojekter med særligt fokus på offentligt-privat innovation og offentlig efterspørgsel
Vedlagte rammeaftale har karakter af en hensigtserklæring, hvor Kommunen, på vegne af hele
KKR Sjælland, med sin underskrift erklærer at ville gøre sit bedste for at sikre deltagelse fra alle
17 kommuner.

