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3.1

Regional Væksthusaftale

Dato: 23. 08. 2016

National aftale for Mål for Væksthusene i 2017
mellem
Erhvervs- og Vækstministeriet
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
og
Kommunernes Landsforening
Weidekampsgade 10
2300 København S

Indledning
Af aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017, af 10. juni
2016, fremgår, at der indgås en særskilt aftale om mål og rammer for Væksthusenes
indsats i 2017
Det fremgår også af økonomiaftalen, at drøftelserne om en enklere og mere
fokuseret indsats over for virksomhederne vil finde sted i andet halvår 2016. Af
hensyn til Væksthusenes drift og til fortsat at sikre viden om deres virke og effekter,
indgår partnerne nærværende aftale for 2017, der fastlægger den fælles ramme for
resultater, effektmåling og benchmark på tværs af Væksthusene.
Eventuelle justeringer af aftalen på baggrund af det aktuelle eftersyn af erhvervsfremmesystemet, aftales skriftligt mellem parterne.
Opgaver og principper for opgaveløsningen
Væksthusene har, jf. Aftale om rammerne for Væksthusene 2016-2020, af 22. maj
2015 til formål, at finde, opdyrke og motivere danske iværksættere og virksomheder
til at udløse deres vækstpotentiale.
Finansiering
Kommunerne finansierer Væksthusenes basisbevilling og kompenseres via
bloktilskud fra staten. Midlerne kan alene anvendes til Væksthusene. Bevillingen og
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fordelingen er beregnet på baggrund
Indenrigsministeriet og udgør i 2017:

af

befolkningstal

Fordeling af midler til Væksthusene i 2017
Væksthus Hovedstadsregionen
Væksthus Sjælland
Væksthus Syddanmark
Væksthus Midtjylland
Væksthus Nordjylland
I alt

af

Social-

og

32.568.000
15.516.000
22.812.000
23.376.000
10.728.000
105.000.000

Måloversigt
Væksthusene måles i 2017 på nedenstående resultatmål, der knytter sig til
basismidler overført via bloktilskuddet.
Overordnet mål
1
Aktivitetsmål
2

Væksthusene skal skabe en samfundsøkonomisk værditilvækst, der er
6 gange større end den offentlige investering.

Væksthusene gennemfører 2000 vækstkortlægninger og motiverer
yderligere 2000 virksomheder til vækst.

3

Min. 80 pct. af virksomheder henvises til andre tilbud og heraf 70 pct.
til private tilbud.

4.

Væksthusene udvikler og gennemfører i fællesskab mindst 1
kollektivt forløb for minimum 12 virksomheder med særligt
udviklingspotentiale inden for digitalisering/automatisering.

Kvalitetsmål
5

Mindst 70 pct. oplever effekt.

6

Net Promotor Score på minimum 60.

Effektmål
7

10 pct. point højre vækst i beskæftigelsen end sammenlignelige
virksomheder.

8

15 pct.point højere vækst i omsætning end sammenlignelige
virksomheder.

9

Andelen af Væksthuskunder med salg til udlandet øges med 5
procentpoint sammenlignet med året før.
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10

Andelen af Væksthuskunder, som er løftet til vækstlaget af danske
virksomheder er vokset til 15 pct.

Detaljeret målbeskrivelse og -opgørelse
1.

Overordnet mål: Samfundsøkonomisk afkast

Mål

Væksthusene skal skabe en samfundsøkonomisk værditilvækst,
der er 6 gange større end den offentlige investering

Målopgørelse

For hver krone investeret i væksthusene via grundbevillingen,
forventes et afkast på minimum 6,0 kroner. Målet opgøres af
Erhvervsstyrelsen den 31.12. 2017 på baggrund af
kunderegistrering samt brugerevaluering.

2.

Aktivitetsmål: Vækstkortlægninger og øvrige aktiviteter

Mål

For at sikre volumen i indsatsen, skal Væksthusene vejlede og
motivere 4000 virksomheder til vækst.
For 2000 af disse virksomheder gennemføres en
vækstkortlægning, der afsluttes med en vækstplan og tilmelding til
brugerevaluering. Andre 2000 virksomheder deltager i øvrige
væksthusaktiviteter som fx konferencer, workshops el lign.

Målopgørelse

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen den 31.12. 2017 på baggrund
af oplysninger i kunderegistreringssystemet fordelt på
1) virksomheder, der gennemfører vækstkortlægning afsluttet med
en vækstplan og brugereevaluering
2) virksomheder, der deltager i andre væksthusaktiviteter.

3.

Aktivitetsmål: Henvisninger

Mål

Væksthusene skal henvise mindst 80 procent af de virksomheder,
der har fået en vækstkortlægning i 2017 til private rådgivere eller
offentlige tilbud. Henvisningen dokumenteres i vækstplanen.
Mindst 70 procent af henvisningerne skal være til private tilbud.

Målopgørelse

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen pr. 31.12. 2017 i
brugerevalueringssystemet. I opgørelsen indgår virksomheder, der
har fået en vækstkortlægning og en vækstplan i 2017, er tilmeldt
brugerevaluering i 2017, og som i 2017 er registreret i
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kunderegistreringssystemet med en henvisning til privat
rådgivning eller offentlige tilbud.
4.

Aktivitetsmål: Kollekivt forløb, automatisering/digitalisering

Mål

Væksthusene udvikler og gennemfører i fællesskab mindst 1
kollektivt forløb for minimum 12 virksomheder med særligt
udviklingspotentiale inden for digitalisering/automatisering.

Målopgørelse

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen pr. 31.12. 2017 på baggrund
af en kursusbeskrivelse samt en redegørelse for gennemførelse
herunder for virksomhedernes udbytte udarbejdet af Væksthusene
i fælleskab.

5.

Kvalitetsmål: Mindst 70 procent oplever effekt

Mål

Mindst 70 pct. af de virksomheder, der har modtaget en
vækstkortlægning og en vækstplan i 2016 giver i
brugerevalueringen udtryk for, at sparring med Væksthuset har
påvirket virksomhedens udvikling i middel eller høj grad.

Målopgørelse

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen den 31. december 2017 i
brugerevalueringssystemet, hvor spørgsmålet ”Hvordan har
brugen af Væksthuset/forløbet påvirket virksomhedens udvikling:
besvares med ”i høj grad”, ”i nogen grad”, ”i lav grad”, ”slet ikke”
”ved ikke” på syv underspørgsmål omkring ikke-erkendte
udfordringer, overordnede strategi, langsigtede vækstambitioner,
forretningskoncept, salg og/eller marketing,
styrke/professionalisere virksomhedens organisation og styrke
virksomhedens drift.
Andelen opgøres som summen af to grupper med henholdvis
middel additionalitet og høj additionalitet:
Middel: Der svares ”I høj grad” eller ”i nogen grad” til mindst 1
underspørgsmål 4-7, og der svares ”i nogen grad”, ”I lav grad”,
”Slet ikke” eller ”ved ikke” til underspørgsmål 1-3.
Høj: Der svares ”I høj grad” eller ”i nogen grad” til mindst 1 af
underspørgsmålene 4-7, og der svares ”I høj grad” til mindst ét af
underspørgsmålene 1-3.
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6.

Kvalitetsmål: Net Promotor Score på minimum 60

Mål

Der opnås en Net Promotor Score på mindst 60 i forhold til, at de
virksomheder, der har fået en vækstkortlægning og vækstplan i
2017 samt er tilmeldt brugerevaluering, vil anbefale Væksthusene
til andre.

Målopgørelse

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen den 31.12. 2017 i
brugerevalueringssystemet, hvor spørgsmålet ”Hvor sandsynligt er
det, at du vil anbefale Væksthuset til andre virksomhedsejere og
personer i dit netværk?” måles på en skala fra 0 – 10, hvor 0 er
”usandsynligt” og 10 er ”meget sandsynligt”. Net Promotor Score
opgøres ved, at andelen af svar på 9-10 (promotors) fratrækkes
andelen af svar mellem 0-6 (detractors).

7.

Effektmål: Beskæftigelse

Mål

Virksomheder, der har fået en vækstkortlægning og vækstplan, og
som er tilmeldt brugerevaluering, øger beskæftigelsen med mindst
10 procentpoint mere end en kontrolgruppe af sammenlignelige
virksomheder over en to-årig periode fra 2015-2017.

Målopgørelse

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen på grundlag af de virksomheder, der er tilmeldt brugerevaluering i 2015, idet væksten beregnes
over en to-årig periode. Kontrolgruppen konstrueres statistisk på
baggrund af øvrige virksomheder ved en vægtning i henhold til
Væksthuskundernes fordeling på region, størrelse og branche. Der
indgår udelukkende virksomheder, der ifølge Danmarks Statistik
har minimum 0,5 årsværk eller omsætning svarende til 0,5 årsværk
og har under 250 årsværk. Kun virksomheder, der er i drift i hele
perioden, indgår i opgørelsen.

8.

Effektmål: Omsætning

Mål

Virksomheder, der har fået en vækstkortlægning og vækstplan, og
som er tilmeldt brugerevaluering, øger omsætningen med mindst
15 procentpoint mere end en kontrolgruppe af sammenlignelige
virksomheder over en to-årig periode fra 2015-2017.

Målopgørelse

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen efter ovenstående metode.
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9.

Effektmål: Internationalisering

Mål

Andelen af Væksthuskunder med salg til udlandet øges med 5
procentpoint sammenlignet med året før.

Målopgørelse

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen på grundlag af de virksomheder, der er tilmeldt brugerevaluering i 2015, og sammenlignet med
de virksomheder, der var kunder i væksthusene i 2014.

10.
Mål

Effektmål: Vækstlag
Andelen af Væksthuskunder, som er løftet til vækstlaget, er vokset
til minimum 15 pct.

Målopgørelse

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen pr. 31. 12. 2017 ved en
fremskrivning af den metode, som ligger til grund for den eksterne
evaluering fra 2013.
Vækstlaget af danske virksomheder er opgjort som virksomheder,
der over en 4-årig periode, fra 2014 til 2017 oplevede høje
vækstrater i form af en gennemsnitlig årlig vækst på mindst 20 pct.
i to sammenhængende år og har min. 10 ansatte ved udgangen af
måleperioden.
Væksthusandelen opgøres som de virksomheder, der optræder i
vækstlaget og inden for en 5-årig periode fra 2013-2017 har
modtaget sparring i et Væksthus.

3.1

Regional Væksthusaftale

Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen
Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der
indgås mellem KKR Sjælland og Væksthus Sjælland for 2017, og skal ses som en del af samarbejdet omkring Greater
Copenhagen.

1. Indledning
Kommunerne har fra den 1. januar 2011 både ejet og finansieret Væksthusene. KL og Erhvervs- og Vækstministeriet har
en rammeaftale om Væksthusene for perioden 2016-2020. De 5 væksthuse er oprettet som en aftale mellem KL og
Økonomi - og Erhvervsministeriet, for at øge væksten blandt startups og SMVer i Danmark. Det er en del af
aftalegrundlaget, at væksthusene bevarer en fælles identitet på tværs af de 5 huse, ligesom en række praktiske forhold
som f.eks. resultatmål og it-systemer er fælles, men også at de skal understøtte business regions. Regionerne og
kommunerne i Østdanmark og Skåne er gået sammen i Greater Copenhagen om at skabe vækst og udvikling ved at
tiltrække talent og investeringer. Greater Copenhagen har haft en inkluderende start, men rammerne er ved at være
sat og nu er næste skridt at udmønte det principielle i konkrete handlinger. Væksthus Sjælland og Væksthus
Hovedstadsregionen har sammen med Copenhagen Capacity været de aktører, der er gået forrest i konkretisering af
perspektiverne i Greater Copenhagen. For Væksthusenes vedkommende besluttede man i slutningen af 2015, at den
regionale aftale fremover skulle være identisk i de to Væksthuse og indeholde en række områder, der skulle styrke og
intensivere samarbejdet mellem de to Væksthuse og med centrale aktører i de tre regioner. Nærværende aftale er en
fortsættelse og udbygning af aftalen for 2016.
Væksthus Hovedstadsregionen og Væksthus Sjælland indgår således både i et nationalt fællesskab med de 5 væksthuse,
som led i en statslig strategi, og i et regionalt fællesskab, som led i arbejdet med at udvikle Greater Copenhagens
erhvervsliv sammen med kommunerne, de lokale erhvervsserviceenheder og andre erhvervsfremmetilbud.
Væksthusene har samlet set tre hovedopgaver:
·
·
·

At varetage den specialiserede erhvervsservice i form af potentiale-kort-lægning m.v.
At være knudepunkt i et sammenhængende rådgiversystem
At være operatør på projekter, der skaber vækstmuligheder for virksomhederne

2. Baggrund
Denne aftale er via KKR Hovedstaden og KKR Sjælland indgået mellem de 29 kommuner i Region Hovedstaden, de 17
kommuner i Region Sjælland, Væksthus Hovedstadsregionen og Væksthus Sjælland januar 2017. Aftalen er etårig og
skal revideres igen i slutningen af 2017.
Indholdet i aftalen bygger på, at Væksthusene understøtter vækst og udvikling i startups og SMVer. De regionale mål
skal udnytte de forudsætninger regionen har for vækst gennem et sammenhængende enstrenget
erhvervsfremmesystem, med fokus på internationalisering. I perioden 2016-2020 er der fokus på 3 strategiske
indsatsområder, som understøtter Greater Copenhagen:





Udbygning af Væksthusenes knudepunktsfunktion
Styrkelse af et sammenhængende erhvervsservicetilbud
Analysesamarbejde

Indholdet tager afsæt i den nationale aftale mellem KL og regeringen ved Erhvervs- og Vækstministeriet jf. bilag 1., som
er ens for alle 5 Væksthuse. Aftalen for 2017 viderefører de styrende principper fra tidligere Væksthusaftaler. I aftalen
forpligtes Væksthusene til at vejlede 4.000 virksomheder, heraf skal 2.000 virksomheder gennemføre en

vækstkortlægning. Der stilles krav til, at Væksthusenes aktiviteter samlet set skal føre til øget omsætning i
virksomhederne, flere beskæftigede og mere eksport. Væksthusenes kunder har i gennemsnit en mervækst på 5-8 %
point ift. en tilsvarende gruppe af virksomheder, som ikke har benyttet Væksthusene. Det har i hele landet resulteret i
både større jobskabelse, højere omsætning og mere eksport for de virksomheder.

