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Forord: Forebyggelse for fremtiden 

Det går den rigtige vej med danskerens sundhed. Vi lever længere og har 

flere gode leveår end for 20 år siden. Men den positive udvikling går for 

langsomt, og middellevetiden i Danmark er i dag lavere end de lande vi nor-

malt sammenligner os med. Velfærdssamfundet sættes under pres af stadigt 

stigende udgifter til behandling, pleje og omsorg af borgere med kroniske 

sygdomme som diabetes, kræft, hjertekar og KOL. Det er hverken godt for 

den enkelte borger eller for samfundsøkonomien. Desuden ser vi en bekym-

rende udvikling inden for den mentale sundhed, hvor stadigt flere lider af 

især stress, angst og depression. Langt de fleste børn og unge trives og har 

et godt helbred, men forskning viser, at udviklingen også hos de yngre gene-

rationer går den forkerte vej - både hvad angår den fysiske og den mentale 

sundhed. Sammenlignet med for 10-15 år siden oplever færre børn og unge 

at have et rigtig godt helbred og flere har symptomer på dårlig mental sund-

hed. Samtidig tager mange børn og unge usunde vaner med sig ind i vok-

senlivet og er derfor i risiko for at udvikle kronisk sygdom som ældre.  

Sygdom og svækkelse rammer derudover ikke alle befolkningsgrupper lige 

hårdt, og der er i Danmark i dag en stigende social ulighed i sundhed. Ifølge 

statistikken kan en mand med en kort uddannelse forvente at leve 10 år kor-

tere end en mand med en lang videregående uddannelse. Der er derfor be-

hov for, at vi får forebyggelsesindsatsen i Danmark op i gear, så kommende 

generationer kan se frem til flere gode leveår.  

 

KL ønsker med dette udspil at sætte en fælles retning for, hvordan kommu-

nerne medvirker til at fremme folkesundheden i Danmark og lægger op til en 

politisk drøftelse af udspillet i kommunerne. Når det er sagt, ønsker vi også 

med udspillet at stille skarpt på, at folkesundheden ikke alene løftes i kom-

munerne. Først og fremmest er det individet, der har friheden til at vælge det 

liv, han eller hun ønsker – men mange at de strukturelle tiltag, vi ved har en 

positiv indflydelse på folkesundheden, har også en betydning for det enkelte 

individs handlerum. Fx ved vi, at rygning er den enkeltstående risikofaktor, 

der er mest skadelig og at vi med forskellige strukturelle tiltag kan spare 

mange liv og sunde leveår. Der er derfor behov for at finde en balance, hvor 

vi som samfund sætter nogle rammer, der fremmer det sunde liv, uden vi fra-

tager individet dets ansvar for egen sundhed.  

 

Samtidig er det ikke mindst nødvendigt at anerkende, at både kommunerne, 

staten, regionerne og civilsamfundet har ansvar for en samlet forebyggelses-

indsats. Det kræver samarbejde på tværs. I dette udspil er der fokus på, 

hvad den enkelte kommune kan gøre, og hvordan kommunerne gennem et 

styrket samarbejde mellem de enkelte parter i sundhedsvæsenet og internt i 

kommunerne kan bidrage til en bedre folkesundhed. Samtidig er der fokus 

på, hvad kommunerne samlet, via KL, kan gøre for at påvirke de øvrige ak-

tører i samfundet til også at styrke deres indsats og højne samarbejdet på 

tværs af sektorer. 
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I kommunerne har vi en unik mulighed for at tilbyde rammer i det nære, som 

er med til at fremme sundhed. Den måde, vi møder borgerne i dagtilbud, 

skoler, jobcentre, ældreplejen og handikap og psykiatri, påvirker borgens 

sundhed, og samtidig har det betydning, hvordan vi planlægger vores by og 

landskab, så det bliver nemt at tage det sunde valg. Forebyggelsesopgaven 

i kommunerne løftes derfor ikke alene på sundhedsområdet, og det er nød-

vendigt at drøfte opgaven på tværs af fagområder. Dette udspil skal derfor 

ses i sammenhæng med KL's øvrige udspil indenfor sundhed, social, børn, 

unge, vækst og beskæftigelse.  

 

I dette udspil har vi prioritet 6 pejlemærker, hvor vi som kommuner kan gøre 

en mærkbar forskel for folkesundheden. Pejlemærkerne skal sætte retning i 

forhold kommunernes ansvar for opgaven og i forhold til at styrke indsatsen 

for, at børn og unge, de fremtidige generationer, får bedre en sundhed og 

undgår kronisk sygdom, der kunne have været forebygget. Specifikt viser 

pejlemærkerne retning i forhold til to af de væsentligste årsager til dårligt hel-

bred, nemlig tobak og alkohol. Endelig sætter pejlemærkerne en forsøgsvis 

retning på den voksende udfordring med dårlig mental sundhed i befolknin-

gen; forsøgsvis fordi vi på dette område endnu er på stadig usikker grund i 

forhold til årsager og virkningsfulde indsatser. 

 

Pejlemærkerne er en invitation til lokalt og nationalt at drøfte, hvordan vi i 

fællesskab investerer i forebyggelsen og tager et medansvar som borger, ci-

vilsamfund, erhvervsliv, stat, region og – ikke mindst - kommune. 

 

 

 

 

 

 

   

KL's bud på 6 pejlemærker for forebyggelse for fremtiden 

 
1. Alle skal have mulighed for et sundt liv 

2. Alle børn skal vokse på med mod på sundhed og livet 

3. Alle unge skal have plads i fællesskabet 

4. Flere skal vælge et røgfrit liv og ingen børn og unge skal be-

gynde at ryge 

5. Ingen børn og unges liv må skades af alkohol og andre rusmidler 

6. Flere skal leve et liv med mental sundhed og trivsel 
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Pejlemærke 1: Alle skal have mulighed for et sundt liv 

Fælles ansvar for det sunde liv 
Sundhed er en forudsætning for, at vi kan leve det liv, vi ønsker i familien og 

i samfundet. At børn kan lege og lære, at unge kan komme godt på vej med 

uddannelse og arbejde, at voksne kan leve et socialt og økonomisk produk-

tivt liv, og at ældre kan leve længst muligt i eget liv. 

 

Mange forhold har betydning for vores sundhed. Det gælder både overord-

nede forhold som fx boligforhold, uddannelse og arbejdsmiljø, og de relatio-

ner vi har til andre mennesker i familien, på arbejde og i lokalsamfundet 

samt personlige forhold, alder, køn og arvelige faktorer, såvel som individu-

elle livsstilsfaktorer, om vi ryger, drikker for meget, bevæger os for lidt og 

spiser for usundt. Usund livsstil har afgørende betydning for udvikling af ikke 

mindst kroniske sygdomme og en række kræftsygdomme, og vi kan derfor 

forebygge, at så mange bliver syge fremover, hvis vi lever sundt og fremmer 

sundheden i befolkningen. 

 

 

 

 

Mange har et ønske om et sundere liv, men oplever, det er svært at realisere 

ambitionerne om at gøre noget ved fx deres fysiske sundhed ved at være 

mere fysisk aktiv, spise flere grøntsager, drikke mindre alkohol og droppe to-

bakken. I forhold til den mentale sundhed har mange også svært ved at føle, 

de slår til i hverdagen, er en del af fællesskabet og lykkedes i livet. Selvom 

borgerne i vid udstrækning har ansvar for deres egen sundhed, har vi som 

medborgere, kommuner, stat, regioner, erhvervsliv, foreningsliv og civilsam-

fund et ansvar for at støtte op om og skabe rammerne for et sundere liv for 

alle.  
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Samarbejde om sundheden nationalt og lokalt 

Både nationalt og lokalt bør vi forene kræfterne for at forbedre folkesundhe-

den gennem den måde, vi indretter vores samfund og hverdag på. KL byder 

med dette udspil staten, regionerne, patient- og interesseorganisationerne, 

erhvervsliv og foreningsliv til dialog om fremtidens forebyggelse. Samtidig er 

det en opfordring til dialog i lokalsamfundet i kommunen til at gå sammen og 

finde løsninger i nærmiljøet på en sundere hverdag, der er med til at under-

støtte borgeren i at være med til at præge egen sundhed. 

 

Samarbejde om sundheden på tværs i kommunen 

En væsentlig del af forebyggelsesopgaven ligger hos kommunerne, i det 

nære, hvor borgerne lever deres liv i samspil med lokalsamfundet. Siden 

kommunerne fik opgaven i 2007 er kommunerne kommet godt på vej, og har 

prioriteret at løfte folkesundheden gennem vidensbaserede indsatser.  

Kommunerne har en central rolle i at arbejde med forebyggelse og sund-

hedsfremme og kan påvirke borgernes hverdag og sundhed betydeligt ved 

at:  

 Etablere sunde rammer for borgernes liv 

 Arbejde sundhedsfremmende i alle kontakter med borgerne 

 Implementere tilbud til borgere med særlige behov 

 

Kommunerne skal arbejde med at skabe sunde rammer i borgernes nær-

miljø. Det er ikke nok at tænke i enkelttilbud. Sundhedsfremme og forebyg-

gelse skal integreres i hele den kommunale opgavevaretagelse, og alle fag-

områder har et ansvar. Imidlertid er kommunerne ikke gode nok til at samar-

bejde på tværs af fagområder om forebyggelsesopgaven, og der er behov 

for at styrke samarbejdet på tværs af fagområder. Ikke kun for at styrke fol-

kesundheden, men også for at skabe mere lighed i sundhed.  

 

En stor del af kommunens egne ansatte har kort eller ingen uddannelse og 

tilhører nogle af de befolkningsgrupper, der er berørt af social ulighed i sund-

hed, fx inden for ældreplejen, dagtilbud og de tekniske områder. På de kom-

munale arbejdspladser ligger der et potentiale i, at medarbejdere og ledere 

sammen finde løsninger på hvordan arbejdspladsen støtter op om den fysi-

ske og mentale sundhed og samtidig er med til at fremme meningsfulde fæl-

lesskaber.  

 

Der foreligger solid dokumentation for, at forebyggelsesindsatser virker, men 

der er behov for øget fokus på implementering af evidensbaserede indsatser 

og metoder i praksis. Der skal skabes mere ensartethed på området, så alle 

kommuner leverer en systematisk forebyggelsesindsats af høj kvalitet, der 

baseres på bedste faglige viden om indsatser, der har en positiv effekt på 

borgernes sundhed. Det kræver, at der nationalt udarbejdes et sæt fælles in-

dikatorer for, hvordan forebyggelsesindsatserne monitoreres og evalueres, 

således data herfor kan anvendes handlingsorienteret på både politisk og 

administrativt niveau i kommunerne.  
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Grafik [foreløbige eksempler] 

 Graf der viser udviklingen i kommunerne har implementeret sund-

hedsstyrelsens forebyggelsespakker, med data fra 2013, 2015 og 

2017, for pakkerne omkring, tobak, alkohol, fysisk aktivitet, mad og 

måltider og mental sundhed. 

 

Kommunale eksempler [foreløbige eksempler] 

 

Anbefalinger 

KL vil arbejde for … 

 at sætte sundhedsfremme og forebyggelse højere på den politiske 

dagsorden – både nationalt og lokalt. 

 at adressere den stigende ulighed i sundhed og arbejde for, at alle be-

folkningsgrupper får samme muligheder for at flere sunde leveår. 

 at sundhedsfremme og forebyggelse bliver integreret i den politiske in-

teressevaretagelse på tværs af fagområder i KL og i samarbejdet med 

øvrige aktører. 

 at formidle viden til kommunerne om vidensbaserede indsatser og give 

kommunerne mulighed for at dele ny viden og erfaringer med at om-

sætte viden til praksis, bl.a. vi Center for Forebyggelse i praksis. 

 at Sundhedsstyrelsen udarbejder og definerer fælles indikatorer for, 

hvordan kommunerne skal monitorere og evaluere forebyggelsesindsat-

serne. 

 at staten og forskningsmiljøerne påtager sig at ansvar for at tilveje-

bringe ny viden om forebyggelsesindsatser, der virker, og som kan be-

nyttes i praksis i kommunerne, herunder at der fra centralt hold afsæt-

tes flere midler til forskning i kommunal praksis og i, hvad der virker. 

 

KL anbefaler…  

 at kommunalbestyrelserne tager stilling til, hvordan borgeres sundhed 

skal fremmes. Baseret på viden om dels borgernes sundhedsudfordrin-

ger, dels effektive lokale forebyggelsesindsatser.  

 at kommunerne drøfter den sociale ulighed i sundhed, og at der tages 

stilling til, med hvilke initiativer kommunerne ønsker at fremme mere lig-

hed i sundhed.  

 at kommunerne sikrer implementering af politikker og strategier for 

sundhedsfremme og forebyggelse gennem politisk engagement, ledel-

sesopbakning, kompetenceudvikling af medarbejdere og de nødven-

dige ressourcer. 

 at kommunerne etablerer bedre samarbejde på tværs af fagområder for 

med respekt for fagområdernes forskellige mål at integrere sundheds-

fremme og forebyggelse i opgaveløsningen og skabe en sammenhæn-

gende og proaktiv indsats for, at borgerne får de bedste muligheder for 

at leve sundere. 