3. Erhvervsservice i Greater Copenhagen
En af ambitionerne med Greater Copenhagen er at skabe et sammenhængende og internationalt førende
erhvervsservicetilbud til virksomhederne. Udgangspunktet er at man som bruger af og kunde i systemet oplever høj
kvalitet, stor fleksibilitet i tilbuddene og nemmere skift mellem forskellige operatører. Tre centrale indsatser er i
forhold til en øget internationalisering af virksomhederne i Greater Copenhagen, en styrkelse af iværksætterne og
iværksætterkulturen samt fokus på de virksomheder, som har et markant skaleringspotentiale.
Væksthusene har ansvaret for den specialiserede erhvervsservice i regionen, og indgår i et enstrenget system, hvor
væksthusene sammen med kommunerne og øvrige relevante parter varetager den samlede erhvervsservice i en klar
arbejdsdeling. Væksthusenes kerneopgave er beskrevet som: ”At finde, opdyrke og motivere danske iværksættere og
virksomheder til at udløse deres vækstpotentiale og henvise til private og offentlige tilbud”. Væksthusenes primære
opgave er vækstkortlægninger til virksomheder med ambitioner for at sikre, at de udnytter deres fulde potentiale og
skaber vækst i omsætning, beskæftigelse og eksport.
Dette vil også fremover være Væksthusenes kerneopgave. Væksthusene er en central samarbejdspartner for både den
lokale erhvervsservice, de private rådgivere, videninstitutioner og andre erhvervsfremmetilbud. Væksthusene er
erhvervsdrivende fonde, hvor grundkapitalen er indskudt af kommunerne i henholdsvis Region Sjælland og
kommunerne i Region Hovedstaden og Væksthusene har en særlig forpligtelse til at få det samlede
erhvervsservicesystem til at fungere. Væksthusene varetager opgaven som knudepunkt, hvor Væksthusene skaber
samarbejde mellem aktørerne og er dynamoer i udvikling af initiativer, der styrker Vækstkulturen og væksten hos
virksomhederne.
For at understøtte opgaven med at udvikle et sammenhængende og internationalt førende erhvervsfremmesystem har
Væksthusene følgende indsatser i 2017:





Fortsat fokus på Vækstlaget og en sikring af at virksomhederne får de mest relevante tilbud og den konsulent
med de mest relevante kompetencer
Samarbejde om Væksthusenes projekter med fokus på øget udbud, højere kvalitet og højere specialisering
Kompetenceudvikling af erhvervsservicesystemet
Samtænkning af analysegrundlaget for Greater Copenhagen også med Copenhagen Capacity

Indholdet i nærværende aftale er opdelt i 4 hovedområder, som har sit udgangspunkt i det arbejde begge Væksthuse
har i dag.
Knudepunkt:
1. Fortsættelse af samarbejdet omkring Greater Copenhagen Academy, som en fælles platform for uddannelse
af erhvervsfremmesystemet
a. Mål: der skal laves to parallelle ansøgninger til de to vækstfora, som skal danne platform for et
fælles uddannelsestilbud til erhvervsfremmesystemet
b. Skåne inddrages i samarbejdet og blive en aktiv deltager i akademiet
c. 80% af aktørerne deltager i dele af Greater Copenhagen Academy
d. Der er 80% tilfredshed med indholdet i Greater Copenhagen Academy
2. Fortsættelse af det tættere samarbejde primært med Copenhagen Capacity og kommunerne.

a.

3.

4.

Der udarbejdes et virksomhedsforløb for udenlandske virksomheder, der lander i Danmark, der
tager udgangspunkt i erfaringerne fra Vækstfabrikken Innovation House China Denmark. De
udenlandske virksomheder, der evalueres har en tilfredshedsgrad på min 80%
b. Understøtning af Greater Copenhagen som iværksættermetropol. Mål: Support af min. en
international iværksætterevent, der afvikles i København f.eks. TechBBQ. Der skabes min 20%
deltager fremgang for den/de udvalgte events
c. Samarbejde med Copenhagen Capacity om tiltrækning af talent og virksomhedernes efterspørgsel
efter kvalificeret arbejdskraft. Mål: Der udvælges min. en aktivitet hvor de to Væksthuse og
Copenhagen Capacity samarbejder omkring styrkelse af tiltrækningen af kvalificeret arbejdskraft.
d. Samarbejdet med de respektive kommuner intensiveres, og der vil være løbende dialog omkring
samarbejde, henvisninger og aktuelle udfordringer.
Uddannelse
a. Fælles indsats om hvordan der kan arbejdes sammen med universiteterne. Mål: Indgåelse af
strategiske samarbejdsaftaler med min. 2 universiteter og 2 professionshøjskoler i de tre regioner,
der skal understøtte ambitionerne omkring mere og bedre iværksætteri og udvikling af SMV
segmentet.
Beskæftigelse
a. Placering af Væksthusene ift. tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft: Mål: Samarbejde med
kommunerne omkring, hvordan Væksthusene kan understøtte beskæftigelsesindsatsen.

Styrkelse af et sammenhængende erhvervsfremmetilbud
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Fortsat samarbejde omkring Vækstfabrikkerne.
a. Mål: Udbygning af samarbejde og samtænkning af aktiviteter på tværs af Vækstfabrikkerne i de to
regioner, således at produktet bliver ensartet.
b. Mål: Udbygningen af samarbejdet med inkubationsmiljøerne i Malmø og Lund.
Samarbejde omkring Early Warning. Mål: Væksthus Sjælland leverer min 10 forløb i EW i
Hovedstadsregionen. (NB.Hvis der ikke er konkret efterspørgsel i EW regi, så leveres forløbene i et andet
relevant fagområde).
Samarbejde omkring IP (rettigheder). Mål: Væksthus Hovedstadsregionen leverer min. 10 IP forløb på
Sjælland (NB.Hvis der ikke er konkret efterspørgsel i IP regi, så leveres forløbene i et andet relevant
fagområde).
Samarbejde omkring finansiering. Mål: FinanceZealand blev igangsat i 2016 af Væksthus Sjælland med
udbredelse i begge regioner. Mål: Væksthus Hovedstadsregionen indtræder som partner i 2017
Samarbejde om European Enterprise Network (EEN). Mål: EEN implementeres i tæt fællesskab mellem de to
Væksthuse
Samarbejde omkring projekter og programmer. Mål: Der udvikles min. 1 fælles regionalt projekt/program,
hvor samarbejdet fører til øget udbud og højere kvalitet
Det overvåges konstant, hvad der er efterspørgsel efter fra virksomheder og ejerkommuner, således at
produktporteføljen er tidssvarende med markedets behov.

Analysesamarbejde
1.

Samarbejde om analyser.
a. Mål: Der arbejdes for at lave en fælles analysefunktion sammen med Copenhagen Capacity,
Væksthus Sjælland og Væksthus Hovedstadsregionen.
b. Mål: Den fælles analysefunktion fortsætter samarbejdet med fokus på VækstVilkår, således at der
udarbejdes 46 VækstVilkår i 2017.
c. Mål: Der indledes dialog med aktører i Region Skåne omkring samarbejde om analyser

3.2

Flere unge i erhvervsuddannelse - rammepapir

NOTAT

Til kommunerne i KKR Hovedstaden

Flere unge i erhvervsuddannelse – udkast til rammepapir
Baggrund og formål
I de kommende år står kommunerne i hovedstaden over for en stor fælles
udfordring. Antallet af faglærte er faldende, og efterspørgslen efter højt
kvalificeret faglært arbejdskraft vil ifølge fremskrivninger stige markant. Det
er ikke en udfordring, der er kommet fra den ene dag til den anden, men
konsekvensen af en længere periode med stigende søgning til de gymnasiale uddannelser og faldende tilgang til erhvervsuddannelserne.
Reformen af erhvervsuddannelserne og en lang række tiltag på lokalt og
nationalt niveau har over de seneste år forsøgt at vende søgningen til erhvervsuddannelserne og gøre det mere attraktivt at vælge en faglært start
på arbejdslivet. Der er dog endnu ikke synlige tegn på en markant ændring.
Der er aktuelt mange interessenter, der arbejder for at understøtte, at flere
unge tager en erhvervsuddannelse. For at sikre koordinering i indsatserne
er der i arbejdet med rammepapiret lagt vægt på at understøtte sammenhæng mellem tiltag i KL og erhvervsskolernes aktuelle indsatser. Ligeledes
skal Region Hovedstadens initiativer under den regionale vækst og udviklingsstrategi indtænkes. Særligt Rundbordsaftalen, der deler den samme
målsætning med rammepapiret om, at 25 pct. af de unge skal vælge en
erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, skal der ske en koordinering i
forhold til.
Erhvervsuddannelsessystemet rummer over 100 forskelige uddannelser
fordelt på fire indgange. Det kan være et komplekst område for de unge,
der skal vælge uddannelse, og de voksne der skal støtte dem i uddannelsesvalget.
Regeringen har formuleret en målsætning om, at andelen af elever der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse skal op på 25 pct.
i 2020, og andelen skal øges til mindst 30 pct. i 2025. I 2013 valgte 19 pct. af
grundskolens afgangselever en erhvervsuddannelse direkte efter 9./10.
klasse (UVM), mens blot 14 pct. af eleverne i hovedstadsregionen valgte en
erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2016. For at nå denne
målsætning, skal alle interessenter gøre en ekstraordinær indsats, det gælder kommunalbestyrelserne, folkeskolerne, UU-centrene, erhvervsskolerne,
erhvervslivet og erhvervsforeninger.
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Dette rammepapir fokuserer primært på gruppen af unge i folkeskoleregi
der står over for at skulle vælge en ungdomsuddannelse. Fra KKRs side er
der dog opmærksomhed på, at der desuden er en gruppe af ”ældre” unge,
som også vil være relevante at medtænke i en kommunal ambition på området. Det drejer sig eksempelvis om den gruppe af unge, som ikke har fundet fodfæste i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet og som derfor er i fare for at ende på passiv forsørgelse.

Hvordan når vi det nationale mål?
Der er som tidligere nævnt mange forskellige interessenter, der arbejder for
at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse. KKR ønsker med dette
rammepapir at opfordre interessenterne til at handle på den fælles udfordring med nedenstående indsatser:

Kommunerne
KKR Hovedstaden anbefaler, at de enkelte kommuner tager stilling til hvordan og i hvilken grad, de vil bidrage til at opfylde de nationale mål, fx ved at
formulere lokale mål for andelen af unge, der skal tage en erhvervsuddannelse direkte efter folkeskolen.
Kommunerne skal bidrage til, at området får den opmærksomhed, der skal
til for at skabe den nødvendige søgning til erhvervsuddannelserne. Det anbefales derfor, at alle kommuner i hovedstadsregionen inden udgangen af
2017 beslutter et mål for, hvor stor en andel af kommunens unge, der skal
vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9./10. klasse. Dette mål beskriver ambitionsniveauet og indikerer, hvilke understøttende initiativer kommunerne skal sætte i gang. Det anbefales, at det vedtagne mål og den årlige
overgangsprocent til erhvervsuddannelser offentliggøres i skolernes kvalitetsrapport.
Det er vigtigt at understrege, at der I de enkelte kommuner er store forskelle på interessen og traditionerne for at vælge en erhvervsuddannelse. Desuden spiller afstanden fra hjemmet til erhvervsskolen også en rolle. Nogle
kommuner ligger i områder med mange uddannelsesinstitutioner, mens
andre er afhængige af gode offentlige transportforhold. I nogle dele af hovedstadsområdet er det nemt at få en praktikplads, mens det i andre områder er vanskeligt. Det er derfor ikke ambitionen, at målet skal være det
samme for hver kommune men derimod, at der fastsættes mål, som afspejler traditioner, rammer og muligheder i den enkelte kommune.
Det anbefales, at den enkelte kommune årligt drøfter målopfyldelsen i forhold til den lokale målsætning.

Folkeskolerne
KKR Hovedstaden anbefaler, at alle kommuner arbejder for at implementere
en systematisk indsats i folkeskoleregi i forhold til at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.
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Med udgangspunkt i et materiale fra erhvervsskolerne opfordres kommunerne til at arbejde for at sikre, at folkeskolens lærere i udskolingen er opdateret omkring reformer og uddannelsesveje, så de har det nødvendige
kendskab til erhvervsuddannelserne. I den forbindelse kan kommuner og
erhvervsskoler med fordel indgå samarbejdsaftaler for at skabe et tættere
samarbejde og sikre større viden om erhvervsuddannelserne i folkeskolen.

Dato: 13. januar 2017

Med folkeskolereformen er skolerne i højere grad forpligtet til at orientere
sig mod det omgivende samfund. Alle kommuner skal derfor have fokus på,
hvordan det lokale erhvervsliv kan spille en mere aktiv rolle i grundskolen.
Det anbefales derfor, at alle kommuner udnytter de muligheder der er for
at indgå partnerskaber med det lokale erhvervsliv via den åbne skole, i vejledningsaktivitet og ved erhvervspraktik for 8.- 9.kl elever

Gribskov Kommune
Rådhusvej 3
3200 Helsinge

Kommunerne har gode muligheder for at sætte fokus på erhvervsuddannelserne i samarbejdet med det lokale erhvervsliv og gennem aktivering af de
lokale politiske kræfter, bl.a. i forbindelse med Trepartsaftalen hvor der
opfordres til at indlede et forpligtende samarbejde med erhvervsskolerne.
Der er allerede nu mange gode indsatser i de enkelte kommuner, og der
findes gode lokale eksempler på samarbejde på tværs af skoler, kommuner
og erhvervsliv, der arbejder for denne dagsorden.
Folkeskolen har desuden et øget incitament for at inddrage erhvervsskolerne i undervisningen i forbindelse med vejledningsområdets øgede fokus på
ikke uddannelsesparate elever –eksempelvis via åben skole og valgfag.

UU-centrene
På baggrund af den nye rollefordeling mellem uu-vejledere og udskolingslærere opfordrer KKR hovedstaden kommunerne til at prioritere det timeløse
fag ”uddannelse og job”, der skal medvirke til at ruste eleverne i folkeskolen
til et kvalificeret uddannelsesvalg.
UU-centrene spiller en central rolle i forhold til at samle data om de unges
valg og gennemførelse af uddannelser og stille disse data til rådighed for
den kommunale administration og det politiske niveau.
Med vejledningsreformen har uu-vejlederne fået en ny rolle. Deres rolle i
forhold til alle elever er reduceret, så de særligt kan have fokus på de 20
procent (måltal fra regeringen), der vurderes at have et særligt vejledningsbehov – herunder de unge som vurderes ikkeuddannelsesparate.
UU-vejledernes rolle i forhold til kollektiv vejledning:
 Bidrage med information om uddannelsesparathedsvurderinger
på forældremøder i 7. og 8. klasse
 At vejlede uddannelsesparate elever og deres forældre om ansvaret for selv at lave uddannelsesplaner og tilmelde sig på optagelse.dk inden 1. marts
 At vejlede om mulighed for at deltage i div. virksomhedsbesøg
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At vejlede om obligatoriske brobygningsforløb

UU-vejledernes rolle i forhold til individuel vejledning:
 Deltagelse og vejledning i forbindelse med uddannelsesparathedsvurdering
 At vejlede ikke uddannelsesparate elever

Erhvervsskolerne
KKR Hovedstaden opfordrer erhvervsskolerne til at formidle viden om erhvervsuddannelsesområdet, der gør det mere gennemskueligt, og som giver
et overblik over erhvervsuddannelser, i forhold til hvor det er henholdsvis let
og svært at skaffe en praktikplads. Kommunerne kan efterfølgende anvende
denne viden i forbindelse med orientering og vejledning.
Erhvervsskolerne i Region Hovedstaden indgår sammen med regionen,
UU13, samt en lang række kommuner i et omfattende projekt Copenhagen
Skills, der nu på andet år skal sikre målrettet og enkel formidling om erhvervsuddannelserne til unge, forældre, lærere og vejledere og dermed
styrke overgangen til erhvervsuddannelserne. Projektet udvides og udvikles
løbende, da det er intentionen at samle flest mulige af initiativerne der er
målrettet øget tilgang til erhvervsuddannelserne. Copenhagen Skills står
derfor som en samlende og ligeværdig samarbejdsmodel for disse initiativer.
Erhvervsuddannelserne arbejder i forbindelse med den seneste reform med
4 overordnede mål:





Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter
9. eller 10. klasse.
Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse.
Mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver
så dygtige som muligt.
Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes.

Med reformen af erhvervsuddannelserne er det samtidig understreget, at
det er ambitionen, at få flere af de unge som i dag vælger gymnasiet til at
vælge en erhvervsuddannelse – herunder en EUX. Det betyder at erhvervsskolerne har et øget incitament for at komme tættere på eleverne i folkeskolen og få mulighed for at påvirke deres valg, så flere unge for øjnene op
for de muligheder, der ligger i erhvervsuddannelserne.
I den forbindelse har erhvervsskolerne også en opgave i forhold til at styrke
det generelle karrierelæringsperspektiv i de fælles aktiviteter med grundskolen. Målet med at deltage i en aktivitet på en erhvervsuddannelse bør
ikke udelukkende handler om, hvorvidt eleven vil vælge uddannelsen eller
ej. Aktiviteterne skal i lige så høj grad sikre, at eleven går derfra og kan sæt-
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te aktiviteten/besøget ind i en større sammenhæng om livsvalg. Det stiller
krav til erhvervsskolerne om høj kvalitet i brobygnings- og introforløb.
Erhvervsskolerne er optaget af, hvordan man kan skabe effektive og økonomisk rentable fælles initiativer, der går på tværs af erhvervsskoler og
kommuner, som kan understøtte, at alle unge får en god og opdateret præsentation af erhvervsuddannelserne og de fremtidsmuligheder en erhvervsuddannelse giver.
Da vejledningsopgaven omkring de 80 procent unge, der vurderes uddannelsesparate, nu i langt højere grad ligger hos folkeskolelærerne, er der fra
erhvervsskolernes side et ønske om at sikre, at de lærere, der skal forberede eleverne til deres uddannelsesvalg er opdaterede i forhold til den seneste viden om erhvervsuddannelserne.

Region Hovedstaden
KKR Hovedstaden anbefaler, at Region Hovedstaden tager ansvar for, en
effektiv videndeling om succesfulde indsatser i forhold til at få flere unge til
at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse, så der bliver arbejdet videre med de gode erfaringer, der er gjort på området.
I 2016 har Region Hovedstaden sammen med centrale aktører på uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet afholdt rundbordssamtaler for
at finde fælles løsninger der sikrer, at vi i fremtiden får flere og dygtigere
faglærte i hovedstadsregionen. Der er i den forbindelse udarbejdet en
rundbordsaftale, der har til hensigt at understøtte, at parterne arbejder i
samme retning og udvikler tværgående og koordinerede indsatser som
eksempelvis Copenhagen Skills. Det er i forlængelse heraf aftalt, at KKR
Hovedstaden drøfter mulighederne for konkret udmøntning af rundbordsaftalen.

Videre proces og opfølgning
Efter godkendelse i KKR lægges der op til, at de enkelte kommuner drøfter
og implementerer anbefalingerne i rammepapiret ud fra de lokale forhold.
Der er i den forbindelse vedlagt et inspirationskatalog med eksempler på
indsatser, som kommunerne kan arbejde videre med. Kommunerne opfordres samtidig til at være opmærksomme på de muligheder, der er i forhold
til at søge midler til konkrete projekter på området via Vækstforum Hovedstaden.
Opfølgende handlinger:



KKR tager en opfølgende temadrøftelse på området i 2018, hvor der
følges op på rammepapirets anbefalinger
KKR vil løbende følge udfordringen omkring kvalificeret faglært arbejdskraft og søgningen til erhvervsuddannelserne
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Inspirationskatalog

Dato: 13. januar 2017

Herunder følger nogle eksempler, der kan bruges til inspiration i forbindelse
med kommunernes arbejde for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.
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Copenhagen Skills
I hovedstadsregionen har erhvervsskolerne de seneste år udviklet projektet
Copenhagen Skills i samarbejde med Region Hovedstaden og UU13. Copenhagen Skills er udviklet på baggrund af de gode erfaringer med tidligere
(DM Skills 2015 m.fl.).

dk
Direkte:

E-mail:
hdbec@gribskov.

Målet med projektet er at skabe en fælles og overskuelig ramme for erhvervsskolernes udbud til grundskolerne, kendetegnet ved kvalitet og indblik
i alle de muligheder en erhvervsuddannelse rummer. Projektet skal understøtte den politiske målsætning om, at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Gennem Copenhagen Skills ønsker Erhvervsskolerne at
tale med én stemme og sikre overblik og en rød tråd i alle erhvervsskole
tilbud til grundskoleelever fra 7. til og med 10.klasse.
For at sikre viden på tværs af sektoren består Copenhagen Skills af:
 10 af de 11 erhvervsskoler i Region Hovedstaden
 UU 13
 Region Hovedstaden
Copenhagen Skills har en styregruppe samt en projektgruppe, hvor alle interessenter er repræsenteret. KKR er også repræsenteret i styregruppen. Derudover deltager hovedparten af erhvervsskoler og UU centre i en årligt tilbagevendende Messe i Bella centeret, hvor der sidste år deltog 30.000
grundskoleelever, lærere og forældre.
Young Skills
Albertslund, Gladsaxe, Herlev, Ishøj og Vallensbæk kommuner har sammen
med Region Hovedstaden gennemført et treårigt projekt ” Young Skills , klædt på til erhvervsuddannelse”, hvor de har afprøvet forskellige metoder
til at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Efter de tre år havde
de involverede kommuner vækst i forhold til overgang til erhvervsuddannelser, mens kommunerne i resten af landet oplevede et fald.
De afprøvede aktiviteter var:
a) Opbygning af netværk mellem grundskolernes udskolingslærere, erhvervsskolernes lærere og vejlederne fra UU-centrene. Netværkene
blev dannet, udbygge og vedligeholdt gennem årlige fælles konferencer. Formålet med netværkene er, at sikre kendskab til hinandens ”verdener”.
b) Rollemodelkorps bestående af unge fra erhvervsskolerne, der kan
optræde på forældremøder og/eller i tematimer i udskolingen. For-
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målet med rollemodelkorpset er, at skabe mulighed for en ung til
ung information om erhvervsuddannelserne.
c) Afholdelse af grundskolens forældremøder i erhvervsskolens lokaler
kombineret med en orientering om erhvervsuddannelserne. Formålet med at afholde forældremøder i erhvervsskolernes lokaler er, at
invitere forældrene indenfor og give dem er førstehånds kendskab
til skolernes rammer, uddannelsernes indhold og livslønnen for en
faglært håndværker.
d) Tæt samarbejde mellem lokale firmaer og enkelte skoler/klasser.
Formålet med samarbejdet er, at give børn, unge og grundskolernes
medarbejdere et større kendskab til hvilke jobmuligheder, der ligger
efter en afsluttet erhvervsuddannelse.
Udsyn i udskolingen
I projektet ”Udsyn i folkeskolen” har KL, Danmarks Lærerforening, Aarhus
Universitet og University College (VIA) samarbejdet med 17 folkeskoler på
tværs af landet om uddannelsesvalg og introduktion til ungdomsuddannelserne på en ny måde. Projektet handler om at betragte elevernes valg af
ungdomsuddannelse som et læringsanliggende og ved deltagelse i forskellige læringsaktiviteter, har eleverne fået mulighed for at opdage, sanse, høre,
opleve og mærke sig selv i forskellige situationer i og omkring ungdomsuddannelserne og arbejdslivet.
På baggrund af projektets erfaringer bliver det anbefalet, at forvaltningerne
fokuserer på karrierelæring frem for karrierevalg og afsætter ressourcer til
opkvalificering af lærere, så det at vælge uddannelse bliver en læringsproces
med sammenhæng til de øvrige aktiviteter i folkeskolen. En af de centrale
pointer er, at hvis der anvendes et nyt blik på de eksisterende uddannelsesforberedende aktiviteter, kan aktiviteterne forbedres, så de giver bedre mening for eleverne, og dermed bedre forudsætninger for at træffe et kvalificeret uddannelsesvalg. Der er i forbindelse med projektet udarbejdet et materiale med anbefalinger til implementering de enkelte kommuner.
Flere praktikpladser i kommunerne
Med den seneste 3 partsaftale er der skabt et øget incitament for de enkelte
kommuner til at oprette flere praktikpladser. Kommunernes primære arbejdskraftbehov fra erhvervsuddannelserne er elever fra det merkantile
område, det tekniske område samt social og sundhedsområdet, hvoraf
kommunernes ansættelsesforpligtigelse på det sidstnævnte område er fastsat af en central dimensionering. KL har opfordret til, at kommunerne som
arbejdsgivere på hvert enkelt område kigger nøje på, hvor der er mulighed
for at oprette flere praktikpladser. Samtidig forpligtes skolerne via 3 partsaftalen til at samarbejde med virksomheder og erhvervsskoler, på samme
måde som de er forpligtet til at samarbejde med de lokale kultur og fritidstilbud. Det er derfor oplagt, at kommunerne har fokus på sig selv som arbejdsgiver og afsøger, mulighederne for at oprette flere praktikpladser. Iden
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forbindelse kan det overvejes om det er hensigtsmæssigt at indgå lokale 3
partsaftaler.
Fra partnerskaber til flere praktikpladser
For at styrke interessen for erhvervsuddannelserne blandt unge, deres forældre og grundskolelærere samt at sikre praktikpladser og beskæftigelse til
de unge og ledige har en række kommuner indgået partnerskabsaftaler med
erhvervsskolerne, UU, fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer.
Rationalet for partnerskaberne er, at dialog, videndeling og fælles forståelse
er befordrende for et godt samarbejde og derfor muliggør et fælles forum
dette. Partnerskabet sikrer koordinering af den tværgående indsats og styrker samarbejdet på området f.eks. i forhold til initiativer som understøtter
reformer på folkeskole-, erhvervsuddannelses-, og beskæftigelsesområdet.
Herlev Kommune har bl.a. opnået positive resultater med strategien med et
højt antal af indgåede praktikpladsaftaler i kommunen.
Det bør overvejes, om partnerskabsmodellen kan udvides til at omfatte
samtlige kommuner i hovedstadsregionen med det formål, at skabe flere
praktikpladser og en bedre overgang til erhvervsuddannelserne.
Fra 10. klasse til erhvervsuddannelserne
Inden for den nuværende ramme af 10.klasses udbud kan de kommunale
10.klasser udbyde op til 6 ugers brobygning (jf. 10. klasse BEK §19) . Desuden er kommunerne forpligtet til at udbyde EUD 10 i samarbejde med erhvervsskolerne. Muligheden for de 6 ugers brobygning benyttes dog ikke
optimalt ifølge en EVA-rapport fra 2016, til trods for at der kan hæves taxameter i de uger brobygningen foregår. Øget brobygning til erhvervsuddannelser i de kommunale 10. klasser kunne derfor være et indsatsområde i
den kommende rammeaftale.
Overgangstal fra 10. klasser i 2016 på f.eks. Talent 10 i Ballerup Kommune
der har udliciteret deres 10. klasser til den lokale erhvervsskole, viser fine
tendenser med overgangstal på over 30 % til EUD. I forlængelse heraf kan
man overveje at placere de kommunale 10.klasses udbud på erhvervsskolerne i en tilsvarende model. Modellen kræver dog en vis volumen af elever
og evt. en fælles ramme for at være bæredygtig. I forlængelse af KKR rammeaftalen kan flere kommuner derfor overveje et samarbejde i forhold til et
samlet udbud af 10.klasse på erhvervsskolerne.
Hvad kan UU-centrene levere?
Nogle kommuner har lavet tilkøbsaftaler med UU-centrene. Disse tilkøb kan
handle om følgende:
1) At uu-vejleder og lærer i fællesskab forbereder og gennemfører undervisningen i det timeløse fag Uddannelse og Job
2) At uu-vejlederen deltager i skole/hjemsamtaler om uddannelsesparathedsvurderinger