Kommune der har arbejdet med medarbejdersundhed, fx København eller Maria-

ger Fjord. 
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 at kommunerne prioriterer at gøre det, der virker, og i højere grad ryd-

der ud i indsatser med manglende effekt, fx ved anvendelse af en 

række nationalt definerede indikatorer for, hvordan kommunerne skal 

monitorere og evaluere forebyggelsesindsatserne. 

 at kommunerne deler deres viden med andre kommuner og i højere 

grad anvender data til at dokumentere kvaliteten af indsatsen.   



Dato: 13. september 2017 

 

Sags ID: SAG-2017-02950 

Dok. ID: 2410798 

 

E-mail: AEN@kl.dk 

Direkte: 3370 3720 

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

 

www.kl.dk 

Side 8 af 19 

NOTAT 

 

Pejlemærke 2: Alle børn skal vokse op med mod på 

sundhed og livet  
 

Barndommen er afgørende for at sikre en frugtbar grobund for at lykkes i li-

vet, og det er vigtigt, vi som samfund prioriterer at investere i fremtidens ge-

nerationer. I kommunerne er vi i tæt berøring med de fleste børn og familiers 

liv lige fra det første besøg af sundhedsplejen og gennem årene i dagtilbud 

og folkeskole. Det er betydningsfuldt, at vi bruger denne mulighed på den 

rigtige måde, til at fremme alle børns læring, udvikling og sundhed.  

 

Samtidig kan vi i kommunerne skabe sunde rammer for familiens og børne-

nes hverdag via en aktiv fritids- og kulturpolitik og via planlægning, der læg-

ger op til bevægelse og fysisk aktivitet og samtidig gør det trygt at færdes på 

cykel og til fods i trafikken. Særligt for sårbare familier har også social- og 

beskæftigelsesindsatsen stor betydning for børns muligheder for en sund 

opvækst. 

  
Godt fra start 

Sundhedsplejen kommer i stort set alle hjem for at hjælpe nybagte forældre 

godt i gang med et familieliv, hvor barnet trives og udvikler sig. Men vi kan i 

kommunerne blive bedre til at bruge sundhedsplejens viden og data på 

tværs til også at sikre en høj kvalitet af den sundhedsfremmende indsats for 

alle børn i vores dagtilbud og skoler, og særligt i arbejdet med sårbare og 

udsatte børn. 

 

Alle børn skal trives  

I dagtilbud og skole skal vi samarbejde med forældrene om at give børnene 

de bedste muligheder for at trives, lære, og udvikle sig, så de kan lykkedes i 

deres liv. Det er vigtigt, at børnene er en del af inkluderende udviklings- og 

læringsfællesskaber, så de trives 360 grader rundt. De nationale trivselsun-

dersøgelser kan bl.a. være med til at understøtte kommunerne i, hvor de 

skal prioritere at sætte ind og være med til at sikre at der sker en tidlig op-

sporing af børn i mistrivsel. 

  

Mod på sunde vaner  

Tiden i dagtilbud og skole er et godt læringsrum til, at børnene opbygger 

handlekompetence til sunde vaner med nogle fysiske rammer, der under-

støtter udviklingen og læringen. Børn i alderen 0-3 år skal udfordres med 

nye smagsoplevelser og have styr på motorikken gennem leg og hverdags-

aktiviteter. Skoledagen skal give mulighed for at bruge og kroppen, få pulsen 

op og opleve glæden ved at røre sig. Igennem sundhedsundervisningen i 

skolen, skal eleverne udvikle kompetencer til at kunne fremme sundhed og 

trivsel for sig selv og andre og til at sige fra overfor pres i forhold til at udvikle 

usunde vaner ift. fx tobak, alkohol og seksuel sundhed. En god hjælp i dette 

arbejde er, at mange organisationer stiller velafprøvede undervisningsmate-

rialer til rådighed, der bygger på den nyeste viden og som tager afsæt i de 

pædagogiske læreplaner og fælles mål.  
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Betydningen af social baggrund skal mindskes 

Ulighed i sundhed grundlægges tidligt i livet, og kommunen har særligt i for-

hold til medarbejdernes møde med barnet og familien en central rolle for at 

opspore og sætte tidligt ind med den rette hjælp til familien. Sårbare og ud-

satte børn skal være en del af almenfællesskabet, og vi skal igennem vores 

indsats blive bedre til at fremme den sociale mobilitet. Det kan fx ske ved at 

forældre og de professionelle, der omgiver barnet, har et fælles ambitionsni-

veau og fokus for barnet.  

 

En aktiv fritid for alle børn 

Danske børn i alderen 11-15 år er blandt de børn i hele Europa, der bruger 

mindst tid sammen med vennerne og mest tid foran skærmen. Denne udvik-

ling bør vi som samfund forsøge at vende, og i kommunerne ønsker vi at 

støtter op om et varieret og inkluderende foreningsliv, hvor børn og unge kan 

dyrke deres interesser i fællesskab med andre. Det kræver bl.a. at fritidstil-

buddene kan rumme alle børn, også de med særlige behov.  

 

Kommunale eksempler [foreløbige eksempler] 

 

Anbefalinger 

KL vil arbejde for … 

 at man nationalt prioriterer ressourcer til sundhedsfremme og forebyg-

gelse blandt børn og unge. 

 at regeringen understøtter udviklingen og udbredelsen af sundhedsdata 

på børneområdet. 

 

 

Projekt Sund Uddannelse: Otte skoler på Lolland-Falster har deltaget i projek-

tet, der er et led i Broen til Bedre Sundhed og som går ud på at skabe gode ram-

mer for et sundt liv på den lokale folkeskole gennem aktiviteter, der vedrører 

kost, motion, rygning mental sundhed og bevægelse. KORA har evalueret pro-

jektet og fundet, at eleverne har fået større viden om sundhed og har lært at 

træffe de sunde valg. Og ikke mindst er det lykkedes at engagere eleverne i de 

ældste klasser. 

Fritidspasordning: Kommunale ordninger, der har til formål at øge udsatte børn 

og unges deltagelse i organiserede fritidsaktiviteter med andre børn og unge. Det 

kan fx være gennem tilbud om fritidsvejledning eller økonomisk støtte til ex kon-

tingent eller udstyr. Ordningerne beror på samarbejder, der typisk går på tværs af 

fagforvaltninger og involverer civilsamfund og/eller frivillige aktører. 

Sundhedstjek Fysiske skavanker bliver ofte overset hos anbragte børn. Det er 

erfaringen i Mariagerfjord Kommune, som de sidste to år har tilbudt udsatte børn 

og unge et årligt sundhedstjek. Erfaringerne fra Mariagerfjord viser, at knap 40 

procent af de udsatte børn har problemer med helbredet, som ikke er blevet op-

daget. Det handler for eksempel om allergi, spiseforstyrrelser, nedsat syn, ho-

vedpine, skæv ryg, manglende vaccinationer og overvægt. 
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KL anbefaler… 

 at kommunalbestyrelserne tager stilling til, hvordan kommunerne vil in-

vestere og bedst muligt sikre sundere generationer nu og i fremtiden. 

 at kommunerne fortsat prioriterer systematik og høj kvalitet i sundheds-

plejen og tandplejen til alle børn, da det særligt er her, der er mulighed 

for at sikre en tidlig indsats. 

 at kommunerne prioriterer en hverdag i dagtilbud og skole, hvor bør-

nene trives og udvikles gennem leg og læring til at udvikle sunde vaner 

og mod på livet. 

 at kommunerne fremmer et alsidigt og inkluderende fritidsliv i samar-

bejde med frivillige idrætsorganisationer, så flest mulige børn og unge 

får mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter. 

 at kommunerne styrker den databaserede styring på børneområdet, 

herunder deling og brug af data og viden på tværs af fagområder. 

 

Herudover anbefaler KL særligt for sårbare og udsatte børn… 

 at kommunerne arbejder for et tættere samarbejde om det ufødte barn 

mellem sundhedspleje, almen praksis og jordemoder, for at sikre bar-

nets udvikling allerede under graviditeten, hvor især udsættelse for to-

bak, alkohol og andre rusmidler har store konsekvenser.  

 at kommunerne udover sunde rammer og de universelle tilbud, sikrer 

tidlig opsporing og indsats hos børn og unge, som er i mistrivsel eller 

har sundhedsudfordringer. 

 at kommunerne leverer en sammenhængende indsats til børn med be-

hov tæt på barnets hverdagsliv og på tværs af siloer. 
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Pejlemærke 3: Alle unge skal have plads i fællesskabet 

Kommunerne er i børne- og familieindsatsen med til at sikre, at unge kom-

mer godt på vej ind i ungdoms- og voksenlivet. Imidlertid er det ikke alle 

unge, der finder en plads. I dag står hver femte uden en ungdomsuddan-

nelse som 25-årig, og der er grund til bekymring for disse unge. Både i for-

hold til, om de finder en plads i livet og på arbejdsmarkedet og i forhold til 

deres sundhed. Samtidig giver det god mening at gøre en ekstra indsats i 

forhold til de unge, fordi ungdomslivet er påvirkeligt og et skub i den rigtige 

retning kan vende de unge fra kanten og ind i fællesskabet. 

 

Sunde fællesskaber til alle unge 

Usunde sundhedsvaner i forhold til både rusmidler, tobak, kost, motion og 

mental trivsel etableres for mange i ungdomsårene. Langt de fleste unge le-

ver deres liv på uddannelserne, i fritiden og nattelivet – uden at være i di-

rekte kontakt med kommunens medarbejdere. Kommunerne kan medvirke til 

at skabe sundhedsfremmende miljøer for alle unge igennem styrket samar-

bejde med uddannelsesinstitutionerne, foreningslivet og civilsamfundet. Det 

skal sikre alsidige og rummelige fællesskaber, hvor alle unge kan finde en 

plads og etablere venskaber, som kan være med til at skabe grobund for 

sunde vaner og en sund overgang til voksenlivet.   

 

Fokus på unge der har svært ved at gennemføre en ungdomsuddan-

nelse 

Der kan være mange årsager til, at man som ung ikke formår at gennemføre 

en ungdomsuddannelse: forældre der har svigtet, misbrug af hash, psykiske 

problemer og sygdom, hjemløshed, dårlig økonomi mv., og ofte er det en 

kombinationen af flere ting, der gør den unge sårbar og udsat. For at gen-

finde troen på sig selv har den unge behov en sammenhængende indsats, 

der tager udgangspunkt i den unges livssituation og sundhedsudfordringer.  

 

For unge uden uddannelse er kommunen den naturlige indgang igennem et 

tæt samarbejde på tværs i kommunen mellem sundheds-, social-, beskæfti-

gelse- og misbrugsområdet. For frafaldstruede unge er der behov for tæt 

samarbejde med ungdomsuddannelserne for at den unge kan bevare tilknyt-

ningen til uddannelsen – og en åbenhed for at samarbejde på tværs af kom-

munegrænser, da unge ofte vælger en uddannelse uden for bopælskommu-

nen.  

 

Grafik og data [foreløbige eksempler] 

 [Mangler gode eksempler her.] 

 Sammenhæng med hvor stor betydning uddannelse har for sundhe-

den og sygdom. 

 Psykiatrifonden vurderer, at mentale helbredsproblemer er den hyp-

pigste årsag til frafald på erhvervsuddannelser. 
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Anbefalinger 
KL vil arbejde for… 

 at staten sikrer en regelforenkling for en helhedsorienteret ungeindsats, 

der tager udgangspunkt i den unges livssituation og sundhed, så kom-

munerne er den eneste indgang til visitation, vejledning og uddannelses-

planlægning. 

 

KL anbefaler… 

 at kommunerne i samarbejder med uddannelsesinstitutionerne, for-

eningslivet og civilsamfundet sikrer sundhedsfremmende miljøer, der 

hvor de unge færdes. 

 at kommunerne sikrer en sammenhængende indsats for frafaldstruede 

unge, så flere gennemfører en ungdomsuddannelse.   
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Pejlemærke 4: Flere skal vælge et røgfrit liv og ingen 
børn og unge skal begynde at ryge  
 
Tobaksrygning er den enkelte risikofaktor, der har størst negativ betydning 

for vores sundhed. Hver anden ryger dør af følgesygdomme af rygningen, 

og samtidig er tobaksrygning den væsentligste forklaring på den voksende 

ulighed i sundhed. Børn af mødre med kort uddannelse er oftere udsat for 

passiv rygning, flere unge på teknisk skole ryger sammenlignet med unge på 

gymnasierne, og blandt de voksne er der langt flest rygere blandt arbejds-

løse og voksne med kort uddannelse.  

 

Der er sket meget på området i løbet af de seneste år, og kommunerne er 

nået langt med tobaksforebyggelsen. Der er dog fortsat behov for at sætte 

ind overfor tobaksrygning. Det skyldes ikke mindst at de seneste undersø-

gelser viser, at flere unge begynder at ryge og at der er stor social ulighed i, 

hvilke grupper af befolkningen der ryger. Samtidig har over halvdelen af alle 

rygere ønsker hjælp til at blive røgfri.  

 

Røgfri fremtid 

Flere skal i fremtiden vælge et røgfrit liv, og her har kommunerne en central 

rolle. KL indgår i partnerskabet Røgfri Fremtid, hvor ambitionen er, at ingen 

børn og unge og færre end 5 pct. af alle voksne ryger i 2030. For at nå i mål 

med denne ambition skal kommunerne med til at forebygge, at børn og unge 

begynder at ryge og at de unge, som i dag er festrygere, bliver dagligrygere 

senere i livet. Det kan fx ske gennem implementering af røgfri matrikler eller 

røgfri skoletid på skolerne, ved at begrænse tilgængeligheden af tobaksva-

rer og gennem et stærkt samarbejde med forældre og skoler, fritidstilbud mv.  

 

Flere skal stoppe med at ryge  

Rygere, der ønsker at holde op, skal opleve, at omgivelserne støtter op om 

beslutningen. Kommunerne spiller en rolle ved at styrke tilbud om hjælp til 

rygestop, så flere, der ønsker det, kan komme i gang med et professionelt 

rygestoptilbud. Det kræver kommunale rygestoptilbud af høj kvalitet, som er 

tilgængelige for alle, og at flere henvises fra almen praksis og sygehus til de 

kommunale rygstoptilbud.  

 

Grafik og data [foreløbige eksempler] 

 Stigning i antallet af børn og unge der ryger (afvent opdaterede tal 

fra Kræftens bekæmpelse). Ofte sker der et skred i overgangen fra 

folkeskole til ungdomsuddannelse, hvor flere unge lærer at ryge.   

 

Kommunale eksempler [foreløbige eksempler] 

Syddjurs Kommune har som den første i Danmark valgt at gå forrest og pr. 1. au-

gust 2017 indført røgfri skoletid på alle kommunens folkeskoler. Strukturelle fo-

rebyggelsestiltag som fx røgfri skoletid er et af de mest effektive redskaber til at 

forebygge rygestart blandt børn og unge. 
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Anbefalinger 

KL vil arbejde for… 

 at indfri ambitionerne i Røgfri Fremtid som en del af partnerskabet. 

 at rygeloven ændres, så alle uddannelsesinstitutioner med optag af 

børn og unge under 18 år bliver røgfrit område. 

 at begrænse tilgængeligheden af tobaksvarer særligt for børn og unge. 

 at sætte fokus på mere optimal henvisning til de kommunale rygestoptil-

bud fra fx sygehus og almen praksis. 

 

KL anbefaler… 

 at kommunalbestyrelserne tager politisk stilling til ambitionerne i Røgfri 

Fremtid, herunder deltagelse i partnerskabet. 

 at kommunerne drøfter mulighederne for at indføre røgfri matrikel og/el-

ler røgfri skoletid på alle grundskoler og uddannelsesinstitutioner med 

optag af børn og unge under 18 år.  

 at kommunerne udbreder røgfri miljøer – ikke mindst hvor børn og unge 

færdes - både internt i kommunerne og via partnerskaber med fritidsliv, 

foreninger og erhvervsliv. 

 at kommunerne drøfter muligheden for, at indføre røgfri arbejdstid for 

kommunens medarbejdere. 

 at kommunerne laver proaktiv opsporing, styrker de kommunale tilbud 

om hjælp til rygestop og sikrer lettilgængelig adgang til rygestop forløb i 

nærområdet  

 

Forstærket indsats over for storrygere er et projekt på tværs af kommuner, sy-

gehus og almen praksis, hvor formålet er at tilbyde hjælp til storrygere, der øn-

sker rygestop gennem systematisk henvisning til kommunale rygestopforløb fra 

sygehus og almen praksis. Projektet har medført at langt flere henvises til og 

modtager rygestopforløb i kommunen. Samtidig har en sidegevinst ved projektet 

været, at flere tilbydes andre dele af kommunens patientrettede forebyggelsestil-

bud.  
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Pejlemærke 5: Ingen børn og unges liv må skades af 
alkohol 
 

Alkohol er både et nydelsesmiddel og et rusmiddel, som berører størstede-

len af befolkningen. Alt for mange danskere har i dag et for højt alkoholfor-

brug og følgerne heraf er store for såvel den enkelte borger, familien og de 

pårørende som samfundsmæssigt. Alligevel kan det svært både politisk og 

for den enkelte medarbejde i kommunen at arbejde med alkohol fordi det er 

et område, der opleves meget privat, og som ofte er tabuiseret. Ikke desto 

mindre er der et stort potentiale i de kommunale rammer, foruden og der 

mange aktører, både nationalt og lokalt, offentlige og private, der arbejder 

med alkoholforebyggelse, og derved er centrale samarbejdspartnere for 

kommunerne i at styrke den samlede indsats. 

 

Et mere hensigtsmæssigt alkoholforbrug i hele befolkningen  

Et mere hensigtsmæssigt alkoholforbrug i hele befolkningen kræver et fælles 

kritisk blik på vores alkoholkultur. Mange nyder er glas i ny og næ men alt for 

mange drikker mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger. En nedsættelse 

af det generelle alkoholforbrug vil have stor betydning for folkesundheden og 

vil betyde, at færre får et alkoholmisbrug og færre oplever de skadelige kon-

sekvenser af alkohol.  

 

Unge fulde af liv 

Danske unge drikker sig oftere fulde og indtager samtidig større mængder 

alkohol sammenlignet med vores europæiske naboer. Der er behov for at 

påvirke de unges alkoholkultur, så de unges alkoholdebut udsættes og færre 

unge har et overdrevent indtag af alkohol. En af de mest effektive strategier 

til at nedbringe alkoholforbruget blandt unge er strukturelle forebyggelsestil-

tag som fx alkoholpolitikker i kommunale institutioner og på ungdomsuddan-

nelser, reduceret tilgængelighed i form af højere aldersgrænser og bedre 

håndhævelse af lovgivningen. Strategien skal ske i samskabelse med de 

unge, ungdomsuddannelserne, festmiljøer mv. for at skabe en kultur, hvor 

man kan have det sjovt uden at skulle udsætte for massiv eksponering for 

alkohol. 

 

Ingen børn skal vokse på med alkoholmisbrug   

I Danmark vokser alt for mange børn og unge op i hjem, der er belastet af al-

kohol. Det har store konsekvenser, som sætter spor resten af livet. I knap 

hver anden af kommunens anbringelsessager er alkohol en væsentlig med-

virkende årsag. Der er derfor behov for et øget fokus på børn i familier med 

skadeligt forbrug af alkohol. Det kræver en familieorienteret alkoholbehand-

ling i kommunerne og en systematisk tidlig indsats for at forebygge alkohol-

skade hos både den der drikker og de pårørende – særligt børnene.  
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Styrket alkoholbehandling 

Flere med behov skal i alkoholbehandling, og der er behov for styrket tidlig 

opsporing og øget kvalitet i tilbuddene. Det kræver at kommunerne sikrer sy-

stematik og kvalitet i alkoholbehandlingen fx gennem nationale minimum-

standarder for alkoholbehandlingen, herunder behandlernes uddannelse.  

 

Mange ældre har et alkoholoverforbrug, og der er behov for et øget fokus på 

denne målgruppe. Ældre tåler generelt mindre alkohol end yngre, og et alko-

holoverforbrug blandt ældre kan føre til faldulykker og forringe virkning af 

eventuel medicin, den ældre tager. Forebyggelse af skadelige virkninger af 

alkoholoverforbrug hos ældre kræver medarbejdere, der er dygtige til at op-

spore og italesætte problemet.  

 

Grafik og data [foreløbige eksempler] 

 Boks med de 5 væsentligste samarbejdsaktører på området, fx Alko-

hol og Samfund, Kræftens bekæmpelse, SST, TUBA/Blå Kors, civil-

samfundet, borgeren selv mv.  

 1/3 af danskerne har et menneske med et alkoholproblem i familien 

– enten i kernefamilien eller blandt andre familiemedlemmer.  

 Unges tal fra SIF uge 34, 2017: Unge, der har forældre med alkohol-

problemer, brænder eller skærer i højere grad i sig selv med vilje, li-

gesom de i langt højere grad end andre unge har forsøgt selvmord 

eller haft selvmordstanker.  

 De kommunale udgifter til overførselsindkomster er to-tre gange hø-

jere til borgere med overforbrug af alkohol end til borgere uden – 

svarende til knap 50.000 kr. om året pr. borger. 

 

Kommunale eksempler [foreløbige eksempler] 

 

Anbefalinger 
KL vil arbejde for… 

 at aldersgrænser for salg og udskænkning af alkohol håndhæves, ikke 

mindst for at begrænse tilgængeligheden af alkohol, hvor børn og unge 

færdes. 

 at understøtte, at aldersgrænserne for køb af alkohol i detailhandlen 

samles, således aldersgrænsen hæves fra 16 år til 18 år. 

 at Sundhedsstyrelsen sikrer viden om evidensbaserede indsatser på 

området.  

 

KL anbefaler… 

 at kommunerne sikrer en systematisk forebyggende alkoholindsats ret-

tet mod børn og unge og skaber alkoholfri miljøer, hvor børn og unge 

færdes, herunder i kommunale institutioner og i fritidstilbud. 

11 midtjyske kommuner er gået sammen i Projekt BRUS, der hjælper børn og 

unge i alderen 0-24 år, som lever i familier med rusmiddelproblemer. 
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 at kommunerne politisk drøfter, hvordan man understøtter en mere hen-

sigtsmæssig alkoholkultur blandt alle kommunens borgere – unge som 

ældre. 

 at kommunerne samarbejder om en mere hensigtsmæssig festkultur ift. 

alkohol og rusmidler blandt unge gennem et samarbejde med ung-

domsuddannelserne, restaurationslivet og detailhandlen. 

 at kommunerne sikrer fokus på en systematisk tidlig opsporing af børn 

og unge, der vokser op i familier med et skadeligt alkoholforbrug, herun-

der at relevante medarbejdere har kompetencer til at opspore og itale-

sætte problemet. 

 at kommunerne sikrer systematisk opsporing af borgere med alkohol-

overforbrug og sikrer at borgere tilbydes relevant alkoholbehandling. 

 at kommunerne styrker kvaliteten i de differentierede alkoholbehand-

lingstilbud ved brug af evidensbaserede indsatser.   
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Pejlemærke 6: Flere skal leve et liv med mental sund-
hed og trivsel  

WHO skønner, at psykiske lidelser som angst og depression udgør en af de 
største trusler mod folkesundheden i tæt kapløb med kræftsygdomme og 
rygning. I Danmark ser vi samme bekymrende udvikling og i løbet af en tids-
periode på et år vil hver femte voksen opleve at have psykiske symptomer. 
De samlede direkte og indirekte samfundsmæssige omkostninger ved psy-
kisk sygdom er estimeret til 55 mia. kr. årligt i Danmark. De direkte omkost-
ninger til behandling udgør kun ca. 10 %. Hovedparten af omkostningerne 
skyldes førtidspensionering, langvarigt sygefravær og nedsat individuel ar-
bejdsevne. Desværre er det stadig et uopdyrket område, hvor der er be-
grænset viden om hvorfor og hvad vi kan gøre ved det.  

 
Et rummeligt samfund, hvor alle er aktive i meningsfulde fællesskaber  

Det vi ved er, at det er muligt at forbedre og styrke vores mentale sundhed 

igennem meningsfulde aktiviteter, som vi dyrker i fællesskab med andre. 

Som mennesker har vi behov for at føle os værdsat og kunne se en mening 

med tilværelsen. Har man et aktivt liv fyldt med fritidsaktiviteter og regel-

mæssig kontakt til venner og familie, har man markant mindre risiko for at 

udvikle depression og angst, ligesom man nedsætter risikoen for at få hu-

kommelsestab, koncentrationsbesvær og andre mentale funktionsnedsættel-

ser. 