Dato: 13. januar 2017
Sags ID: xx
Dok. ID: xx
E-mail:
hdbec@gribskov.
dk
Direkte:
Gribskov Kommune
Rådhusvej 3
3200 Helsinge
www.kl.dk/kkrhovedstaden
Side 8 af 9

NOTAT

3) At UU varetager et særligt brobygningsforløb til elever i specialklasser/gruppeordninger
4) Øget opsøgende virksomhed i forhold til vejledning af 15 -24 årige
5) Udvidet vejledning til unge op til 30 år
6) Vejledning af unge i jobcenteret

Dato: 13. januar 2017
Sags ID: xx
Dok. ID: xx
E-mail:
hdbec@gribskov.
dk
Direkte:
Gribskov Kommune
Rådhusvej 3
3200 Helsinge
www.kl.dk/kkrhovedstaden
Side 9 af 9

3.2

Flere unge i erhvervsuddannelse - rammepapir

Faglært til vækst
Rundbordsaftale om flere
og dygtigere faglærte

Flere unge skal vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse,
og flere ledige og beskæftigede på arbejdsmarkedet skal gå fra
at være ufaglærte til at blive faglærte. Kompetent arbejdskraft er
en forudsætning for at sikre vækst i regionen. Derfor er centrale
aktører på uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet
gået sammen om en aftale, der skal sikre, at vi i fremtiden får flere
og dygtigere faglærte i hovedstadsregionen.
Parterne om rundbordet har drøftet og udpeget centrale udfordringer, temaer og mål. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som har
arbejdet videre med forslag til konkrete initiativer og aktiviteter for
at sikre flere faglærte i fremtiden.
Hensigten med aftalen er at udgøre en ramme for, at parterne
arbejder i samme retning inden for de fire spor, som programmet
Faglært til vækst repræsenterer:

1 Bedre overgang fra grundskole til erhvervsuddannelse
2 Bedre udbud af erhvervsuddannelser
3 Bedre match mellem lærlinge og virksomheder
4 Bedre opkvalificering af arbejdsstyrken
Målet er at sikre, at rundbordsparterne gennem tværgående samarbejde får udviklet indsatser, der virker og er koordinerede, så
unge, ledige og beskæftigede får de kompetencer, som efterspørges i fremtiden.
Rundbordet er sammensat af centrale beslutningstagere, der som
helhed repræsenterer erhvervsskoler, elever, virksomheder, kommuner, arbejdsmarkedets parter, det regionale arbejdsmarkedsråd
og videregående uddannelser.

Udfordringer
I dag er mangel på kompetent arbejdskraft en barriere i forhold til at tiltrække investeringer og skabe nye
arbejdspladser, som sikrer vækst og livskvalitet i fremtiden. Virksomhederne vil i stigende grad få problemer med at skaffe den nødvendige faglærte arbejdskraft i de kommende år, da udbuddet af faglærte
falder kraftigt, og da der fortsat er et stort behov for faglærte inden for en række områder.

HOVEDUDFORDRINGER I HOVEDSTADSREGIONEN:
• Mange virksomheder oplever aktuelt vanskeligheder med at
rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Der er særligt rekrutteringsvanskeligheder inden for det faglærte område, herunder inden
for bygge og anlæg, industri og handel.
Kilde: Region Hovedstadens Vækstbarometer, forår 2016.

• Fremskrivninger viser, at 71.000 ufaglærte vil være i overskud i
2020, mens der samtidig vil mangle op mod 7.000 faglærte.
Der er et overudbud af ufaglærte og faglærte med forældede
kompetencer. Der er brug for et dobbelt uddannelsesløft, hvor
ufaglærte løftes til faglært niveau, og faglærte løftes til videre
uddannelse. Kilde: Den regionale model for vækst og beskæftigelse, Sam-k/Line.
• Kun 14 % af en ungdomsårgang vælger en erhvervsuddannelse i hovedstadsregionen. Der er alt for få unge, der vælger

en erhvervsuddannelse. For at sikre
kvalificeret arbejdskraft er det både et
nationalt og et regionalt mål, at 25 pct.
af en ungdomsårgang skal vælge en
erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller
10. klasse.
Kilde: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

• 3.000 elever mangler en praktikplads. Hvis optaget på
erhvervsuddannelserne direkte fra grundskolen øges til 25
pct., skal der skabes tre gange så mange praktikpladser som
i dag. Desuden skal der være bedre match mellem udbud og
efterspørgsel, således at de unge søger og gennemfører de
uddannelser, som virksomhederne efterspørger.
Kilde: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Anbefalinger
Rundbordskredsen er enig om at investere i initiativer, der er stærke og bære
dygtige. Vi vil bygge videre på de gode erfaringer, der er høstet. På dét, vi allerede
ved, virker. For eksempel samarbejdet om Copenhagen Skills, hvor erhvervsskoler
og UU-centre i regionen systematisk introducerer 8.-10. klasseelever til erhvervs
uddannelserne. Eller det etablerede samarbejde under Den regionale praktikpladsenhed, hvor erhvervsskolerne er gået sammen om en koordineret og systematisk
opsøgende praktikpladsindsats.
Vi er enige om at fokusere indsatserne mod de faglærte områder, hvor der kommer
til at mangle arbejdskraft.

VI VIL FORTSAT SAMARBEJDE OM:
STATSLIGT NIVEAU
• At der i højere grad end i dag skabes en fælles platform samt
en sammenhængende og koordineret vejledning om mulig
heder for efteruddannelse på tværs af institutioner og på
tværs af erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet
samt arbejdsmarkedets parter.
• At anbefalinger fra rundbordet spilles ind i den regeringsnedsatte ekspertgruppe for voksen-, efter- og videreuddannelse,
som led i trepartsforhandlingerne 2016/2017.
• At regionale erfaringer med det praktikpladsopsøgende
arbejde indgår i den videre dialog om udmøntning af trepartsaftalen, herunder professionalisering af den opsøgende
indsats på erhvervsskolerne.
TVÆRKOMMUNALT OG REGIONALT NIVEAU
• At sikre en ambitiøs implementering i hovedstadsregionen af
Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i
hele Danmark og praktikpladser, således at alle unge, der kan
og vil, får en praktikplads. Dette gøres ved:

• At professionalisere og udvikle god praksis for brugen af
strategiske partnerskaber for at sikre, at der skabes flere
praktikpladser dér, hvor der er mangel på arbejdskraft.
• At samle erhvervsskolerne om en mere effektiv
praktikpladsindsats, der går på tværs af geografier, og om
at sikre, at der i praktikpladscentrene er både et strategisk
og operationelt samarbejde med virksomhederne.

• At erhvervslivet i højere grad kommer ind i folkeskolen, og at
afprøve koncepter for erhvervspraktik, så flere elever tilbydes
erhvervspraktik af høj kvalitet.
• At vejledningen om erhvervsuddannelserne til elever i udskolingen er koordineret og på et højt niveau for at sikre et
bredt kendskab til erhvervsuddannelserne. Dette kan med
fordel organiseres inden for rammerne af Copenhagen Skills.
Dertil kan der laves indsatser målrettet unge og voksne uden
en ungdomsuddannelse, der fortsat har brug for afklaring og
vejledning.
• At paletten af ungdomsuddannelser udbydes i en så attraktiv
geografisk nærhed af de unge som muligt – og at der er fokus
på uddannelsesmiljø og et bredt fagtilbud.
• At der skabes større kobling mellem udbud og efterspørgsel
i forhold til tilbud på opkvalificeringsområdet. At der arbejdes for en gennemsigtig og uvildig vejledning af ledige og
beskæftigede om muligheder for efteruddannelse på tværs
af de eksisterende institutioner. Og at der arbejdes for at give
virksomhederne et bedre overblik over videre- og efteruddannelsesmulighederne.
• At flygtninge kompetenceafklares hurtigt, og at kommunerne
koordinerer på tværs, så flygtninge matches med relevante
virksomheder i hele hovedstadsregionen.
• At koordinere de forskellige markedsføringsaktiviteter rettet
mod erhvervsuddannelser og de tilhørende jobmuligheder,
herunder bruge rollemodeller, og muligheder for videregående
uddannelse på erhvervsakademier mv., så erhvervsuddannelserne fremstår som et attraktivt tilvalg.

Konkrete handlinger
Rundbordets parter udvikler initiativer, der samler aktørerne om fælles målsætninger.
Region Hovedstaden bidrager med regionale udviklingsmidler og midler under EU’s Socialfond
til udvikling og gennemførelse af initiativerne. Rundbordsparterne bidrager med medfinansiering
i de indsatser, de deltager i.
Den af rundbordet nedsatte arbejdsgruppe har allerede igangsat følgende konkrete indsatser for
2016-2017. Regionsrådet har bevilliget midler til de første fire, mens de resterende initiativer er
under udvikling og forventeligt behandles i foråret 2017.
INDSATSER IGANGSAT AF RUNDBORDET:
• Hands & Brains – analyse og udvikling af EUD-forløb til 9.
og 10. klasser
• Tidlig vejledningsindsats og revitalisering af erhvervs
praktikken i grundskolen
• Byggeboxen – mobile læringsuniverser på store bygge
projekter
• Udvikling af campus i Tårnby, Høje-Taastrup og Lyngby
med fokus på første del af grundforløbet.

RUNDBORDETS PARTER ARBEJDER AKTUELT PÅ AT
IVÆRKSÆTTE NYE INDSATSER:
• Opkvalificering af medarbejdere fra ufaglært til faglært
• Indsatser for ledige, herunder flygtninge
• Strategiske partnerskaber med erhvervsskolerne om
etablering af én indgang for virksomhederne på praktik
pladsområdet
• FUEL, udvikling af campus i Frederikssund og Furesø

Det videre arbejde
Rundbordets parter ønsker med denne aftale at fortsætte arbejdet for flere relevante faglærte, så
vi kan sikre den nødvendige arbejdskraft og vækst. Vi arbejder i samme retning med at udmønte
anbefalingerne – både hver for sig og i fællesskab – på både nationalt, regionalt og kommunalt
niveau. Derudover:
• Mødes kommuner, region og stat på ministerielt initiativ i
første halvdel af 2017 for at drøfte snitflader og bedre
koordinering mellem uddannelse, erhverv og beskæftigelse.
• Mødes rundbordskredsen i sommeren 2017 efter indgåelse
af trepartsaftalen om opkvalificering for at drøfte en regional
udmøntning af aftalen og for at følge op på den igangsatte
indsats.
• Fortsætter den nedsatte arbejdsgruppe i en udvidet kreds,
så der løbende kan koordineres og igangsættes nye indsatser
inden for rammerne af anbefalingerne.
• Fortsættes indsatsen for flere faglærte i fyrtårnsprojektet om
vækstkritiske kompetencer i handlingsplan 2017-18 for den
regionale vækst- og udviklingsstrategi.

• Arbejder KKR Hovedstaden aktuelt på at komme med anbefalinger til, hvor kommunerne kan handle i forhold til at få flere
unge til at vælge en erhvervsuddannelse, og arbejder i den
forbindelse på et rammepapir. KKR vil drøfte konkret udmøntning af rundbordsaftalen i relation til rammepapiret samt
mulighederne for, at der på sigt kan følges op med en flerårig
handlingsplan.
• Afrapporterer Region Hovedstaden løbende på de igangsatte
indsatser og effekter for at vise rundbordets resultater.
Region Hovedstaden afrapporterer også på de eventuelle
konsekvenser af erhvervsuddannelsesreformen fra 2015,
der kan få betydning for målene i denne aftale.

Det strategiske rundbord om Faglært til vækst
Deltagere i drøftelserne ved det strategiske rundbord om Faglært til vækst er:
• Anders Agger, hospitalsdirektør på Hvidovre Hospital
• John Schmidt Andersen, borgmester i Frederikssund Kommune
• Lars Gaardhøj, formand for erhvervs- og vækstudvalget, Region Hovedstaden
• Leif Elken, første næstformand for RAR Hovedstaden og overenskomst- og personalejurakonsulent hos TDC
• Lone Folmer Berthelsen, erhvervsuddannelseschef i DI
• Morten Egede, formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation
• Ole Gram-Olsen, rektor for Copenhagen Business Academy
• Ole Heinager, direktør for NEXT Uddannelse København
• Per G. Olsen, formand for LO Hovedstaden
• Per Påskesen, forbundssekretær for Dansk Metal
• René Van Laer, direktør for Handelsskolen København Nord
• Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand i Region Hovedstaden
• Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden og borgmester i Albertslund Kommune
• Stina Vrang Elias, adm. direktør i tænketanken DEA
• Stine Egsgaard, medl. af bestyrelsen i Dansk Byggeri og adm. direktør hos J. Jensen
Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby har deltaget i drøftelsen på første rundbordsmøde, og
departementschef Jesper Fisker har repræsenteret Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ved rundbordets
øvrige møder.
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KKR-Mål for sundhed

UDKAST

KKR-mål
for sundhed
Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2017

KKR
HOVEDSTADEN

Indledning
I KKR-Hovedstaden vil vi sammen gøre en forskel for vores
borgeres sundhed – uanset om det drejer sig om et brud på
hoften eller et knækket sind. Vi vil med nye KKR-mål for
sundhed skabe en tydeligere fælles kommunal position.

Hvad vil KKR-Hovedstaden satse på for borgerne?