 

Som samfund har vi en forpligtigelse til, at vi rummer mange forskellige fæl-

lesskaber, hvor vi som mennesker føler os velkomne og værdsat på tværs af 

alder, køn, kultur og social baggrund. I kommunerne har vi et medansvar for 

alsidige og inkluderende fællesskaber i de sammenhænge, hvor vi møder 

borgeren i fx dagtilbud, skole, jobcenter og på social- og ældreområdet. Men 

vi løfter ikke opgaven alene. Vi har alle et medansvar som stat, region, er-

hvervsliv, frivillighedsområde, og som medmenneske i form af familie, kol-

lega og ven. Det gælder også i forhold til at afstigmatisere og skabe større 

åbenhed om psykisk sygdom, som stadig er et tabuiseret emne i samfundet.  

 
Invester før det sker 
Skal samfundet for alvor gøre noget ved mistrivsel og psykisk sygdom, skal 
vi starte med at forebygge hos børn og unge - og gerne allerede i de helt tid-
lige leveår fra 0 til 6 år. Børn, der vokser op i familier med misbrug, psykisk 
sygdom, omsorgssvigt eller overgreb, er i særlig risiko, men alle børn kan 
udvikle psykisk sårbarhed. Den kan ligge i generne, eller udvikles i det helt 
tidlige samspil med de nære omsorgspersoner – oftest forældrene. 
 
Kommunen har en opgave i at identificere børn med negativ social arv alle-
rede i den tidlige barndom og støtte familierne igennem sundhedsplejen, 
dagtilbud og eventuelt socialområdet. Samtidig har almen praksis en rolle ift. 
at underrette kommunen, hvis de er i kontakt med forældre med psykisk syg-
dom, misbrug eller andre sundhedsmæssige eller sociale forhold, der kan 
have betydning for barnets mentale sundhed.  
 
En investering i en tidlig og systematisk indsats forbedrer underprivilegerede 
og understimulerede børns kompetencer og vil komme deres trivsel, udvik-
ling og læring til gavn resten af deres liv.  
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NOTAT 

 

I skolerne har børn og unge der mistrives oftere indlæringsproblemer og 
sværere ved at gennemføre skolegang og uddannelsesforløb. Børn der ikke 
trives har en større risiko for at udvikle alvorlige psykiske symptomer og syg-
domme, der kan vedvare som ung og senere som voksen. Vi ved fra forsk-
ningen, at skoler der har et vedvarende fokus på trivsel og målrettet arbejder 
med, at alle føler sig velkomne og har et tilhørsforhold til skolen forbedrer 
elevernes trivsel.  
 

Psykisk mistrivsel hos voksne 

For voksne er der også en tydelige social skævvridning, hvor risikofaktorer 

og belastninger i forhold til diskrimination, arbejdsløshed, belastende ar-

bejdsmiljø, lav social kapital i boligområder og social isolation er socialt 

skævt fordelt. Psykiske lidelser som fx angst og depression rammer derfor 

også nogle befolkningsgrupper hårdere end andre. 

Langt de fleste kommuner har et eller flere tilbud til borgere der oplever psy-

kisk mistrivsel, men tilbuddene kan ikke stå alene og der er behov for tæt 

sammenhæng til udredning og behandling, hvor der opleves lange venteti-

der.  

 

Kommunale eksempler [foreløbige eksempler] 

 

Anbefalinger 
KL vil arbejde for… 

- at forskning og vidensopsamling styrkes for at belyse hvordan men-

tal sundhed kan fremmes og hvilke indsatser, der virker.  

- at der udvikles nationale anbefalinger i forhold til fremme af mental 
sundhed.  

 

KL anbefaler… 

- at kommunerne fremmer alsidige og inkluderende fællesskaber 

igennem samarbejde med lokale organisationer og boligområder. 

- at kommunerne arbejder med at styrke den mentale sundhed og 

fremme trivslen hos alle borgere igennem vidensbaserede indsatser. 

- at kommunes medarbejdere har styrke opmærksomheden på børn 

og unges tidlige tegn på psykisk mistrivsel og risikofaktorerne herfor 

og der sættes ind med det rette tilbud. 

- at kommunen drøfte muligheden for at have vidensbaserede tilbud til 

borgere der har tegn på psykisk mistrivsel. 

 

 

 

 

 

 

Headspace er et anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 

12-25 år, som er repræsenteret i og samarbejder med kommuner landet over.  
 

ABC for mental sundhed er en forskningsbaseret indsats, der retter sig mod 

hele befolkningen og sætter rammerne for meningsfulde fællesskaber, aktiviteter 

og arrangementer, som alle kan være en del af rundt om i landets kommuner.  
 



2.2 Beslutningssag: Regional aftale med Væksthus Sjælland 



Regional aftale for Væksthus Sjælland 2018 

 
Denne regionale aftale mellem Væksthus Sjælland og KKR Sjælland er enslydende med den aftale, der indgås mellem 

KKR Hovedstaden og Væksthus Hovedstadsregionen for 2018, 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 tværkommunale samarbejder herunder 

også business regions. 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 og 2017, 

således at det fortsat er målet at understøtte udvikling i Greater Copenhagen. Væksthusenes væsentligste fokus er at 

tilbyde specialiseret erhvervsservice. Denne aftale er alene et udtryk for de nye aktiviteter, som de to Væksthuse 

forpligtiger sig til at gennemføre i 2018 sammen med Resultatkontrakten for 2018. Aktiviteterne illustrerer på ingen 

måde det fulde omfang af samarbejdet mellem de to Væksthuse. 

Væksthus Sjælland og Væksthus Hovedstadsregionen indgår således både i et nationalt fællesskab med de 5 væksthuse, 

som led i en statslig strategi, og i et regionalt og kommunalt 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 Sjælland og KKR Hovedstaden indgået mellem de 17 kommuner i Region Sjælland, de 29 

kommuner i Region Hovedstaden, Væksthus Hovedstadsregionen og Væksthus Sjælland oktober 2017. Aftalen er etårig 

og skal revideres igen i slutningen af 2018. 

De to væksthuse har igennem de sidste mange år arbejdet tæt sammen. Således har man bl.a. fælles IT-funktion og 

gennemfører i 2017 en stor udrulning af et fælles ERP-system. Samtidig er der i forbindelse med store nationale 

projekter indgået aftaler om, at aktiviteterne i de to regioner gennemføres sammen, således at både kvalitet og frekvens 

imødekommer virksomhedernes behov. I forhold til de tidligere aftaler, så har evalueringen af samarbejdet vist, at der 

i løbet af et år vil opstå nye muligheder for samarbejde, som supplerer aftalens aktiviteter. 

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:  

 



a) Udbygning af Væksthusenes knudepunktsfunktion herunder Greater Copenhagen Academy 

b) Styrkelse af et sammenhængende erhvervsservicetilbud 

c) Styrkelse af analysesamarbejde 

Indholdet tager afsæt i den nationale aftale mellem KL og regeringen ved Erhvervsministeriet, som er ens for alle 5 

Væksthuse. Aftalen for 2018 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 6-10 % 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 som har anvendt Væksthusene. I forlængelse heraf har Væksthusene 

samlet genereret et samfundsøkonomisk afkast per investeret krone på 5,64 kr. Målingerne af Væksthusenes resultater, 

er et af de bærende elementer i Væksthusene, og er både nationalt og internationalt unikt og har været medvirkende 

til, at Væksthusene over tid har forbedret deres performance. Netop denne form for konsistente målinger, er noget af 

det, som er blevet efterspurgt, i relation til en revision af den offentlige erhvervsfremme i Danmark.    

 

Ad a) 

Knudepunkt:  

1. Fortsættelse af det tættere samarbejde primært med Copenhagen Capacity og kommunerne. Derudover fokus 

på at etablere samarbejder med øvrige relevante aktører i de to regioner  

2. Styrkelse af Greater Copenhagen som vækstiværksættercentrum i Europa  

Mål:  

2a: Understøtning af min. én stor event i Greater Copenhagen, som er international og i vækst   

2b: I samarbejde med relevante aktører at tiltrække start-ups til Greater Copenhagen bla. gennem samarbejder 

med private aktører og universiteter. Dette med henblik på at understøtte de private aktører inden for 

området. 

3. Fortsættelse af samarbejdet omkring Greater Copenhagen Academy, som en fælles platform for uddannelse 

af erhvervsfremmesystemet med inddragelse af Region Skåne, kommunerne og Region Hovedstaden og Region 

Sjælland 

Mål: 
3a: Udarbejdelse af en InterReg ansøgning omkring videreudvikling af erhvervsservicen i Greater 
Copenhagen. InterReg ansøgningen lægger særlig vægt på, at Region Skåne inkluderes i samarbejdet om en 
fælles kompetenceplatform for de tre regioner. Samlet skal det give en styrkelse af netværket på tværs af de 
tre regioner, målt på antallet af samarbejder og kendskab til hinanden. 
 

4. Tættere fagligt samarbejde mellem de to Væksthuse og evt. sammen med de øvrige Væksthuse. 
Mål: 
4a: Udvælgelse af min. 2 fagområder, hvor der kan udveksles ydelser på tværs af regionerne, og der leveres 
minimum 5 vækstforløb i det andet Væksthus 
4b: Der vil være en samtænkning af aktiviteterne i EEN, således at tilbuddene til virksomhederne er 
koordineret mellem de to Væksthuse til gavn for virksomhederne i de to regioner. 
4c: Der udvikles minimum et tværeregionalt program, og evt. også i samarbejde med de øvrige 3 Væksthuse. 
 

Ad b) 

Styrkelse af et sammenhængende erhvervsservicetilbud 

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 vækstiværksætterne 

og iværksætterkulturen samt fokus på de virksomheder, som har et markant skaleringspotentiale. 

Væksthusene har ansvaret for den specialiserede erhvervsservice i regionerne, 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 vækstiværksættere 

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. Herudover varetager Væksthusene opgaven som knudepunkt, 

hvor Væksthusene skaber samarbejde mellem aktørerne, som både har private og offentlige tilbud. 

Dette vil også fremover være Væksthusenes kerneopgave. Væksthusene er en central samarbejdspartner for både den 

lokale erhvervsservice, de private rådgivere, vidensinstitutioner 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. 

Målet med erhvervsservice i Greater Copenhagen er, at kunderne i systemet oplever høj kvalitet og en sammenhæng 

mellem de forskellige aktører. Samtidig er det målsætningen, at kunderne ikke oplever at blive kontaktet af flere 

forskellige aktører med produkter, som ligner hinanden.  

For at understøtte opgaven med at udvikle et sammenhængende og internationalt førende erhvervsfremmesystem har 

Væksthusene følgende indsatser i 2018:  

 

a) En øget digitalisering af virksomhederne 

Fokus på samarbejde omkring digitalisering og automatisering. 

Mål 

- Samtænkning af aktiviteterne i: Digitaliseringsboost, Digitaliseringsløft, Vækstløft og 

Erhvervspartnerskaberne 

- Udvikle fælles program/projekt omkring automatisering og digitalisering af SMV’er 

Effekt: Der måles på de konkrete aktiviteter i initiativerne, som en del af deres evaluering 

 

b) Flere internationale virksomheder i Greater Copenhagen 

Fokus på samarbejde og indsats for, at flere af virksomhederne i Greater Copenhagen bliver internationale. 

Mål 

- Samarbejdet med Udenrigsministeriet, Eksportkreditfonden m. fl. 

- Styrkelse af tilbud til virksomheder, så de får flere muligheder for at blive internationale. 

Effekt: Der måles på, hvorledes andelen af de virksomheder, der bruger Væksthusene øger deres internationale 

aktiviteter. 

  

c) En styrkelse af vækstiværksættere 

Fokus på at styrke samarbejdet omkring vækstiværksættere blandt andet gennem arbejde med 

iværksættermiljøer og inkubation 

Mål:  

- Fortsat samarbejde omkring Vækstfabrikkerne og samarbejde med andre private inkubationsmiljøer på 

Sjælland (f.eks. Copenhagen Fintech, Rainmaking Loft, Væxthuset m.fl.). Der skal herudover etableres 



samarbejder med relevante uddannelsesinstitutioner herunder universiteterne, idet flere virksomheder 

enten udspringer derfra eller i samarbejdet med dem. 

-  Afholdelse af min. to kapitaltiltrækningsevents for vækstiværksættere  

Effekt: Der afrapporteres løbende på samarbejdet med de private aktører 

 

d) Fokus på SMV´er, som har et markant skaleringspotentiale 

Fokus på at vedvare at udvikle tilbud til virksomhedernes efterspørgsel og udfordringer ifht. at kunne realisere 

deres vækstpotentiale. Skalering kan både være udvidelse af nationalt markedsområde ved at implementere 

nye services eller produkter og international skalering. Primært fokus på digitalisering, ledelse, 

internationalisering, finansiering og samarbejde om kvalificeret arbejdskraft. 

Effekt: Der måles på i hvor høj grad virksomhederne har øget deres internationale salg. 