Vi vil sikre effektive akuttilbud i det nære sundhedsvæsen til borgere med fysiske sygdomme



Vi vil skabe tydelighed om, hvad kommunerne tilbyder borgere i
akut psykiatrisk tilstand



Vi vil forbedre de unges fysiske og mentale sundhed

Valget er faldet på netop disse tre mål, fordi de er vigtigst for fællesskabet af
29 kommuner at arbejde med i de kommende år. De omhandler nogle væsentlige udfordringer på den kommunale bane, som vi ikke arbejder med i
regi af sundhedsaftalen. Ønsket er at fokusere på få områder, hvor vi til
gengæld yder en betydelig fælles indsats.
Hvorfor vil vi gøre det?
Formålet med KKR-mål for sundhed er, at vi sammen som kommuner sætter vores egen dagsorden på vigtige områder, hvor vi sammen kan yde en
bedre indsats til borgerne. Når de 29 kommuner i hovedstadsregionen
samarbejder, står vi desuden langt stærkere, end hvis vi har 29 forskellige
positioner. Det giver os mulighed for at yde en endnu bedre indsats til borgerne i det nære sundhedsvæsen. Og det giver mulighed for at stille krav til
vores samarbejdspartnere, fx Region Hovedstaden.
-2-

Hvordan vil vi gøre det?
KKR-målene er formuleret på områder, hvor vi løfter vores eksisterende
kommunale ansvar bedre, når vi samarbejder i fællesskabet af 29 kommuner. Vi vil styrke samarbejdet på tværs af klynger 1 og kommuner i hele regionen. Nogle steder kan det være relevant at drive fælleskommunale tilbud
til borgerne, fx med nabokommunen, i klyngen eller i andre regi.
Hvornår vil vi gøre det?
KKR-mål for sundhed sigter primært på udviklingen i 2017 og 2018. Papiret
er dog dynamisk, forstået på den måde, at vi hvert år vil gøre status. Vi vil
sammen i KKR-regi sætte hak ved opfyldte mål, tilpasse mål der er blevet
forældet eller tilføje nye relevante mål. Sidst i papiret kan findes inspiration
til udviklingsområder for årene frem, som kommunerne kan arbejde med.
KKR-mål for sundhed i det nære sundhedsvæsen
For at vise KKR-mål for sundhed i forhold til andre målsætninger og niveauer i det nære sundhedsvæsen, ses på næste side en model.
•

De nationale rammer (øverst) fungerer som en overligger. Herfra kommer lovgivning og nationale initiativer som fx handlingsplan for den ældre medicinske patient,
hvori kommunerne får midler til akutfunktioner.

•

De tre blå bobler illustrerer kommunesektoren med tre niveauer, hhv. enkeltkommunalt, flerkommunalt og KKR-niveau med 29 kommuner. Kommunerne fastlægger deres opgaver på disse tre niveauer ud fra karakteren af opgaven og egne ønsker.

•

KKR-mål for sundhed (illustreret med sekskanten til venstre) vedrører alle 29
kommuner, men ikke Region Hovedstaden. KKR-målene bidrager til øget samarbejde mellem kommunerne og dermed en stærkere kommunesektor, som løser opgaverne bedre.

•

En del af kommunernes opgaver overlapper med Region Hovedstadens. Sundhedsaftalen og praksisplanen (illustreret med trekanten til højre) er centrale aftaler på
den tværsektorielle arena. Her er kommunerne én samlet spiller og KKR-målene
kan styrke vores evne til at udfylde den rolle via skabelsen af fælles mål og mere
ensartede tilbud af høj kvalitet.

1

Klyngerne er et forum, hvor kommunerne i de enkelte hospitalers somatiske planlægningsområder samarbejder.
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Figur 1: KKR-mål for sundhed i det nære sundhedsvæsen
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En fælles plan for akutfunktioner til borgere med fysiske
sygdomme
Det nære sundhedsvæsen er fortsat under hastig udvikling.
Borgerne ligger kortere tid på hospitalet, og det stiller krav til
kapacitet og faglige kompetencer i kommunerne. Derfor sætter
vi nu ind med en fælles plan for implementering af
Sundhedstyrelsens kvalitetsstandard for akutfunktioner.

Alle kommuner i KKR-Hovedstaden har en eller anden form for akutfunktion eller midlertidige pladser målrettet borgere med fysiske sygdomme. At
”kært barn har mange navne” gælder også her, og indholdet af tilbuddene
varierer mellem kommunerne.
I mange kommuner kan akutfunktionerne med kort varsel yde en indsats
med særlig sygeplejefaglig kompetence til borgere, som har brug for det.
Akutfunktioner kan være mobile akutteams og/eller fysiske akutpladser.
Akutfunktionerne skal sikre, at borgeren oplever tryghed og sammenhæng.
Derudover skal de understøtte, at borgeren kan forblive i sit nærmiljø
længst muligt. Kun borgere med behov for hospitalernes specialiserede og
akutte indsats, skal henvises dertil.
For at kommunernes akutfunktioner kan fungere optimalt, skal vores samarbejdspartnere på hospitaler og i almen praksis vide, hvad vi tilbyder. De
skal have tillid til, at vi kan løfte opgaven. Vi skal fortsat være attraktive
-5-

samarbejdspartnere. Det gælder på tværs af hele regionen, da vores borgere
ikke kun kommer på det ”lokale” hospital.

Vi vil tegne en fælles og entydig profil for vores
akutfunktioner med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens
kvalitetsstandard. Udviklingen vil vi drive sammen, fordi det
både giver faglig og strategisk mening.
Den faglige vinkel handler bl.a. om volumen og hvor vi kan hjælpe hinanden
med den fælles opgave. For at opnå en tilstrækkelig volumen vil det flere
steder være relevant med et tættere samarbejde og måske endda fælles drift
af tilbud mellem kommuner.
Den strategiske vinkel handler om, at vi sammen har en langt stærkere position i samarbejdet med bl.a. Region Hovedstaden, end hvis vi har 29 forskellige positioner. Vi kan sammen sætte vores egen fælleskommunale dagsorden.

KKR-mål for fælles retning for akutfunktioner


Kommunerne vil udarbejde og følge en fælles plan, som viser de forskellige udviklingstrin frem mod 2018, hvor alle kommuner skal sikre
deres borgere adgang til en akutfunktion, som lever op til Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard.

Kommunernes fælles plan vil bl.a. indeholde afsøgning af muligheder for at
indgå fælles aftaler med bl.a. almen praksis og den præhospitale virksomhed, muligheder for fælles udvikling og samdrift af tilbud, fælles rekrutteringsstrategier på sygeplejeområdet mv.
KKR-målene understøtter den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient. Med handlingsplanen har kommunerne fra 2016 fået varige
midler til at styrke de kommunale akutfunktioner og skal i 2018 leve op til
Sundhedsstyrelsens nye kvalitetsstandard.
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Større klarhed om tilbud til
borgere i akut psykiatrisk
tilstand
På det psykiatriske område fortsætter udviklingen i retning af
mindst indgribende indsatser, recovery samt færre og kortere
indlæggelser. Kommunerne vil sammen formulere en klar
position i forhold til, hvad man kan forvente, at kommunerne
stiller op med til borgere i akut psykiatrisk tilstand.

Mønstre for indlæggelser og udskrivninger af borgere på regionens psykiatriske afdelinger, har ændret sig gennem de senere år. Borgerne skal i dag
være mere syge før de bliver indlagt og de bliver hurtigere udskrevet igen.
Det betyder, at kommunerne bliver mødt med en række nye forventninger.
Kommunerne har samtidig en vigtig opgave i – og også en økonomisk tilskyndelse til – at forebygge, at borgerne bliver så syge, at de har behov for
hospitalspsykiatriens behandling.
Konkret har flere kommuner de seneste år oprettet forskellige former for
akuttilbud til borgere i akut psykiatrisk tilstand. Det er fx en akuttelefon,
udgående teams eller akuttilbud med mulighed for personlig henvendelse,
evt. med overnatning på en midlertidig plads.
Formålene med akuttilbuddene er ofte flere og varierer fra tilbud til tilbud.
Det kan fx være, at borgere med psykisk lidelse skal opretholde et trygt liv
og fastholde sociale relationer – gerne uden mere indgribende tilbud, som
indlæggelse eller øget socialpædagogisk støtte i kommunalt regi. Det kan
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også handle om at forebygge den akutte tilstands mulige sociale og helbredsmæssige konsekvenser eller at tage hurtigere imod borgere, som bliver udskrevet fra hospitalspsykiatrien.
Generelt går kommunernes arbejde altså i retning af at styrke kompetencer
og konkrete tilbud til borgere med psykiske lidelser eller vanskeligheder i
det nære sundhedsvæsen – helt parallelt med hvad der er beskrevet i det
foregående afsnit om akuttilbud for borgere med fysiske sygdomme.
De to områder er dog meget forskellige. Mens der fra nationalt hold er nogle helt klare forventninger til kommunernes akutte indsats for somatisk
syge borgere, er forventningerne på det psykiatriske område mindre klare.
Vi vil være proaktive på området og sætte vores egen dagsorden, som også
kan spille ind på den nationale og regionale bane.

I KKR-Hovedstaden vil vi i fællesskab skabe klarhed om,
hvordan vi bedst honorerer de forventninger, der møder os.
KKR-mål om akuttilbud til borgere i akut psykiatrisk tilstand
 Primo 2018 afholder 1-2 tovholderkommuner en videndelingkonference om forventninger, behov og effekter af kommunale akuttilbud til borgere i akut psykiatrisk tilstand.
 I 2018 formulerer kommunerne en fælles holdning til og ambition
for, hvilken rolle kommunerne skal spille på det akutte psykiatriområde og hvordan vi vil arbejde sammen om det.

Vi vil altså sammen positionere os klogt i forhold til aktører som region,
praktiserende læger og staten ift. dagsordener om opgaveudvikling mv. Vi
vil samtidig dele erfaringer om effekter for bestemte målgrupper, det nødvendige befolkningsgrundlag, kompetencebehov mv. med det formål, at de
tiltag kommunerne tager har den ønskede effekt og tilrettelægges mest
muligt effektivt.
-8-

Bedre fysisk og mental
sundhed hos de unge
Unge mellem 15 og 25 år har hele hovedstadsregionen som
hjemkommune. De skeler ikke til kommunegrænser, når de
lever deres liv. Derfor er det vigtigt, at vi arbejder sammen om
at styrke de unges muligheder for et sundt liv – både når det
gælder fysisk og mental sundhed.

Kommunerne i KKR-Hovedstaden har over de seneste år arbejdet målrettet
på at fremme alle borgeres sundhed med udgangspunkt i faglige anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Vi er nået rigtig langt, og i
de kommende år vil vi sammen sætte særligt fokus på at styrke de unges
fysiske og mentale sundhed.
Udfordringerne er klare. Blandt store børn og unge har omkring 20 pct.
alvorlige tegn på psykisk mistrivsel. Psykisk mistrivsel giver ikke bare dårligere livskvalitet men kan også forhindre den unge i at gennemføre en uddannelse og komme i job. Udvikler mistrivsel sig til egentlig psykisk sygdom, er det både begrænsende for den unges liv og dyrt for samfundet.
I forhold til den fysiske sundhed er de unges alkoholvaner noget, som kalder på opmærksomhed. Danske unge drikker langt mere end andre europæiske unge, og festkulturen på bl.a. ungdomsuddannelserne har stor betydning.

-9-

Også rygning er en udfordring. Hver eneste dag begynder 40 danske unge
under 18 år at ryge. Unge på erhvervsskoler ryger mere end elever på gymnasier. I hovedstadsregionen er andelen af unge rygere ydermere større end
i Jylland og på Fyn.
Kommunerne arbejder allerede aktivt på tværs af fagområder for at styrke
de unges sundhed. Og i de kommende år vil vi i endnu højere grad arbejde
sammen på tværs og engagere ungdomsuddannelserne og de unge selv.

Kommunerne vil sammen være en stærkere partner for
ungdomsuddannelserne. Vi skal i højere grad samarbejde om
rammer og kultur på ungdomsuddannelserne, fordi det har
en stor betydning for de unges liv og livsstil.
Ungdomsuddannelserne har en anden kerneopgave end sundhed. Og de
unge kan have mange forskellige mål i livet. Det er derfor væsentligt, at vi i
vores arbejde med et styrke de unges sundhed fokuserer på, hvordan fysisk
og mental sundhed også er et middel, der bidrager til at nå andre mål, som
fx uddannelse, trivsel og livssucces.

KKR-mål for unges fysiske og mentale sundhed




I 2017 vil kommunerne etablere en fælles strategi for fremme af fysisk og mental sundhed på tværs af kommuner og ungdomsuddannelser.
Som supplement til strategien udarbejdes et idékatalog med konkrete
eksempler fra kommuner, som allerede indgår i samarbejde med ungdomsuddannelser om de unges sundhed.

KKR-målene om unges sundhed understøtter et af regeringens otte nationale mål for sundhedsvæsenet, nemlig målet om ”flere sunde leveår”, hvor
udviklingen i middellevetid og daglige rygere i befolkningen følges.
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Udviklingsområder i årene
frem
KKR-mål for sundhed vedrører de fælles mål, som
kommunerne vil indfri i 2017 og 2018. I processen har der
været flere væsentlige mål i spil. Neden for fremgår tre af disse
mål med opfordring om, at kommuner eller grupper af
kommuner arbejder videre med dem.