 

 

e) Samarbejder om sikring af adgangen til kvalificeret arbejdskraft. 

Mål: 

-  I samarbejde med kommunerne, det etablerede beskæftigelsessystem samt private aktører, at definere, 

hvor væksthusene kan spille en aktiv rolle ift. tiltrækning af arbejdskraft og i det omfang det er en 

vækstudfordring for virksomhederne. Herunder også samarbejde med kommunerne omkring, hvordan 

Væksthusene kan understøtte beskæftigelsesindsatsen. 

Effekt: Styrkelse af samarbejdet med aktørerne inden for beskæftigelse, således at virksomhederne oplever et 

samarbejde om adgangen til kvalificeret arbejdskraft. Gerne illustreret via konkrete cases.  

 

Ad c) 
 
Styrkelse af analysesamarbejde 

Fokus på at styrke samarbejde med private aktører inden for området med det formål at fremme et stærkt 
analysegrundlag baseret på data, således at virksomheder, myndigheder og andre organisationer kan træffe 
beslutninger på et stærkt datagrundlag. 
Mål: Der skal være et samlet kommissorium for, hvilke analyser, der skal udgives og afdækkes i Greater Copenhagen. 
Der er etableret et fælles samarbejde om relevante analyser for de to Væksthuse, Copenhagen Capacity, og en eller 
flere svenske partnere inviteres til at deltage i samarbejdet. 
Effekt:  Der skal tilvejebringes analyser, som styrker viden, beslutningsgrundlag samt presseaktivitet om 
virksomhedernes vilkår og potentialer. 
 

 

 

 



2.3 Beslutningssag: Handlingsplan for Greater Copenhagen 
2018-2019
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Punkt 4. Ramme for Handlingsplan 2018-2019  

 
 

 
Bilag 4a. Cover – Ramme for Greater Copenhagen Handlingsplan 2018 - 2019 
Bestyrelsen skal jf. vedtægterne årligt vedtage en handlingsplan for det kommende års arbejde. Den 
gældende handlingsplan for 2017 herunder de seks politiske prioriterede områder; infrastruktur, digital 
infrastruktur, fødevarer, turisme, grænsehindringer og arbejdsmarkedsintegration og international 
markedsføring blev godkendt af bestyrelsen d. 9. december 2016.  
 
På styregruppemødet d. 25. august 2017 blev det besluttet, at Handlingsplan 2018 skal tage 
udgangspunkt i de fire nye strategiske fokusområder, som Greater Copenhagen bestyrelsen udpegede og 
bekræftede hhv. bestyrelsesseminaret d. 25. januar og bestyrelsesmødet i Hamborg d. 17. maj 2017:  
 

• Infrastruktur og mobilitet 
• Markedsføring af styrkepositioner 
• Tiltrækning af virksomheder, kapital, turister og talent 
• Én integrerad tilväkstregion (sammenhængende arbejdsmarked)  

 
Herudover blev det foreslået, at komitéens handlingsplaner fremover skal løbe over 2 år for bedre at 
kunne eksekvere på indsatserne i handlingsplanen. 
 
I forhold til rammen og struktur for Handlingsplan 2018-2019 foreslår styregruppen, at handlingsplanen 
fokuseres og opdeles i en politisk del og en projektdel samt struktureres i tre overordnede afsnit:   
 

1. Præsentation af Greater Copenhagens vision og fire strategiske fokusområder.  
2. Præsentation af 1 fyrtårns-/signaturprojekt, som komitéen vil have særligt fokus på i 2018-

2019.  
3. Korte præsentationer af de allerede igangsatte indsatser.  

 
I den politiske del skal der særligt sættes fokus på den nye vision for Greater Copenhagen-samarbejdet og 
de politiske ambitioner for de fire prioriterede fokusområder. I projektdelen arbejdes der videre med, at  
Handlingsplan 2018-2019 skal indeholde et eller flere fælles signaturprojekter, der adresserer væsentlige 
udfordringer, bidrager til vækst og beskæftigelse og medvirker til at profilere samarbejdet. Ideen med 
signaturprojekter er at forsøge at samle ressourcerne, så der skabes klare mål.  
 
Det blev endvidere besluttet, at bestyrelsen skal forelægges fem forslag til mulige signaturprojekter med 
henblik på, at bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 20. september 2017 drøfter og udvælger 
signaturprojekter til Handlingsplan 2018-2019. De igangsatte projekter og basistjenester fra 2016/2017 
skal indgå i et faktaark. Faktaarket skal angive status og fremhæve Greater Copenhagens resultater.  
 
Arbejdsgruppen har til bestyrelsens drøftelser udarbejdet fem forslag til signaturprojekter, der nærmere 
beskrives i bilag 4b og fremhæves i nedenstående model. Greater Copenhagens adgang og indflydelse på 
signaturprojekternes produkter, mål og resultater afhænger af, om indsatserne er styret centralt eller 
decentralt styrede. Modellen illustrerer signaturprojekternes umiddelbare placering ift. central og 
decentral styring.   
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Den endelige Handlingsplan 2018-2019 forelægges bestyrelsen til godkendelse på bestyrelsesmødet d. 6. 
december 2017.  
 
Det indstilles, at:  

 
• Bestyrelsen godkender, at komitéens handlingsplaner fremover skal løbe over 2 år, men revideres 

årligt.  
• Bestyrelsen godkender, at handlingsplan 2018-2019 struktureres som foreslået ovenfor.  
• Bestyrelsen drøfter og udvælger fælles signaturprojekter til Handlingsplan 2018-2019. 

 
 

Baggrund  
 
Proces for involvering af erhvervslivet i Handlingsplan 2018 -2019 
Et af de helt centrale formål med udviklingen af Greater Copenhagen er at få et stærkere og mere 
struktureret samspil med erhvervslivet. I forhold til involveringen af erhvervslivet i Handlingsplan 2018-
2019, kommer det til at foregå i tre niveauer:   
 

• Det strategiske niveau: dialog mellem GCSC-bestyrelsen/formandskab, brancher og eksempelvis 
erhvervsledere fra GC-geografiens største virksomheder. 

• Det taktiske niveau: eksisterende formelle samarbejder hvor GCSC’s parter er involveret 
eksempelvis Vækstfora, Forsknings- og Innovationsrådet Skåne og de kommunale erhvervsråd via 
Kommunernes Kontaktråd mm.   

• Det operationelle niveau: inddragelse af private virksomheder i forhold til konkrete Greater 
Copenhagen aktiviteter, hvor virksomhedstypen afstemmes ift. aktivitetens mål. 

 
 



 Dato: 13. september 2017 
 
 

Punkt 4. Ramme for Handlingsplan 2018-2019  

 
 

 
 
Proces for involvering – det taktiske niveau 2017 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Platforme Dato  
Vækstforum Sjælland  11. sep. 2017 
Vækstforum Hovedstaden  26. sep. 2017 
Forsknings – og Innovationsrådet i Skåne 28. sep. 2017  
Skånsk Klustermöte  9. okt. 2017 
Kommunernes Kontaktråd Hovedstaden 10. okt. 2017   
Kommunernes Kontaktråde Sjælland  11. okt. 2017     



2.3 Beslutningssag: Handlingsplan for Greater Copenhagen 
2018-2019



GC-HANDLINGSPLAN 2018-2019: FORSLAG TIL SIGNATURPROJEKTER 

1. Greater Copenhagen som F&U life science centrum

2. Ett sömlöst resande i Greater Copenhagen 

4. Greater Copenhagen Gigabit – Digital Playbook 



Greater Copenhagen Handlingsplan 2018 – 2019
Opsummering: 
1. Signaturprojekt Greater Copenhagen som F&U life science centrum

Neden for opsummeres det fremlagte forslag til signaturprojekt til Greater Copenhagen Handlingsplan 2018-
2019. (max. 15 linjer)

Med mere end 40.000 arbejdspladser og eksport for milliarder er life science helt central i Greater Copenhagen 
regionen. Trods succesen står life science overfor en række udfordringer, som på sigt kan vanskeliggøre en 
yderligere vækst i branchen. 

Da Greater Copenhagen huser langt størstedelen af life science sektoren i Danmark og en betydelig del i Sverige 
har aktørerne bag samarbejdet derfor en særlig interesse i at branchen klarer sig godt og vækster yderligere. 
Signaturprojektet vil fokusere på tre hovedudfordringer for den fortsatte vækst i branchen: Tiltrækning af 
udenlandske talenter og forskere, tiltrækning af udenlandske forskningsfaciliteter- og aktiviteter og 
markedsføringen af Danmark som central life science region i Europa

Et fokusområde for indsatsen kunne være den stigende sammensmeltning af pharma og tech. Udover at være to 
stærke områder i regionen bidrager kombinationen også til genereringen af nye sundhedsdata, som supplement 
til den guldgrube af historiske sundhedsdata som allerede findes i regionen.



Greater Copenhagen Handlingsplan 2018 – 2019 
Skabelon til signaturprojekt (Greater Copenhagen som F&U life science centrum)

Greater Copenhagen-bestyrelsen har i starten af 2017 vedtaget fire strategiske fokusområder, som skal give ramme og retning for 
komitéens arbejde og realisering af vision og formål. De fire strategiske fokusområder er: 
• Infrastruktur og mobilitet. 
• Markedsføring af styrepositioner. 
• Tiltrækning af virksomheder, kapital, turister og talent. 
• Én integrerad tilväkstregion. 

Det skal fremgå i skabelonen nedenfor hvilke fokusområde/områder signaturprojektet dækker. 

Udfordring Indsats Fokus Resultat Effekt

Life science er en 
hjørnesten i Greater
Copenhagens 
erhvervsstruktur – på 
begge sider af Øresund. 
En række udfordringer 
truer imidlertid den 
fortsatte vækst i 
branchen, blandt andet 
adgang til de bedste 
talenter og forskere.

Signaturprojektet vil 
have tre indsatser
- Tiltrækning af 

internationale 
forskere og talenter

- Tiltrækning af 
internationale 
forskningsfaciliteter

- Markedsføring af 
Greater Copenhagen 
som life science region

Fokus kunne fx være 
tech/pharma

Indsatsen skal være 
markant. Den skal ikke 
kun sikre at  aktuelle 
stillinger bliver besat. 
Kampagnen skal 
dimensioners som en 
permanent indsats 
gennem de to år med 
mulighed for at fortsætte 
den. Af samme grund 
bør indsatsen ske 
samarbejde tæt med 
eksempelvis de store life
science  fonde om 
finansieringen 

Ambitionen er en 
ændring af 
erhvervsstrukturen inden 
for dansk life science. 
Tiltrækkes flere større 
forskningsfaciliteter- og 
aktiviteter samt flere 
hundrede talenter og 
forskere vil det påvirke 
erhvervsstrukturen lang 
tid efter at indsatsen 
afsluttes 

En styrket life science 
sektor, der vækster.

Ændringen af en 
erhvervsstruktur er et 
langt sejt træk, som 
projektet kun har set 
starten på ved sin 
afslutning i 2019. 



Greater Copenhagen Handlingsplan 2018 – 2019
Opsummering: 
3. Ett sömlöst resande i Greater Copenhagen

Neden for opsummeres det fremlagte forslag til signaturprojekt til Greater Copenhagen Handlingsplan 2018-2019. (max. 
15 linjer) 

Greater Copenhagen & Skåne Committe arbetar för att skapa en integrerad tillväxtregion. Det ska vara lätt och attraktivt att bo, leva 
och resa i Greater Copenhagen och ett led i detta är att säkerställa ett sömlöst resande. För att nå detta krävs det att regionerna och 
trafikhuvudmännen kraftsamlar kring en mängd olika satsningar. En sådan satsning är att säkerställa möjligheten för regionens
resenärer att på ett enkelt och tillgängligt sätt söka och köpa resor i hela Greater Copenhagen. 

I dagens Greater Copenhagen kan en resenär inte söka, köpa och resa på en och samma biljett i hela regionen. Det är enkelt att resa 
över Öresundsbron, men det är inte möjligt att med samma biljettköp ta sig vidare på Själland och i Skåne. Genom detta 
signaturprojekt vill vi samla och mobilisera trafikhuvudmännen på respektive sida av sundet för att utveckla en lösning där 
resenärerna får möjligheten att söka och köpa biljett i hela Greater Copenhagen i samtliga trafikhuvudmäns/operatörers appar och
biljettsystem. Detta kommer resultera i ett sömlöst och enkelt resande i Greater Copenhagen, vilket bidrar till ökad mobilitet för 
t.ex. pendlare, studenter, turister och företag, vilket på sikt leder till ökad tillväxt. 