KKR-mål for sundhed er i sin natur dynamiske. Grundtanken er, at vi hvert
år kan gøre status for arbejdet med målene. Der vil være mulighed for at
tage nye mål ind og pille gamle mål ud.
I udarbejdelsen af KKR-mål for sundhed har der været langt flere mål i spil,
end de tre som indgår i papiret. Der er truffet valg og fravalg i processen.
På næste side fremhæves de tre væsentligste mål, som ikke blev udvalgt til
de endelige KKR-mål for sundhed. De kan opfattes som udviklingsområder,
som ligger i pipeline for fællesskabet de følgende år. De kan også være relevante i arbejdet med den næste sundhedsaftale.
Enkeltkommuner, grupper af kommuner eller hele klynger opfordres til at
gå i gang med at arbejde med målene allerede nu. Det er dog ikke et krav.
Kommuner, som arbejder med målene kan fungere som frontløbere og har
mulighed for at danne et solidt grundlag for, at de 29 kommuner i fællesskab evt. kan tage målet op i årene der kommer 2.
2

Se det fulde inspirationsmateriale på www.fks.dk/KKR-maal
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Mål, som kommunerne opfordres til at arbejde med
A: Sundere livsstil hos borgere med psykiske lidelser
Udsatte borgere med psykiske lidelser lever i gennemsnit mellem femten
og tyve år kortere end befolkningen som helhed, hvilket bl.a. hænger
sammen med borgernes livsstil. Vi ønsker at skabe en større bevidsthed
om livsstilen, både hos borgerne selv og hos det personale, som er del af
borgerens hverdagsliv. Sundhed er et fælles ansvar – også på tværs af faggrupper. Kommunerne i de enkelte planlægningsområder opfordres til at
afprøve forskellige metoder, herunder fx fælles kompetenceudviklingsforløb, til fremme af den fysiske sundhed hos borgere med psykiske
lidelser.
B: Bedre styring af rusmiddelbehandlingen
Det er en fælles og løbende udfordring for kommunerne at udvikle og styre
kvaliteten i rusmiddelbehandlingen - såvel ind i egen organisation, som
overfor leverandører af rusmiddelbehandlingen. Kommunerne opfordres
til at definere fælles mål, krav til kvalitet og opfølgning, som vi
kan stille til kommunerne samt private og regionale leverandører. På den
måde vil vi sammen kunne stå som stærkere samarbejdspartnere for de,
som leverer behandlingen.
C: Optimering af indsatsen for borgere med dobbeltdiagnoser
Borgere med et skadeligt og afhængigt forbrug af rusmidler har ofte også
psykiske problemstillinger. Det er afgørende, at psykiske problemstillinger
opdages tidligt, så rusmiddelbehandlingen kan tage højde for det. Derved
kan opnås en bedre og mere håndbar effekt af behandlingen. Ligeledes kan
det danne et mere solidt grudlag for samarbejdet med hospitalspsykiatrien
og praktiserende læger om borgerens videre behandling. Kommunerne
opfordres derfor til, at alle borgere, der påbegynder rusmiddelbehandling
systematisk bliver basisscreenet for psykiske lidelser. Kommunerne opfordres desuden til at dele viden om screeningsmetoder, som har
vist sig virksomme i kommunal sammenhæng.
- 12 -

KKR-mål for sundhed
Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2017
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Kompetent arbejdskraft til Greater Copenhagen

Indsatsbeskrivelse

Indsatsen / projekt
Titel

Kompetent arbejdskraft til Greater Copenhagen

Projektets budget

Samlede budget (kr.):

10.665.000

ReVUS-midler fra
Region Hovedstaden
(kr.):
Øvrig finansiering
(fordelt på partnere):

7.998.750

Projektperiode

2.666.250

Start:
12.2017

Slut:
12.2020

Oplysninger om lead-partner (projektholder)
Stamoplysninger

Navn
Adresse
Tlf.

Tegningsberettiget

CVR
Navn og titel
Adresse
Tlf.
e-mail

Kontaktperson

Navn og titel

Hovedstadens Rekrutteringsservice
Københavns Erhvervshus, Nyropsgade 1, 1602
København V
33 66 33 33
64942212
Janus Krarup, erhvervschef
Københavns Erhvervshus, Nyropsgade 1, 1602
København V
31 48 70 17
jkr@erhverv.kk.dk
Anette Sørensen, afdelingschef

Tlf.

Københavns Erhvervshus, Københavns Kommune,
Nyropsgade 1, 222, 1602 København V
28 10 75 46

e-mail

sd67@erhverv.kk.dk

Adresse

1

Oplysninger om partnere i projektet
Partner 1

Stamoplysninger på
projektpartnere
En partner er forpligtet økonomisk i
projektet, og har indflydelse på
projektets udformning og
gennemførsel.
.

Navn
Adresse

Nordsjællands Rekrutteringsservice
Jobcenter Hillerød, Trollesmindeallé 27,
3400 Hillerød
29189366

CVR
Partner 2

Navn
Adresse
CVR
Partner 3

Navn
Adresse
CVR nr.
[Indsæt flere hvis relevant]

Øvrige deltagere i projektet
Liste over øvrige
deltagere i projektet
(dvs. deltagere som ikke bidrager
økonomisk til projektet)

Metroselskabet A/S
KKR Hovedstaden
LO Hovedstaden
Dansk Industri

Oplysninger om projektet
Projektresumé
Kort opsummering af projektets formål, målgruppe,
aktiviteter og forventede resultater.

Udfordringer med at sikre kvalificeret arbejdskraft til store bygge- og
anlægsprojekter udgør en konkret barriere for vækst i Greater
Copenhagen. I Region Hovedstaden generelt er der således i dag
mangel på murere, tømrere, VVS-montører, elektrikere, struktører og
chauffører. Hovedstadens Rekrutteringsservice, Nordsjællands
Rekrutteringsservice og KKR Hovedstaden præsenterer derfor et oplæg
på en fokuseret indsats rettet mod øget arbejdskraftsdækning og
beskæftigelse i hovedstadsregionen. Indsatsen har bl.a. følgende
indhold:











Fokus på bygge- anlægs- og chaufførbranchernes konkrete
arbejdskraftsbehov og dækning af alle kompetencer i forbindelse
med bygge-anlægsarbejde herunder transport, administration,
service mv.
Opskalering af hovedstadsregionens to rekrutteringsservicer med
ressourcer dedikeret til især Letbanebyggeriet, Nyt Hospital
Nordsjælland og metrobyggeriet til Sydhavnen, men også andre
byggeaktiviteter fx private
Etablering af samarbejdsplatform til understøttelse af
rekrutteringsarbejdet
Proaktiv og opsøgende virksomheds- og beskæftigelsesindsats
Efterspørgselsdreven efter-videreuddannelse
Virksomhedsrettet informationskampagne om muligheder og fordele
ved beskæftigelsessystemet kombineret med kampagne rettet mod
jobcentrenes medarbejdere
Afdækning af modeller for etablering af praktikpladsaftaler
Stærkt samarbejde med eksisterende tilbud

Projektet er hovedprojekt til delprojektet Kompetent arbejdskraft til
Greater Copenhagen – Research. Delprojektet er medfinansieret af
regionale midler i 2017.
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Projektets formål
Beskriv hvad projektet skal opnå og hvorfor det er vigtigt

Projektets målgruppe
Beskriv projektets målgruppe.

Projektet har til formål at levere den nødvendige arbejdskraft til byggeanlæg- samt chaufførbranchen i Greater Copenhagen og skaffe ledige i
arbejde.
Der er et stort potentiale i en mere fokuseret, håndholdt og proaktiv
indsats med udgangspunkt i de allerede etablerede platforme
rekrutteringsservicerne i hovedstadsregionen – i stærk koordinering med
relevante aktører på hele Sjælland.
Ledige: Målgruppen for indsatsen er ledig dansk arbejdskraft. Det kan
være ledige faglærte, ledige ufaglærte og opkvalificeringsparate ledige
(fra begge grupper) fx overskudsarbejdskraft fra andre fagerhverv, der
kan omskoles.
Virksomheder: På virksomhedssiden retter projekter sig mod hoved- og
især underleverandører på Letbanen i ring 3, metrobyggeriet i Sydhavn
og Nyt Hospital Nordsjælland, men også på andre byggerier.

Aktiviteter og milepæle
Beskriv de centrale projektaktiviteter og milepæle
(Vedhæft evt. en uddybende projektplan)

Aktivitet:
1. Opstartsaktiviteter herunder kick off-seminar for
medarbejderne (2. halvår af 2017)
2. Etablering af samarbejdsplatform til understøttelse af
rekrutteringsarbejdet (2. halvår af 2017-1. halvår 2018)
3. Virksomhedsopsøgende indsats (2. halvår af 2017-2. halvår af
2020)
4. Etablering af praktikpladsaftaler (1. halvår af 2018-sidste halvår
af 2020)
5. Jobmatch og rekruttering (2. halvår af 2017-2. halvår 2020)
6. Efter-videreuddannelsesforløb (1. halvår 2018-2. halvår 2020)
7. Kommunikation – kampagner (2. halvår af 2017-2. halvår
2020)
8. Ekstern evaluering (2. halvår 2020)
Milepæle:
1. Afviklet opstart
2. Etablering og ibrugtagning af samarbejdsplatform
3. Operationalisering af rekrutteringsaftaler med entreprenører og
underleverandører i form af konkrete jobmatch
4. Praktikantstillinger oprettes (løbende)
5. Besættelse af ordinære vakante stillinger (løbende)
6. Gennemførelse af efter-videreuddannelsesforløb med henblik
på opkvalificering af kandidater til specifikke stillinger (løbende)
7. Gennemførelse af oplysningskampagner rettet dels mod
virksomheder og dels mod medarbejdere i de kommunale
jobcentre (løbende)
8. Slutevaluering gennemføres

Projektets organisering
Beskriv de forskellige samarbejdsparters rolle i projektet

Projektet bliver gennemført af medarbejdere placeret i Hovedstadens
Rekrutteringsservice og Nordsjællands Rekrutteringsservice. Dertil
kommer medarbejdere fra medlemskommunerne af de to
rekrutteringsservicer – inkl. medarbejdere i jobcentrene. Etablering af en
samarbejdsplatform gør, at rekrutteringsservicerne kan følge workflowet
for den enkelte jobordre og kandidat – i modsætning til i dag, hvor der
ikke eksisterer et velfungerende og funktionelt, tværgående værktøj. Dvs.
at parterne for en begrænset investering på 620.000 kr. (inkl.
vedligehold) i en enkel og derfor nemt implementerbar platform kan opnå
stor effekt, øget koordinering og reducerede administrative byrder.
Metroselskabet A/S indgår i projektet som netværkspartner og leverer
kontakt og indgang til leverandører og underleverandører – fx i
forbindelse med afdækning af muligheder for praktikpladsoprettelse og
arbejdskraftsbehov.
Der foregår allerede i dag faste møder mellem hovedstadsregionens
rekrutteringsservicer og Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland.
Denne formaliserede møderække fortsætter, og den koordinering og
videndeling på tværs af de to regioner, som finder sted, vil også
indbefatte Kompetent arbejdskraft til Greater Copenhagen.
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Halsnæs Kommune, der er lead-partner på indsatsen
Efterspørgselsstyret efteruddannelse af voksne, indgår også i
Nordsjællands Rekrutteringsservice, hvorfor en koordinering mellem de
to indsatser vil ske i det daglige arbejde samt via styregruppemøder i
Nordsjællands Rekrutteringsservice.

Udvælgelseskriterier
1. Bidrag til realisering af den regionale vækst- og udviklingsstrategi ’Copenhagen – hele
Danmarks hovedstad’
Der lægges vægt på, at initiativets effektkæde tydeligt demonstrerer, at initiativet bidrager til at indfri ét eller flere af strategiens
effektmål.
Hvilket af strategiens indsatsområde (rammevilkår eller væksttema) falder initiativet indenfor?
Projektet falder inden for ReVUS’ rammevilkår 2 ”Kompetent arbejdskraft og internationalisering”. Hovedformålene er at levere på
virksomhedernes efterspørgsmål på kompetent arbejdskraft, hvis mangel udgør en reel vækstbarriere, samt af få danske ledige i
arbejde i ordinære stillinger.
Hvilket af strategiens effektmål bidrager initiativet til at indfri?
Projektet understøtter direkte vækstmålet om et erhvervsliv med ”adgang til kompetent dansk og international arbejdskraft”.
Projektet bidrager yderligere via arbejdet med praktikpladser til effektmålene om ”Mindst 25 procent af en ungdomsårgang skal vælge
en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020” samt ”Andelen af 18-29-årige, der ikke har en
erhvervskompetencegivende uddannelse, er faldet med 20 procent i 2020”.
Hvordan bidrager initiativet til at indfri effektmålet?
Det sker ved gennem en målrettet indsats at levere konkrete, kvalificerede eller opkvalificerbare kandidater til virksomheders vakante
stillinger. Dermed får virksomhederne tilført den arbejdskraft, som de mangler og kan have svært ved at skaffe, og ledige kommer
samtidig i arbejde i ordinære stillinger.
Projektet bidrager desuden til effektmålene ved at gøre det mere attraktivt at søge mod en erhvervsfaglig uddannelse, da antallet af
praktikpladser forventeligt vil stige.

2. Vækst og/eller jobskabelse
Der lægges vægt på, at initiativet har en vækst- og/eller jobskabende effekt i hovedstadsregionen.
Hvor mange jobs forventes initiativet at skabe?
Projektets jobskabelse sker ved at besætte vakante stillinger hos entreprenører, vognmandsfirmaer og andre virksomheder inden for
bygge-anlægsbranchen med danske ledige. Stillinger, der for en stor dels vedkommende ellers vil blive besat af udenlandsk
arbejdskraft.
Indsatsens effektskabende kerne er kombinationen af 1) en offensiv opsøgende indsats over for entreprenører og underleverandører
med henblik på afdækning af aktuelle behov og vakante stillinger, samt 2) en effektiv og tværgående rekrutterings-indsats, der matcher
vakante stillinger med umiddelbart kompetente ledige, eller ledige der er opkvalificerbare. Den opsøgende indsats er grundlæggende
nødvendig for at sikre, at vakante stillinger besættes af dansk arbejdskraft.
Hovedstadens Rekrutteringsservice og Nordsjællands Rekrutteringsservice har med det nuværende setup i 2016 leveret 289 besatte
stillinger i alt. Der er her tale om ledige, som kommer i ordinær beskæftigelse. Dertil kommer 23 rekrutteringsaftaler med virksomheder.
Kompetent arbejdskraft til Greater Copenhagen giver et løft af rekrutteringsservicernes arbejde. For det første leverer det indledende
delprojekt forudgående analyser, udvikler metoder og værktøjer og etablerer strategiske samarbejder med virksomheder,
undervisningsinstitutioner og andre aktører på området. For det andet opskaleres medarbejderressourcerne i de to
rekrutteringsservicer, ligesom der sættes ind med en opsøgende og fysisk tilstedeværelse på specifikke bygge- og anlægsprojekter. Det
medfører en række forventede effekter.
Forbehold
Vurderingerne af de forventede effekter er udfordret af en række forhold. For det første foreligger delprojektets afdækning af
arbejdskraftsbehov og potentiale for beskæftigelse osv. endnu ikke. For det andet er resultaterne afhængige af fortsat gunstige
konjunkturer. For det tredje er det en præmis for arbejdet, at virksomhederne ønsker at aftage den arbejdskraft, som
rekrutteringsservicerne tilbyder dem.
Med det in mente oplistes her de forventede effekter:
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Direkte effekter
•

Ordinært beskæftigede: Den samlede indsats resulterer i, at en række ledige kommer i ordinær beskæftigelse.
Delprojektets afdækning af arbejdskraftsbehovet er som nævnt endnu ikke er leveret. Men et kvalificeret bud er 150
ledige i job og 100 i opkvalificering med efterfølgende job pr år.