En av Greater Copenhagens allra starkaste fördelar i jämförelse med andra europeiska metropoler är den höga livskvaliteten. 
Möjligheten till ett sömlöst och tillgängligt resande stärker denna position. En ökad tillgänglighet gör också att bilden av Greater 
Copenhagen som en välintegrerad och funktionell region internationellt stärks vilket i sin tur förstärker varumärket, samt ökar 
attraktiviteten och incitamenten för internationella talanger och verksamheter att bosätta och etablera sig i Greater Copenhagen.  

Parallellt med signaturprojektet kommer Interreg-projektet Ett sammanhängande transportsystem i Greater Copenhagen att 
fokusera ett av sina arbetspaket på ett integrerat biljettsystem, varpå det kommer att arbetas med att säkra ett sömlöst resande i 
regionen på både politisk och analytisk nivå. 



Greater Copenhagen Handlingsplan 2018 – 2019 
Skabelon til Ett sömlöst resande i Greater Copenhagen

Greater Copenhagen-bestyrelsen har i starten af 2017 vedtaget fire strategiske fokusområder, som skal give ramme og retning for komitéens arbejde og 
realisering af vision og formål. De fire strategiske fokusområder er: 
• Infrastruktur og mobilitet. 
• Markedsføring af styrepositioner. 
• Tiltrækning af virksomheder, kapital, turister og talent. 
• Én integrerad tilväkstregion.

Udfordring Indsats Fokus Resultat Effekt

I dagsläget är det inte möjligt för 
resenärer att söka, köpa och resa på en 
och samma biljett i hela Greater 
Copenhagen. Via Skånetrafiken kan 
man köpa biljett från hela Skåne till 
Köpenhamn via biljettautomat och app, 
men att ta sig vidare på Själland kräver 
ännu ett biljettköp hos den danska 
operatören. På dansk sida är det 
möjligt att köpa biljett mellan 
Hovedstadsområdet och Malmö via 
biljettautomat, men om du startar din 
resa utanför Hovedstadsområdet 
måste du köpa minst två olika biljetter. 

Att det inte är möjligt att söka, köpa 
och resa på en enda biljett i hela 
Greater Copenhagen leder till en 
upplevelse av ett komplext system, 
vilket riskerar att hämma regionens 
tillväxt i form av, bland annat, låg nivå 
av gränspendling. 

Genom att samla och mobilisera 
trafikhuvudmännen för att säkra en 
lösning kan sysselsättningsgraden och 
mängden gränspendlare öka. Ett 
sömlöst resande bidrar även till att 
säkra regionens höga livskvalitet, vilket 
fungerar som en motor i attraheringen 
av internationella talanger och 
verksamheter.  

Konkreta insatser i 
signaturprojektet: 

• Utvärderingar av 
möjligheterna för 
respektive operatör 
att tillhandahålla 
biljettköp för hela 
Greater Copenhagen 

• Lobbyaktiviteter från 
Greater Copenhagen 
& Skåne Committee 
för att uppmana 
trafikhuvudmännen 
att skapa 
möjligheter för 
resenären att söka 
och köpa biljett i 
hela Greater 
Copenhagen

• Utveckling av 
biljettsystem och 
appar hos 
trafikoperatörerna 
som 
möjliggör/förenklar 
det sömlösa 
resandet 
(operatörerna) 

Signaturprojektet 
bidrar till följande 
fokusområden: 

• Infrastruktur 
och mobilitet 

• En integrerad 
tillväxtregion

• Attrahering av 
verksamheter, 
kapital, turister 
och talanger. 

Konkreta resultat
som ska levereras 
inom ramarna för 
Handlingsplanen för 
2018-2019: 

• Samtliga 
trafikhuvudmän
/operatörers 
appar och 
biljettsystem ska 
omfatta 
möjligheten för 
resenären att 
söka och köpa 
biljett i hela 
Greater 
Copenhagen 

Signaturprojektet 
kommer att resultera i 
följande långsiktiga 
effekter: 

• Ökad gränspendling 
för jobb och fritid 

• Ökad ekonomisk 
tillväxt 

• Internationell 
uppmärksamhet med 
fokus på att Greater 
Copenhagen har en 
hög livskvalitet där 
det är enkelt att leva, 
bo och resa. 



Greater Copenhagen Handlingsplan 2018 – 2019
Opsummering: 
Signaturprojekt 4. Greater Copenhagen Gigabit - Digital Playbook

Greater Copenhagen skal have den globale førertrøje på, når det handler om smart vækst! Hvis det skal lykkes, skal den digitale infrastruktur være i top med hurtigt 
bredbånd og stabile mobilforbindelser over hele metropolområdet – til gavn for borgere, virksomheder og besøgende. Sådan er det ikke i dag, og det skal 
signaturprojektet GREATER COPENHAGEN GIGABIT – DIGITAL PLAYBOOK rette op på.  

God digital infrastruktur er et afgørende konkurrenceparameter for Greater Copenhagen. Hidtil er udvikling af digital infrastruktur og digitalisering sket fragmenteret, 
men det er nødvendigt at Greater Copenhagen-partnerne sætter ind nu med en samlet tilgang til digitalisering. Kun ved at trække i samme retning kan vi blive et 
gigabit samfund, som  tiltrækker virksomheder og kvalificeret arbejdskraft. 

GREATER COPENHAGEN GIGABIT – DIGITAL PLAYBOOK skal ses som ét samlet signaturprojekt der har to spor:

1. GREATER COPENHAGEN GIGABIT: Et charter, hvor Greater Copenhagen-parterne fastlægger fælles, strategiske sigtelinjer og mål for digitalisering. Charteret skal 
understøtte Greater Copenhagens vision om at blive et gigabitsamfund og en metropol, der kendes på sine agile, samarbejdende og tilgængelige forhold.

2. DIGITAL PLAYBOOK: En digital platform, der understøtter processen med at implementere charteret og samtidig  involverer og engagerer interessenter på 
digitaliseringsområdet. Derved sikres, at interessenter reelt ønsker at medvirke til realisering af de mål, der opstilles i charteret. 

Tidshorisonten for det samlede projekt er to år. GREATER COPENHAGEN GIGABIT er under udarbejdelse, og forventes lanceret primo 2018 efter en traditionel 
proces, der involverer forankring hos interessenter, styregruppe mv. DIGITAL PLAYBOOK vil fra dag ét være tilgængelig og brugbar for alle interesserede, og da 
playbook’en er dynamisk vil den udvikle sig undervejs. Interessenter kan selv tilføje indhold til DIGITAL PLAYBOOK, som f.eks. kan struktureres således: 

• Afsnit 1: Retningslinjer for udbredelse af digital infrastruktur. Konkrete beskrivelser af, hvordan regioner og kommuner arbejder for, at de to spor udbygning og
anvendelse af digital infrastruktur bliver omsat til konkrete handlinger. 

• Afsnit 2:  Det offentliges efterspørgsel. De offentlige organisationer kommer over de kommende år til at fortsætte digitaliseringen af den offentlige sektor. Det 
skaber en efterspørgsel efter både konkrete produkter og en bredbåndsdækning i hele regionen, som gør digitaliseringen mulig. Denne efterspørgsel kan 
kortlægges, og dermed være en hjælp til virksomhederne.

• Afsnit 3: Erhvervets digitale satsning. Tilsvarende kan Greater Copenhagens erhvervsaktører komme med et bud på, inden for hvilke områder Greater
Copenhagen kan blive verdensførende de kommende 5-10 år. 

• Afsnit 4: GCSC’s digitale satsning. Endelig kan de offentlige parter i Greater Copenhagen i dialog med større erhvervsorganisationer stille nogle rammer til 
rådighed for udviklingen af nye digitale løsninger. Det kan være, at dele af det offentlige kan være testcenter, eller der kan etableres puljer til udvikling af nye 
løsninger. Denne del skal udvikles i dialog med erhvervslivet. 

Ved projektets afslutning vil DIGITAL PLAYBOOK have udviklet sig til en fyldig, digital værktøjskasse, som fremadrettet  kan være til  hjælp for både udbydere af 
højhastighedsbredbånd og for virksomheder som ønsker at arbejde med digitalisering på tværs af lande-, regions- og kommunegrænser som led i realiseringen af 
GREATER COPENHAGEN GIGABIT.  DIGITAL PLAYBOOK vil samtidig være et udstillingsvindue for Greater Copenhagen udadtil, som viser potentialet i digitaliseringen 
og de mange best practices, som allerede virker – og som man kan få del i ved at flytte til Greater Copenhagen.

Men udrulning og anvendelse af digital infrastruktur vil ikke være nok i sig selv. Derfor skal der også udvikles et konkret initiativ der retter sig mod at opbygge digitale 
kompetencer og dette skal udvikles i samarbejde med arbejdsgruppen for arbejdsmarkedet. Et andet konkret initiativ, der kan være det første output af det 
ovenstående arbejde, kan være at afdække muligheden for at oprette et GCSC Digital Office, der hjælper med at rådgive virksomheder og andre med fx 
grænseoverskridende digitale projekter eller finansieringsmuligheder på begge sider. 



Greater Copenhagen Handlingsplan 2018 – 2019 
Skabelon til signaturprojekt Greater Copenhagen Gigabit - Digital Playbook

Greater Copenhagen-bestyrelsen har i starten af 2017 vedtaget fire strategiske fokusområder, som skal give ramme og retning for 
komitéens arbejde og realisering af vision og formål. De fire strategiske fokusområder er: 
• Infrastruktur og mobilitet. 
• Markedsføring af styrepositioner. 
• Tiltrækning af virksomheder, kapital, turister og talent. 
• Én integrerad tilväkstregion. 

Det skal fremgå i skabelonen nedenfor hvilke fokusområde/områder signaturprojektet dækker. 

Udfordring Indsats Fokus Resultat Effekt

Der er store områder i Greater
Copenhagen der i dag ikke har en 
tilstrækkelig digital infrastruktur. 
Samtidig har analyser vist, at der 
er et stort samfundsøkonomisk 
potentiale ved at sikre størst 
muligt adgang til 
højhastighedsbredbånd. Denne 
infrastruktur er også 
forudsætningen for digitalisering 
og dermed for, at der bliver skabt 
vækst og beskæftigelse og at 
Greater Copenhagen kan blive et 
gigabitsamfund i fremtiden. Lige 
nu sker udvikling af digital 
infrastruktur og digitalisering 
fragmenteret. En samlet tilgang til 
digitalisering i Greater 
Copenhagen (Charter) og en 
samlet værktøjskasse (Digital 
Playbook) vil være en stor hjælp 
for virksomheder.

Indsatsen vil bestå af: 
- Udviklingen af en 
hjemmeside (Digital Playbook) 
der skal indeholde mere 
konkrete beskrivelser af, 
hvordan regioner og 
kommuner vil arbejde for, 
udbygning og anvendelse af 
digital infrastruktur bliver 
omsat til konkrete handlinger. 
- En kortlægning af den 
offentlige efterspørgsel i 
forhold til digitalisering.
- Udviklingen af erhvervslivet 
bud på fokusområder.
- Udvikling af rammer for nye 
digitale indsatser.
- Udviklingen af en indsats for 
styrkelsen af de digitale 
kompetencer.
- Afdækningen af muligheden 
for oprettelsen af et GCSC 
Digital Office.

Indsatsen 
bidrager til 
styrkelsen af 
infrastrukturen, 
tiltrækning af 
virksomheder, 
kapital, turister 
og talent, og til 
Én integrerad
tilväkstregion.

- En hjemmeside 
(Digital Playbook) der 
samler al information 
omkring digital 
infrastruktur og 
digitalisering i Greater 
Copenhagen.
- En indsats for 
styrkelse af de digitale 
kompetencer.
- En afklaring af 
muligheden for 
etablering af et GCSC 
Digital Office, der skal 
rådgive virksomheder i 
forhold til 
digitalisering i Greater
Copenhagen.

Indsatsen skal:
- Skabe bedre 
vækstvilkår for 
virksomheder ved at 
styrke og optimere de 
digitale rammer.
- En samlet tilgang 
(Charter) og en 
samlet værktøjskasse 
(Digital Playbook) vil 
øge udbredelsen af 
digital infrastruktur, 
ved at give 
gennemsigtighed for 
udbyderne.
- Et GCSC Digital 
Office vil skabe 
grænseoverskridende 
digitale projekter til 
gavn for 
virksomheder.



2.4 Beslutningssag: Overleveringspakke til det ny KKR



Inspiration til det kommende KKR Sjælland  

 

KKR Sjælland 2014-2018 ønsker med dette notat at give inspiration til arbejdet i det nye KKR Sjælland i 

2018-2022, ift. det nye KKR's arbejde med at fremme kommunernes fælles interesser overfor regionen m.fl. 

og med at varetage opgaver af fælles interesse for de 17 kommuner i Region Sjælland. 