•

Styrket samarbejde: Indsatsen vil udbygge samarbejdet og øge koordineringen omkring arbejdskraftsforsyning i hele
metropolregionen – ikke blot mellem rekrutteringsservicerne i hovedstaden, men også med Jobcentrenes
Rekrutteringsservice Sjælland.

•

Reducerede adm. byrder: Et styrket samarbejde vil derudover resultere i reducerede administrative byrder og bedre
arbejdsflow for rekrutteringsservicerne – fx via etableringen af en digital understøttelse af rekrutteringsarbejdet.

•

Strategiske partnerskaber: Projektet etablerer en række strategiske samarbejder via rekrutteringsaftaler med
virksomheder, der fungerer som entreprenører og underleverandører på de fire byggerier.

Besparelseseffekter
Udover de direkte effekter medfører indsatsen den besparelseseffekt, som altid følger ved en ledigs overgang til ordinær beskæftigelse.
Nordsjællands Rekrutteringsservice har beregnet besparelseseffekterne heraf: Hvis det meget konservativt antages, at
ledighedsperioden afkortes med gennemsnitligt 1 måned, når det lykkes rekrutteringsservicerne at få en borger i ordinært job,
indebærer det en besparelse på1:
-

10.417 kr. netto pr. job, der tilbydes en forsikret ledig

-

9.840 kr. pr. job, der tilbydes en forsørger på kontanthjælp

Hertil kommer et forøget skatteprovenu for alle de borgere, der er gået fra ledighed til beskæftigelse. Når borgere på integrationsydelse
går i job, ydes der fra 2017 ud over besparelsen på forsørgelsen et resultattilskud, når personen har været ansat i 6 måneder.
Resultattilskuddet er på 75.000 kr. de første 3 år og 50.000 kr. i 4. og 5. år.
Afledte effekter
Udover de direkte effekter og besparelseseffekterne resulterer projektet i afledte effekter, som er svære at måle. Det er fx effekter i form
af, at virksomheder er i stand til at udnytte et vækstpotentiale via adgang til kvalificeret arbejdskraft, som de ellers ikke ville kunne
realisere.
Hvilke andre vækstskabende effekter har projektet?
Projektet styrker overordnet det tværkommunale samarbejde om rekruttering, jobmatch og efter-videreuddannelse. Bl.a. via etablering
af en skalerbar samarbejdsplatform til understøttelse af rekrutteringsarbejdet, der giver øget koordinering og mindsker administrative
byrder i rekrutteringsarbejdet.

3. Samarbejdskreds med relevante kompetencer og ressourcer
Der lægges vægt på, at initiativet gennemføres af en samarbejdskreds, der bidrager med nødvendige kompetencer og ressourcer,
faglige såvel som projektledelsesmæssige, til en succesfuld gennemførelse af initiativet. Hvor det vurderes relevant, vil der tillige blive
lagt vægt på graden af kontant medfinansiering og/eller bidrag i form af arbejdstimer.
Hvilke kompetencer bidrager de enkelte partnere med?
Hovedstadens Rekrutteringsservice og Nordsjællands Rekrutteringsservice arbejder begge med målrettede opsøgende indsatser i
forhold til virksomheder og er tværkommunale samarbejder omkring rekruttering i forhold til bl.a. bygge- og anlægsbranchen samt
chaufførbranchen. Begge organisationer har store praksisnære erfaringer med projektets arbejdsområde.
Beskriv relevante erfaringer i forhold til projektets gennemførelse.
Ud over administrativ og projektlederkompetencer leverer den store praksisnære erfaring med projektets arbejdsområde det optimale
grundlag for, at projektet leverer resultater og realiserer de opstillede vækstmål.
Hvilke projektledelsesmæssige erfaringer har projektholder fra lignende projekter?
Københavns Kommune har gennemført og været lead på en lang række tværgående tilskudsprojekter. Med Hovedstadens
Rekrutteringsservice besidder Københavns Kommune dermed både fagkompetencer knyttet til projektets arbejdsområde, de
nødvendige projektleder- og udviklingskompetencer til at gennemføre projektet samt et administrativt setup, der kan håndtere projekter
med ekstern finansiering.

4. Projektstørrelse og levedygtighed
1

Beregningsgrundlaget for ovennævnte besparelser er lavet med udgangspunkt i den gennemsnitlige refusionssats for

Jobcenter Hillerød fra januar-juni 2016.
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Der lægges vægt på, at der er tale om et større initiativ med markante resultater. Hvor det vurderes relevant, vil der tillige blive lagt vægt
på, at initiativet er levedygtigt efter støttens ophør.
Beskriv hvilke markante resultater initiativet forventes at resultere i.
Projektet skaber overordnet følgende resultater:








Etablering af tværkommunalt samarbejdsplatform til understøttelse af rekrutterings- og matcharbejdet. Der eksisterer i dag
ikke en sådan fælles platform for jobcentrene, hvorfor det tværgående samarbejde har karakter af en manuel indsats.
Forpligtende samarbejdsaftaler mellem virksomheder og hovedstadsregionens jobcentre. Aftalerne forpligter gensidigt på
samarbejde om jobmatch.
Kompetenceudvikling af ledige rettet mod specifikke vakante stillinger
Koordineret samarbejde mellem efter-videreuddannelsesindsatser i hovedstadsregionen med henblik på forsyningssikkerhed
af kandidater og holdopfyldelse. Samarbejdet sikrer, at kompetenceudviklingsforløb får kritisk masse af kursister fra en samlet
pulje af indsatsernes kandidater. Hvor indsatsen Efterspørgselsstyret efteruddannelse for voksne f.eks. kun udgøres af seks
kommuner, bringer Kompetent arbejdskraft til Greater Copenhagen langt flere kommuner – og dermed kursister – i spil.
Et antal ledige kommer i arbejde i ordinære stillinger
Oplysningskampagner til udenlandske virksomheder om mulighederne i det danske beskæftigelsessystem – herunder særligt
om mulighederne for jobmatch i Kompetent arbejdskraft til Greater Copenhagen.

Projektet er funderet i de to rekrutteringsservicer i Region Hovedstaden. De inkluderer alle kommuner i regionen undtagen Bornholms
Regionskommune. Projektets resultater og aktiviteter kan således videreføres i eksisterende organiseringer med bred kommunal
opbakning.

5. Regionale løsninger på regionale udfordringer
Der lægges vægt på, at initiativet adresserer regionale udfordringer, og at løsningerne bygger videre på og skaber synergi med
eventuelle eksisterende initiativer og med Greater Copenhagen.
Hvilke regionale udfordringer adresserer initiativet?
En række analyser peger på allerede eksisterende udfordringer med at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder i bygge- og
anlægsbranchen i Greater Copenhagen. Sådanne flaskehalsproblemer udgør konkrete barrierer for den fortsatte vækst og
beskæftigelse i regionen.
På nuværende tidspunkt findes der ikke præcise oversigter over arbejdskraftbehovet for anlægsbyggerierne Letbanen i Ring 3,
metrobyggeriet til Sydhavnen og Nyt Hospital Nordsjælland i Hillerød. Men den generelle fremskrivning viser, at der allerede er og vil
opstå yderligere mangel på faggrupper, som er relevante for store anlægsbyggerier, hvilket også fremgår af de seneste to
arbejdsmarkedsbalanceopgørelser. I Region Hovedstaden generelt er der således i dag mangel på murere, tømrere, VVS-montører,
elektrikere og chauffører. Metroselskabet, Ring 3-Letbane og Projektorganisationen Nyt Hospital Nordsjælland forventer i forlængelse af
ovenstående udfordringer med at få kvalificeret arbejdskraft til projekterne – især blandt danske underleverandører.
Ud over virksomhedernes arbejdskraftsbehov er der fra et dansk perspektiv den yderligere udfordring, at en stor andel af
arbejdspladserne risikerer at blive besat af udenlandsk arbejdskraft, da en stor del af entreprenørerne på byggerierne sandsynligvis
bliver udenlandske virksomheder. Det betyder, at danske ledige risikerer at gå glip af de jobmuligheder, anlægsarbejderne skaber.
Hvilke eksisterende indsatser bygger initiativet videre på / skaber synergi til?
Indsatsen organiseres som – og tager udgangspunkt i – et samarbejde mellem Hovedstadens Rekrutteringsservice og Nordsjællands
Rekrutteringsservice. Dertil koordineres med Efterspørgselsstyret efteruddannelse for voksne under ReVUS samt Jobcentrenes
Rekrutteringsservice Sjælland.
Hvad er initiativets relevans i forhold til Greater Copenhagen?
Projektet skal sikre dækning af virksomhedernes efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft inden for bygge-anlæg, så flere danske ledige
kommer i arbejde, og virksomhederne får besat vakante stillinger. Målrealiseringen skal ske gennem efterprøvede og resultatskabende
samarbejdsmodeller, der involverer virksomheder og går på tværs af jobcentre og kommunegrænser i hovedstadsregionen – og med
stærk koordinering med Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland samt Efterspørgselsstyret efteruddannelse for voksne. Det sker
med henblik på at udnytte synergi og undgå overlappende aktiviteter. Kompetent arbejdskraft til Greater Copenhagen kan fx levere
deltagere til efteruddannelsesaktiviteter i regi af de andre indsatser, der på den måde får gavn af Kompetent arbejdskraft til Greater
Copenhagens opsøgende indsats.
Et tværgående samarbejde om rekruttering og uddannelse af arbejdskraft vil desuden flugte med den regionale vækst- og
udviklingsstrategis fokusering på kompetent arbejdskraft og Greater Copenhagens formål om ”at understøtte integrationen af
arbejdsmarkedet i regionen”.
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Underskrift
Dato:

Underskrift fra lead-partner (projektholder):

_________________________________________________________
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ERKLÆRING
om deltagelse som partner

Nedennævnte virksomhed/myndighed/fond/forening

Navn: _________________________________________________________________________

bekræfter hermed at være partner i nedenstående projekt:

Projekttitel: ___________________________________________________________________

Virksomheden/myndigheden/fonden/foreningen er som partner bekendt med indholdet i
ansøgningen om tilskud fra Region Hovedstaden dateret:

Dato: ________________________________________________________________________

og accepterer, at tilskuddet udbetales til lead-partneren / projektholder.

Navn på virksomhed/myndighed/fond/forening:

Juridisk status for virksomhed/myndighed/fond/forening:
(A/S, ApS, I/S, K/S, personligt ejet virksomhed, erhvervsdrivende fond, selvejende institution,
offentlig myndighed, forening, eller andet)

Juridisk status: __________________________________________________________________

Dato, navn og stempel: ___________________________________________________________
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3.4

Kompetent arbejdskraft til Greater Copenhagen

Indsatsbeskrivelse

Indsatsen / projekt
Titel

Kompetent arbejdskraft til Greater Copenhagen - Research

Projektets budget

Samlede budget (kr.):

800.000

Ansøgt beløb fra Region
Hovedstaden (kr.):
Øvrig finansiering
(fordelt på partnere):

600.000

Projektperiode

200.000

Start:
12.2016

Slut:
12.2017

Oplysninger om lead-partner (projektholder)
Stamoplysninger

Navn
Adresse
Tlf.

Tegningsberettiget

CVR
Navn og titel
Adresse
Tlf.
e-mail

Kontaktperson

Navn og titel

Hovedstadens Rekrutteringsservice
Københavns Erhvervshus, Nyropsgade 1, 1602
København V
33 66 33 33
64942212
Janus Krarup, erhvervschef
Københavns Erhvervshus, Nyropsgade 1, 1602
København V
3148 7017
jkr@erhverv.kk.dk
Anette Sørensen, afdelingschef

Tlf.

Københavns Erhvervshus, Københavns Kommune,
Nyropsgade 1, 222, 1602 København V
2810 7546

e-mail

sd67@erhverv.kk.dk

Adresse

Oplysninger om partnere i projektet

1

Partner 1

Stamoplysninger på
projektpartnere
En partner er forpligtet økonomisk i
projektet, og har indflydelse på
projektets udformning og
gennemførsel.
Der skal udfyldes en
partnererklæring for hver partner i
projektet.

Navn
Adresse

Nordsjællands Rekrutteringsservice
Jobcenter Hillerød, Trollesmindeallé 27,
3400 Hillerød
29189366

CVR
Partner 2

Navn
Adresse
CVR
Partner 3

Navn
Adresse
CVR nr.
[Indsæt flere hvis relevant]

Øvrige deltagere i projektet
Liste over øvrige
deltagere i projektet

Metroselskabet A/S
KKR Hovedstaden

(dvs. deltagere som ikke bidrager
økonomisk til projektet)

Oplysninger om projektet
Projektresumé
Kort opsummering af projektets formål, målgruppe,
aktiviteter og forventede resultater.