 

Inspirationen tager sit afsæt i KKR Sjællands erfaringer i valgperiode 2014-2018 samt i resultater af 

evalueringer af KKR's arbejde og relationer foretaget både af KL på tværs af de fem KKR i Danmark og af 

KKR Sjællands formandskab specifikt i KKR Sjælland. Herudover har KKR Sjællands formandskab opstillet 5 

pejlemærker for i perioden 2014-2018 at fokusere og løbende udvikle KKR's arbejde og samarbejde. 

 

KKR Sjælland 2014-2018 opfordrer til, at nye KKR-medlemmer sætter sig ind i evalueringsresultaterne og 

bruger disse som afsæt for at gøre KKR Sjælland til et endnu bedre forum for fælleskommunale 

interessevaretagelse og politikudvikling. 

 

Evalueringerne har netop vist, at KKR ses som et velfungerende samarbejds- og mødeforum og som en 

troværdig samarbejdspart. KKR er vigtig i forhold til koordination, videndeling og idéudvikling i det 

fælleskommunale felt. Og KKR har værdi i forhold til at sikre tværgående relationer mellem borgmestre og 

kommunalbestyrelser. 

 

Der ses dog også af evalueringerne potentiale for at forbedre KKR's arbejde på centrale områder. KKR 

Sjælland og dets samarbejdsparter har et særligt samarbejde og derfor også færre udfordringer, end KL's 

evaluering generelt tegner på tværs af KKR. Dog er resultaterne fra den tværgående evaluering på mange 

områder samstemmende med resultaterne fra KKR Sjællands egen evaluering. 

 

Overordnet viser evalueringerne, at der skal arbejdes med: 

1. At synliggøre og inddrage kommunalbestyrelserne mere i KKR's arbejde for at løfte 

fælleskommunale opgaver 

2. At understøtte de udpegede medlemmer, som repræsenterer KKR og kommunerne i regionale 

fora 

3. At skabe yderligere forankring lokalt af KKR's fælles initiativer, herunder særligt Greater 

Copenhagen-samarbejdet. 

 
På de følgende sider oplistes KKR Sjælland 2014-2018's forslag til at styrke KKR's arbejde på de tre punkter. 

Det vil ofte være KKR-formandskabet, som skal tage initiativ til at udvikle KKR's arbejde. Men der er også 

behov for, at den enkelte borgmester og det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem spiller en aktiv rolle 

lokalt og fælleskommunalt for at gøre KKR endnu bedre til at løse sine opgaver på vegne af alle kommuner i 

region Sjælland. 

Der vil desuden blive udarbejdet introduktionsmateriale til de nye kommunalbestyrelsesmedlemmer om 

KKR's opgavefelter og mandat som fælleskommunalt koordineringsorgan..  



 

Ad 1 – Synliggøre og inddrage kommunalbestyrelserne mere i KKR's arbejde for at løfte fælleskommunale 

opgaver 

 

Udfordringer og potentialer 

Overordnet er udfordringerne, at dialogen om, kendskabet til og relevansen af KKR's arbejde for det lokale 

politiske arbejde i kommunalbestyrelserne kan styrkes til fordel for både KKR's arbejde og for det lokale 

politiske arbejde. Et øget kendskab til og engagement i de fælleskommunale spørgsmål, som KKR 

behandler, vil forstærke borgmestres og kommunalbestyrelsesmedlemmers muligheder for indflydelse på 

udviklingen på områderne. Det vil give flere input til KKR's arbejde på vegne af kommunerne. Og det vil 

samtidig skabe tættere samspil mellem de lokale og de fælleskommunale løsninger. 

 

KKR Sjælland  

 

 

 
  

Inspiration til at synliggøre og inddrage kommunalbestyrelserne mere i KKR's arbejde 

– Øge og målrette inddragelsen af de stående udvalg i kommunalbestyrelserne i behandlingen af 

temaer og sager i KKR 

– Være mere proaktive i at dagsordensætte fælleskommunal udvikling, som udspringer af lokale 

udfordringer 

– Hyppig brug af temadrøftelser med to eller flere drøftelser i KKR  

– Nyhedsbreve fra KKR – gerne tematiseret (relevans for fagudvalg) og gerne som optakt til 

drøftelser i KKR 

– Formidling af konkrete resultater af KKR's arbejde (og gerne synliggøre udbyttet for den enkelte 

kommune) 

– Lokal opmærksomhed på øget inddragelse af kommunalbestyrelse og udvalg i sager med 

fælleskommunal relevans 

– Afholde løbende (årlige) møder mellem KKR og kommunalbestyrelsesmedlemmer i regionens 

kommuner for at motivere KKR's betydning for udvikling af fælleskommunale løsninger og for at 

engagere kommunalbestyrelser/udvalg 

– Formandskab på besøgsrunde hos borgmestre og kommunaldirektører. 

 



Ad 2) At understøtte de udpegede medlemmer, som repræsenterer KKR og kommunerne i regionale fora 

 

Udfordringer og potentialer 

Evalueringen og erfaringerne i øvrigt viser, at der kan være udfordringer i at sikre nødvendig videndeling og 

klarhed om mandat og beslutninger mellem KKR og de udpegede medlemmer, som repræsenterer KKR og 

kommunerne i regionale fora, fx Sundhedskoordinationsudvalg og Vækstforum. Det er vurderingen, at 

kommunernes samlede indflydelse i de regionale fora kan øges, hvis KKR formår at understøtte de 

udpegede medlemmer bedre. Og samtidig skal der i KKR's arbejde være fokus på, at de udpegede 

medlemmer får en aktiv rolle på KKR's møder. 

 

KKR Sjælland har i 2014-2018 alene udpeget KKR-medlemmer til regionale fora. På baggrund af 

erfaringerne med dette og i lyset af, at den tværgående evaluering tyder på større udfordringer ift. de 

udpegedes rolle i andre KKR, er det KKR Sjællands anbefaling, at det nye KKR Sjælland 2018-2022 så vidt 

muligt udpeger repræsentanter blandt KKR-medlemmerne.  

 

 

 

 

 
  

Inspiration til at understøtte de udpegede medlemmer, som repræsenterer KKR og 

kommunerne i regionale fora. 

– Tydelighed om forventninger og støtte til udpegede: 

o Repræsentant for alle kommuner 

o Deltagelse i formøder og møder 

o Aktiv kommunikation mellem KKR og de udpegede 

o Administrativ støtte 

– Udpegede som facilitator ved relevante faglige drøftelser i KKR (Hvis udpegede ikke er KKR-

medlem, bør de deltage i relevante faglige drøftelser i KKR). 

– Løbende møder mellem formandskab for KKR og udpegede 

– Målrettet kommunikation til udpegede om KKR's beslutninger på de relevante fagområder. 

 



Ad 3) At skabe yderligere forankring lokalt af KKR's fælles initiativer, herunder særligt Greater 

Copenhagen-samarbejdet 

 

Udfordringer og potentialer 

Såvel evalueringsarbejdet som erfaringerne fra fx Greater Copenhagen peger på, at KKR i mange spørgsmål 

lykkes med at skabe konsensus blandt kommunerne om både overordnet retning og konkrete initiativer til 

gavn for kommunerne. Det er imidlertid også tydeligt, at forankring og udmøntning af fælles initiativer ikke 

lykkes på det fælles ambitionsniveau i alle kommuner.  

 

De enkelte kommuners tilskyndelse til at forankre og udmønte KKR's fælles initiativer kan styrkes gennem 

de tiltag, der er foreslået som inspiration ift. at synliggøre KKR's arbejde og inddrage 

kommunalbestyrelserne i arbejdet. KKR Sjælland anbefaler herudover, at det nye KKR Sjælland overvejer 

yderligere at sætte fokus på dette felt gennem: 

 

 

Inspiration til at skabe yderligere forankring lokalt af KKR's fælles initiativer, herunder 

særligt Greater Copenhagen-samarbejdet 

– Etablere temabaserede undergrupper, som arbejdere dedikeret med forankring og 

implementering af særskilte initiativer 

– Synliggøre "best-practice" fra kommuner, som lykkes med forankring og udmøntning 

– Målrettet kommunikation til kommunalbestyrelser og fagudvalg om fælles initiativer og deres 

potentiale for de enkelte kommuner. 

 



2.4 Beslutningssag: Overleveringspakke til det ny KKR



Input til KL om udvikling af KKR  
 
Nedenfor følger KKR Sjællands indspil til KL's bestyrelse vedrørende udvikling af arbejdet i 
KommuneKontaktRådene (KKR). 
 
I forlængelse af KL's tværgående og KKR Sjællands egen evalueringer af KKR i foråret har KKR Sjælland 
drøftet mulige tiltag, som kan bidrage til udvikling af KKR som forum for fælleskommunalt samarbejde og 
koordinering.  
 
På baggrund af drøftelserne foreslår KKR Sjælland, at KL's bestyrelse tager initiativ til følgende indsatser, 
som vi vurderer kan være med til at styrke KKR-arbejdet: 
 

 
 
KKR Sjælland stiller sig til rådighed for at bidrage til arbejdet. 
 
 
 

 Fælles introduktionsmateriale om KKR's opgavefelter til nye 
kommunalbestyrelsesmedlemmer – KL's bestyrelse opfordres til at udvikle et fælles 
materiale, der kan motivere KKR's betydning for udvikling af kommunernes opgaveløsning og 
engagere kommunalbestyrelser/udvalg i KKR's arbejde. Introduktionsmaterialet skal 
tydeliggøre KKR's opgaver og mandat som fælleskommunalt samarbejdsorgan. 

 

 KKR i Kattegatkurser – KL's bestyrelse opfordres til via COK at sætte særligt fokus på KKR og 
det fælleskommunale i kommende Kattegatkurser til nyvalgte kommunalbestyrelses-
medlemmer og borgmestre. 
 

 Løbende fokus på inddragelse af KKR – KL's bestyrelse opfordres til løbende holde fokus på, 
at KKR inddrages og orienteres i forberedelse og udmøntning af relevante tværgående 
politiske initiativer på KKR's opgavefelter. 
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Regionale Fora – Udpegninger 
 

KKR Sjællands udpegninger 2018-2022  

– The greater Copenhagen & Skåne Committee- 2 medlemmer 
– Det regionale vækstforum – 6 medlemmer  
– Væksthus Sjælland – bestyrelse – 5 medlemmer heraf én erhvervsrepræsentant 
– Praksisplanudvalg – 5 medlemmer  
– Sundhedskoordinationsudvalget – 5 medlemmer 
– Samarbejdsudvalg på praksisområdet:  

o Almen praksis, 1 medlem  
o Fysioterapeuter, 2 medlemmer  
o Kiropraktorer, 1 medlem  
o Psykologer, 1 medlem  
o Tandlæger, 1 medlem  

– Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland – 5 medlemmer og 5 suppleanter  
– Praktikpladsforum – pædagoguddannelsen – 3 medlemmer  
– Dimensioneringsudvalget – SOSU - 3 medlemmer  
– Partnerskab for Østersøturisme – 1 medlem  
– Professionshøjskolen Absalon – bestyrelse – 1 medlem  
– Skoletjenestens bestyrelse – 1 medlem  
– Copenhagen Phil - bestyrelse – 1 medlem  
 

Herudover er i valgperiode 2014-2018 udpeget til nedennævnte udvalg – der også findes i den 

kommende valgperiode:  

– Overvågningsudvalget for det dansk – tyske interregudvalg – 1 medlem og 1 suppleant 
– Styringsudvalg for delprogram Øresund – 1 medlem – 1 suppleant 
– Overvågningsudvalget for den sydlige Østersø 2014 – 1 medlem og 1 suppleant. 
 

Endelig udpeges til følgende via hhv. repræsentantskab/generalforsamling.  

– (trafikselskabet MOVIA, bestyrelsen udpeges af repræsentantskabet)  
– Gate 21 – bestyrelsen – fra den ordinære generalforsamling i 2018 udpeges de 6 kommunale 

medlemmer i bestyrelsen af Gate 21's borgmesterforum.  
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Regionale Fora opgaver og formål – mødeomfang og 
mødeforberedelse 
Nedenfor beskrives formål og opgaver for de regionale fora, som KKR Sjælland udpeger til jf. Blå bog for 
KKR Sjælland, herunder den administrative opbakning i indeværende valgperiode 2014-2018. 
 
Administrativ opbakning til KKR Sjælland og de udpegede til regionale fora håndteres i fællesskab via de 17 
kommunaldirektører i forummet K17 og med inddragelse af kommunale ressourcepersoner / fælles-
kommunale sekretariater samt KKR sekretariatet. I nogle udvalg holdes kommunale formøder på politisk 
niveau, ligesom der udarbejdes kommenterede dagsordener m.v.  
 
I de tilfælde, hvor der ikke er aftalt anden fast administrativ opbakning, er udpegede altid velkomne til at 
henvende sig til KKR sekretariatet. 