Projektet er et delprojekt til en mulig større indsats Kompetent
arbejdskraft til Greater Copenhagen. Formålet er at levere grundlaget for
en fokuseret indsats rettet mod kompetent arbejdskraft til bygge-anlægsamt transportbranchen i Greater Copenhagen, hvor der bl.a. er
dokumenteret mangel på struktører, murere, tømrere, VVS-montører,
elektrikere og chauffører. Det sker i et samarbejde mellem Hovedstadens
Rekrutteringsservice og Nordsjællands Rekrutteringsservice, der udvikler
redskaber, samarbejder og analytisk grundlag for det muligt kommende
hovedprojekt.
Delprojektets aktiviteter inkluderer afdækning af relevant
arbejdskraftbehov blandt prækvalificerede entreprenørvirksomheder,
udvikling af koncept for emnebank med kandidater inkl.
screeningværktøj, afdækning af mulige modeller for etablering af
praktikpladser, etablering af samarbejde om opkvalificering samt
kommunikation.
Det mulige hovedprojekt Kompetent arbejdskraft til Greater Copenhagen
etablerer en proaktiv og opsøgende virksomheds- og
beskæftigelsesindsats koblet med efterspørgselsdreven eftervidereuddannelse.
Aktiviteterne i del- og hovedprojekt skal bl.a. ses som udmøntning af
Vækstkritiske kompetencer gennem samspil mellem uddannelse, erhverv
og beskæftigelse under ReVUS handlingsplan 2017-2018 samt den
regionale vækstpartnerskabsaftales initiativ Kvalificeret
arbejdskraft.

Projektets formål
Beskriv hvad projektet skal opnå og hvorfor det er vigtigt

Projektets målgruppe
Beskriv projektets målgruppe.

Projektet har til formål at levere det nødvendige afsæt for en fokuseret
indsats rettet mod levering af kompetent arbejdskraft til bygge-anlægsamt chaufførbranchen i Greater Copenhagen. Det sker ved at udvikle
redskaber, samarbejder og analytisk grundlag til brug i den mulige
hovedindsats: Kompetent arbejdskraft til Greater Copenhagen.
Ledige: Slutmålgruppen for indsatsen er ledig dansk arbejdskraft. Det
kan være ufaglært arbejdskraft med relevant erhvervserfaring, relevante
faglærte eller arbejdskraft fra andre fagerhverv, der kan omskoles.
Målgrupperne blandt ledige er ledige faglærte, ledige ufaglærte og
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hovedopkvalificeringsparate ledige (fra begge grupper).
Virksomheder: På virksomhedssiden retter projekter sig mod hoved- og
især underleverandører på Letbanen i ring 3, metrobyggeriet i Sydhavn,
Nyt Hospital Nordsjælland samt udvalgte private bygge- anlægsprojekter.

Aktiviteter og milepæle
Beskriv de centrale projektaktiviteter og milepæle
(Vedhæft evt. en uddybende projektplan)

Projektets hovedelementer fremgår nedenfor:
Aktivitet:


Afdækning af arbejdskraftbehov: Gennem opsamling på
eksisterende analyser samt interviews med prækvalificerede
entreprenører og andre relevante aktører afdækkes følgende:
Stillingskategorier, herunder substitutionsarbejdskraft på
mangelområder; Kompetencer inden for stillingskategorier; Ca.
tidspunkter for behov hos entreprenører. Afdækningen sker med
henblik på en proaktiv rekrutterings- og opkvalificeringsindsats.



Afdækning af potentiale for praktikpladsaftaler: Opdyrkning og
etablering af praktikpladser hos leverandører på store
anlægsbyggerier er udfordret af dels at være ressourcekrævende,
dels af at en stor del af byggeriernes entreprenører er udenlandske,
der ikke på samme måde er bekendt med praktikpladser. Aktiviteten
indsamler erfaringer fra bl.a. Byg til Vækst, der har haft succes med
et sådant arbejde, men begrænset til danske virksomheder.



Koncept for emnebank: Der udvikles også et koncept for en
emnebank med relevante ledige. Det sker gennem udviklingen af et
screeningsværktøj og en tilbagemeldingsmodel til borgere og
centre.



Samarbejde om opkvalificering: Der indgås i udviklingsfasen
aftaler med uddannelsesinstitutioner og allerede igangsatte
initiativer på alle relevante stillingsområder om forløb, der fra start er
kvalificeret fra virksomhedssiden. Det sker gennem et tilpasset
koncept for opkvalificeringsforløb, der sikrer fyldte hold og størst
mulig sandsynlighed for job. Der skal i fasen arbejdes på at forpligte
deltagende kommuner på at aftage pladser på
uddannelsesforløbene.



Kommunikation (koncept): Projektets kommunikationsaktiviteter
retter sig dels mod jobcentrene, hvor indsatsen skal markedsføres,
dels mod virksomhederne, hvor entreprenørernes kendskab til
beskæftigelsessystemet er begrænset. Mange udenlandske
entreprenører ender derfor ofte med at rekruttere arbejdskraft fra
deres eget hjemland eller via store internationale vikarbureauer. I
udviklingsfasen udvikles koncept og materiale til en
virksomhedskampagne bl.a. med informationsmateriale med
beskrevne arbejdsgange og kontaktinfo til relevante aktører samt en
kampagne rettet mod jobcentrene.

Milepæle:


Færdig analyserapport om arbejdskraftsbehov inden for byggeanlæg samt chaufførområdet på projektets case-byggerier



Færdig analyserapport om praktikpladspotentiale samt evt. koncept
for praktikpladsmodel med udenlandsk arbejdsgiver



Færdigudviklet operationelt screeningsværktøj,
tilbagemeldingsmodel og emnebank



Etablerede samarbejdsaftaler



Færdigudviklet kommunikationskoncept med testede prototyper
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Projektets organisering
Beskriv de forskellige samarbejdsparters rolle i projektet

Projektet bliver gennemført af en fælles udviklingskonsulent indplaceret i
Hovedstadens Rekrutteringsservice, der er den største og mest
ressourcestærke af de to rekrutteringsservicer i hovedstaden.
Metroselskabet A/S indgår i projektet som netværkspartner og leverer
kontakt og indgang til leverandører og underleverandører – fx i
forbindelse med afdækning af muligheder for praktikpladsoprettelse og
arbejdskraftsbehov.

Udvælgelseskriterier
1. Bidrag til realisering af den regionale vækst- og udviklingsstrategi ’Copenhagen – hele
Danmarks hovedstad’
Der lægges vægt på, at initiativets effektkæde tydeligt demonstrerer, at initiativet bidrager til at indfri ét eller flere af strategiens
effektmål.
Hvilket af strategiens indsatsområde (rammevilkår eller væksttema) falder initiativet indenfor?
Projektet leverer på ReVUS’ rammevilkår 2 ”Kompetent arbejdskraft og internationalisering”.
Hvilket af strategiens effektmål bidrager initiativet til at indfri?
Initiativet understøtter i sidste ende direkte vækstmålet om et erhvervsliv med ”adgang til kompetent dansk og international
arbejdskraft”. Det sker ved gennem en målrettet indsats at levere konkrete, kvalificerede eller opkvalificerbare kandidater til
virksomheders vakante stillinger.
Projektet bidrager bl.a. via arbejdet med praktikpladser til effektmålene om ”Mindst 25 procent af en ungdomsårgang skal vælge en
erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020” samt ”Andelen af 18-29-årige, der ikke har en erhvervskompetencegivende
uddannelse, er faldet med 20 procent i 2020”.
Hvordan bidrager initiativet til at indfri effektmålet?
Projektet bidrager bl.a. til effektmålene ved at gøre det mere attraktivt at søge mod en erhvervsfaglig uddannelse, da antallet af
praktikpladser forventeligt vil stige.

2. Vækst og/eller jobskabelse
Der lægges vægt på, at initiativet har en vækst- og/eller jobskabende effekt i hovedstadsregionen.
Hvor mange jobs forventes initiativet at skabe?
Delprojektet lægger fundamentet for en markant indsats rettet mod det udækkede arbejdskraftsbehov, bygge-anlægssektoren samt
chaufførbranchen har.
Hvilke andre vækstskabende effekter har projektet?
Det mulige hovedprojekt Kompetent arbejdskraft til Greater Copenhagen opstiller en række effektmål, som delprojektet direkte leder
frem til, herunder antal jobordrer, ledige i arbejde, besatte ledige stillinger, opkvalificerede ledige, screenede kandidater og
virksomhedskontakter.

3. Samarbejdskreds med relevante kompetencer og ressourcer
Der lægges vægt på, at initiativet gennemføres af en samarbejdskreds, der bidrager med nødvendige kompetencer og ressourcer,
faglige såvel som projektledelsesmæssige, til en succesfuld gennemførelse af initiativet. Hvor det vurderes relevant, vil der tillige blive
lagt vægt på graden af kontant medfinansiering og/eller bidrag i form af arbejdstimer.
Hvilke kompetencer bidrager de enkelte partnere med?
Hovedstadens Rekrutteringsservice og Nordsjællands Rekrutteringsservice arbejder begge med målrettede opsøgende indsatser i
forhold til virksomheder og er tværkommunale samarbejder omkring rekruttering i forhold til bl.a. bygge- og anlægsbranchen. Begge
organisationer har store praksisnære erfaringer med projektets arbejdsområde.
Beskriv relevante erfaringer i forhold til projektets gennemførelse.
Ud over administrativ og projektlederkompetencer leverer den store praksisnære erfaring med projektets arbejdsområde det optimale
grundlag for, at projektet leverer anvendelige output fx i form af screeningsværktøjer, operationel emnebank og datagrundlag.
Hvilke projektledelsesmæssige erfaringer har projektholder fra lignende projekter?
Københavns Kommune har gennemført og været lead på en lang række tværgående tilskudsprojekter. Med Hovedstadens
Rekrutteringsservice besidder Københavns Kommune dermed både fagkompetencer knyttet til projektets arbejdsområde, de
nødvendige projektleder- og udviklingskompetencer til at gennemføre projektet samt et administrativt setup, der kan håndtere projekter
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med ekstern finansiering.

4. Projektstørrelse og levedygtighed
Der lægges vægt på, at der er tale om et større initiativ med markante resultater. Hvor det vurderes relevant, vil der tillige blive lagt vægt
på, at initiativet er levedygtigt efter støttens ophør.
Beskriv hvilke markante resultater initiativet forventes at resultere i.
Projektet har grundlæggende til formål at udvikle de nødvendige redskaber, kontakter, samarbejdsaftaler og analysegrundlag for en
markant opsøgende rekrutterings- og efteruddannelsesindsats. Herunder udviklingen af analyserapport om relevant arbejdskraftsbehov,
viden om praktikpladspotentiale og evt. koncept for praktikpladsmodel med udenlandsk arbejdsgiver, et operationelt screeningsværktøj,
en tilbagemeldingsmodel rettet mod virksomheder, en operationel emnebank, en mængde etablerede samarbejdsaftaler samt et
færdigudviklet kommunikationskoncept for hele indsatsen.

5. Regionale løsninger på regionale udfordringer
Der lægges vægt på, at initiativet adresserer regionale udfordringer, og at løsningerne bygger videre på og skaber synergi med
eventuelle eksisterende initiativer og med Greater Copenhagen.
Hvilke regionale udfordringer adresserer initiativet?
En række analyser peger på allerede eksisterende udfordringer med at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder i bygge- og
anlægsbranchen i Greater Copenhagen. Sådanne flaskehalsproblemer udgør konkrete barrierer for den fortsatte vækst og
beskæftigelse i regionen.
På nuværende tidspunkt findes der ikke præcise oversigter over arbejdskraftbehovet for anlægsbyggerierne Letbanen i Ring 3,
metrobyggeriet til Sydhavnen og Nyt Hospital Nordsjælland i Hillerød. Men den generelle fremskrivning viser, at der allerede er og vil
opstå yderligere mangel på faggrupper, som er relevante for store anlægsbyggerier, hvilket også fremgår af de seneste to
arbejdsmarkedsbalanceopgørelser. I Region Hovedstaden generelt er der således i dag mangel på murere, tømrere, VVS-montører,
elektrikere og chauffører. Metroselskabet, Ring 3-Letbane og Projektorganisationen Nyt Hospital Nordsjælland forventer i forlængelse af
ovenstående udfordringer med at få kvalificeret arbejdskraft til projekterne – især blandt danske underleverandører.
Ud over virksomhedernes arbejdskraftsbehov er der fra et dansk perspektiv den yderligere udfordring, at en stor andel af
arbejdspladserne risikerer at blive besat af udenlandsk arbejdskraft, da en stor del af entreprenørerne på byggerierne sandsynligvis
bliver udenlandske virksomheder. Det betyder, at danske ledige risikerer at gå glip af de jobmuligheder, anlægsarbejderne skaber.
Hvilke eksisterende indsatser bygger initiativet videre på / skaber synergi til?
Indsatsen organiseres som – og tager udgangspunkt i - et samarbejde mellem Hovedstadens Rekrutteringsservice og Nordsjællands
Rekrutteringsservice. Dertil koordineres fremadrettet med Efterspørgselsstyret efteruddannelse for voksne under ReVUS samt
Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland.
Hvad er initiativets relevans i forhold til Greater Copenhagen?
Projektet skal sikre dækning af virksomhedernes efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft inden for bygge-anlæg, så flere danske ledige
kommer i arbejde, og virksomhederne får besat vakante stillinger. Målrealiseringen skal ske gennem efterprøvede og resultatskabende
samarbejdsmodeller, der involverer virksomheder og går på tværs af jobcentre og kommunegrænser i hovedstadsregionen – og med
stærk koordinering med Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland samt Efterspørgselsstyret efteruddannelse for voksne. Det sker
med henblik på at udnytte synergi og undgå overlappende aktiviteter. Kompetent arbejdskraft til Greater Copenhagen kan fx levere
deltagere til efteruddannelsesaktiviteter i regi af de andre indsatser, der på den måde får gavn af Kompetent arbejdskraft til Greater
Copenhagens opsøgende indsats.
Et tværgående samarbejde om rekruttering og uddannelse af arbejdskraft vil desuden flugte med den regionale vækst- og
udviklingsstrategis fokusering på kompetent arbejdskraft og Greater Copenhagens formål om ”at understøtte integrationen af
arbejdsmarkedet i regionen”.
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