The Greater Copenhagen & Skåne Committee 
Formål/opgaver 
The Greater Copenhagen & Skåne Committee er en politisk komité for kommunale og regionale 
myndigheder i Skåne, Hovedstaden og Sjælland. Hovedstaden består af Region Hovedstaden og 29 
kommuner. Sjælland består af Region Sjælland og 17 kommuner. Skåne består af Region Skåne og 33 
kommuner. 
Greater Copenhagen & Skåne Committee har til formål at øge bæredygtig vækst og beskæftigelse.  
 
Komitéen skal: 
– Understøtte den fælles markedsføring af ”Greater Copenhagen” 
– Arbejde for at skabe en stærk international infrastruktur 
– Understøtte tiltrækningen af investorer, turister, virksomheder og talenter 
– Arbejde for en integreret og bæredygtig vækstregion, herunder understøtte et sammenhængende 

arbejdsmarked 
– og arbejde for at påvirke de lovgivninger og grænsehindringer, der vurderes at være barrierer for vækst 
– Etablere fælles strategiske erhvervsindsatser. 
 
Antal møder årligt:  
4-5 møder plus et årligt topmøde med deltagelse af alle borgmestre og regionsrådsformænd fra hele 
geografien. 
 
Mødeforberedelse: 
Bestyrelsen sekretariatsbetjenes af det fælles Greater Copenhagen sekretariat. Dagsordner til bestyrelsens 
møder forberedes af styregruppen (regions- og kommunaldirektører) og en koordinationsgruppe 
(konsulenter). I tilknytning til bestyrelsesmøderne holdes særskilte møder i den danske del af bestyrelsen. 
 
Tovholdere fra K17-kredsen er ansvarlige for mødeforberedelse til bestyrelses- og styregruppemedlemmer 
udpeget af KKR Sjælland 
 
Antal pladser: 2 Ingen suppleanter  
 
KKR udpeger Honorar: Nej   Ligestilling: Nej  
 
Anbefaling til udpegning jf. indeværende valgperiode: KKR Sjællands formandskab   
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Det regionale vækstforum 
Vækstforum Sjælland er det samlende forum for regional erhvervsudvikling i Region Sjælland. Her samles 
erhvervsliv, viden- og uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og offentlige myndigheder i et 
stærkt partnerskab om at styrke erhvervsudviklingen. 
 
Vækstforum har følgende opgaver: 
– Udarbejde erhvervsudviklingsstrategi 
– Udvikle og indstille til regionsrådet om m edfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter 
– Indstille om brug af EU-midler 
– Overvåge vækstvilkårene regionalt og lokalt. 
 
Antal møder årligt: 
4-5 møder årligt. 
 
Mødeforberedelse:  
Vækstforum sekretariatsbetjenes af Region Sjælland. Der er etableret et Forberedelsessekretariat med 
deltagelse af repræsentanter fra de organisationer, som udpeger medlemmer til Vækstforum, herunder to 
kommunaldirektører fra K17. Forberedelsessekretariatet forbereder Vækstforums dagsordner. Medlemmer 
udpeget af KKR Sjælland sekretariatsbetjenes af K17 og KKR sekretariatet. 
 
Der holdes kommunale formøder inden møderne i vækstforum 
 
Antal pladser: 6  Ingen suppleanter  
 
KKR Indstiller  Honorar: Nej   Ligestilling: Ja  
 
Mindst ét af medlemmerne indstillet af KKR skal repræsentere yderområderne 
 
Anbefaling til udpegning jf. indeværende valgperiode: De seks kommunale medlemmer udpeges efter 
indstilling fra KKR, og der tilstræbes overlap til væksthuset. Borgmestre. Formanden for KKR bør indgå i 
vækstforum – evt. som tilforordnet.  
 

 

Væksthus Sjælland - bestyrelse 
Opgave/formål 
Væksthus Sjælland er oprettet af kommunerne i Region Sjælland. Væksthuset tilbyder specialiseret 
erhvervsservice og yder vejledning til vækstiværksættere og små og mellemstore virksomheder med 
vækstpotentiale. Væksthuset samarbejder tæt med de lokale erhvervskontorer i Region Sjælland i et 
sammenhængende rådgivningssystem. 
 
Antal møder årligt: 
3-4 møder årligt. 
 
Mødeforberedelse: 
Væksthuset sekretariatsbetjener bestyrelsen. Det enkelte bestyrelsesmedlem sekretariatsbetjenes 
herudover som udgangspunkt af sin lokale administration. 
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Antal pladser: 4 (5 incl. erhvervsrepræsentant)  Ingen suppleanter  
 
KKR udpeger Honorar: formand: 60.000 kr. årligt Ligestilling: Nej   
         Næstformand: 25.000 kr. årligt 
            Medlemmer: 15.000 kr. årligt 
 
Mindst ét af medlemmerne udpeget af KKR skal repræsentere erhvervslivet og være aktivt 
erhvervsdrivende.  
 
Funktionsperiode: 1. april 2018-31. marts 2022. 
 
Anbefaling til udpegning jf. indeværende valgperiode: Tværgående interessevaretagelse på vegne af de 17 
kommuner. Tilstræbes overlap til Vækstforum. Borgmestre. Kommunal formand udpeget af KKR. 

 
 

Praksisplanudvalget  
Opgave/formål 
Praksisplanudvalgets hovedopgave er et udarbejde en praksisplan, der er det centrale samarbejds- og 
planlægningsværktøj mellem kommunerne, regionen og almen praksis. 
Praksisplanen beskriver, hvilke opgaver almen praksis skal varetage og indeholder overvejelser om 
kapacitet og fysisk placering af ydernumre. Praksisplanen er det væsentligste instrument for kommunerne i 
forhold til at sikre indflydelse og styrke samarbejdet med almen praksis vedr. tilgængelighed, 
medicinhåndtering, sygebesøg m.v. Udkast til praksisplan skal drøftes i Sundhedskoordinationsudvalget 
med henblik på at sikre sammenhæng til den øvrige sundhedsplanlægning. 
 
Regionsrådet har den endelige beslutningskompetence i forhold til godkendelse af praksisplanen. 
 
Antal møder årligt: 
4 møder årligt. 
 
Mødeforberedelse:  
Praksisplanudvalget sekretariatsbetjenes af Region Sjælland. Der er etableret en fælles administrativ 
styregruppe (region, PLO og kommunerne), som forbereder dagsordner til udvalget. Medlemmer udpeget 
af KKR Sjælland sekretariatsbetjenes af tovholdere fra K17. Der holdes kommunale formøder inden 
møderne i Praksisplanudvalget. 
 
Antal pladser: 5  Ingen suppleanter  
 
KKR udpeger Honorar: nej  Ligestilling: ja   
 
Udvalget søges i kommende valgperiode i praksis "slået sammen" med sundhedskoordinationsudvalget – 
derfor overlap til medlemmerne her.  
 
Anbefaling til udpegning jf. indeværende valgperiode: Overlap til SKU og til de 5 samarbejdsudvalg.  
De kommunale medlemmer af PPU skal kunne bidrage til den tværgående styring og forankring samt kunne 
komme med lokalt sundhedsfagligt indspil til udvalget. Borgmestre, KKR medlemmer, sundheds-
udvalgsformænd. 
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Sundhedskoordinationsudvalget  
Opgave/formål 
Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen samarbejder i sundhedskoordinationsudvalget om 
indsatsen på sundhedsområdet og om indsatsen for sammenhæng mellem sundhedssektoren og de 
tilgrænsende sektorer. Praksissektoren er også repræsenteret i udvalget. 
 
Antal møder årligt: 
4 møder årligt. 
 
Mødeforberedelse:  
Sundhedskoordinationsudvalget sekretariatsbetjenes af Region Sjælland. Der er etableret en fælles 
administrativ styregruppe (region, PLO og kommunerne), som forbereder dagsordner til udvalget. 
 
Medlemmer udpeget af KKR Sjælland sekretariatsbetjenes af tovholdere fra K17. 
 
Der holdes kommunale formøder inden møderne i Sundhedskoordinationsudvalget. 
 
Antal pladser: 5  Ingen suppleanter  
 
KKR udpeger Honorar: nej  Ligestilling: ja   
 
Udvalget søges i kommende valgperiode i praksis "slået sammen" med praksisplanudvalget – derfor overlap 
til medlemmerne her.  
 
Anbefaling til udpegning jf. indeværende valgperiode: Overlap til PPU og til de 5 samarbejdsudvalg.  
De kommunale medlemmer af PPU skal kunne bidrage til den tværgående styring og forankring samt kunne 
komme med lokalt sundhedsfagligt indspil til udvalget. Borgmestre, KKR medlemmer, sundheds-
udvalgsformænd. 
  

 
 

Samarbejdsudvalg sundhed:  
Opgave/formål for alle underudvalg 
De regionale samarbejdsudvalg fungerer som forum for dialog mellem praksisudvalget, regionen og 
regionens kommuner. Der kan i samarbejdsudvalget drøftes aftaler, der supplerer de landsdækkende 
overenskomster. Arbejdet i de regionale samarbejdsudvalg er en vigtig del af den regionale 
sundhedsplanlægning, idet det vedrører mulighederne for at realisere og følge op på sundhedsaftaler 
mellem kommunerne og regionen. 
 
Mødeforberedelse: 
Det enkelte udvalgsmedlem udpeget af KKR Sjælland sekretariatsbetjenes som udgangspunkt af sin lokale 
administration. 
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Samarbejdsudvalget - Almen praksis 
Opgave/formål 
Se ovenfor. 
 
Antal møder årligt: 
3-4 møder årligt. 
Antal pladser: 1  Ingen suppleanter  
 
KKR udpeger Honorar: nej  Ligestilling: nej   
 
Overlap til medlemmerne i SKU og PPU.  

 
 

Samarbejdsudvalget - Fysioterapeuter  
Opgave/formål 
Se ovenfor. 
Kommunerne har pr. 1. august 2008 overtaget myndighedsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. 
 
Antal møder årligt: 
3-4 møder årligt. 
 
Antal pladser: 2  Ingen suppleanter  
 
KKR udpeger Honorar: nej  Ligestilling: nej   
 
Overlap til medlemmerne i SKU og PPU.  

 
 

Samarbejdsudvalget - Kiropraktorer 
Opgave/formål 
Se ovenfor. 
 

Antal møder årligt: 
3-4 møder årligt. 
 
Antal pladser: 1  Ingen suppleanter  
 
KKR udpeger Honorar: nej  Ligestilling: nej   
 
Overlap til medlemmerne i SKU og PPU.  
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Samarbejdsudvalget - Psykologer  
Opgave/formål 
Se ovenfor. 
 

Antal møder årligt: 
3-4 møder årligt. 
 
Antal pladser: 1  Ingen suppleanter  
KKR udpeger Honorar: nej  Ligestilling: nej   
 
Overlap til medlemmerne i SKU og PPU  

 
 
 
 

Samarbejdsudvalget - Tandlæger  
Opgave/formål 
Se ovenfor.  
 
Antal møder årligt: 
3-4 møder årligt. 
 
Antal pladser: 1  Ingen suppleanter  
 
KKR udpeger Honorar: nej  Ligestilling: nej   
 
Overlap til medlemmerne i SKU og PPU.  

 
 

Det regionale Arbejdsmarkedsråd – RAR Sjælland  
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjælland dækker de 17 kommuner i Region Sjælland. 
Det er RAR’s hovedopgaver at rådgive og indgå i et samspil med kommunerne, at understøtte 
beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommuner, A-kasser, uddannelsesinstitutioner og øvrige aktører, samt 
at koordinere virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet mod områder med enten mangel på arbejdskraft 
eller med høj ledighed. 
 
Antal møder årligt: 5 – 6 møder årligt  
 
Mødeforberedelse: RAR Sjælland sekretariatsbetjenes af Arbejdsmarkedskontor Øst.  
Der holdes kommunale formøder inden møderne i RAR, og udarbejdes kommenteret dagsorden.  
 
Antal pladser: 5  5 suppleanter  
 
KKR indstiller til ministeren, der udpeger Honorar: nej  Ligestilling: Ja   
 
Funktionsperiode fra den 1. juni året efter det kommunale og regionale valgår -  4 år ad gangen.  
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Anbefaling til udpegning jf. indeværende valgperiode: Kommunal 2. næstformand i rådet -  De kommunale 
medlemmer skal bidrage med et tværgående og strategisk fokus på uddannelse, beskæftigelse og erhverv.  
KKR medlemmer, medlemmer/formænd for beskæftigelses-/arbejdsmarkedsudvalg udvalgsmedlemmer. 

 
 

Praktikpladsforum - Pædagoguddannelsen –  
Opgave/formål 
 
Praktikpladsforum er nedsat af KKR Sjælland og har til opgave at afgive indstilling om antallet af 
uddannelsespladser til uddannelsen til pædagog. Indstillingen sker på baggrund af en vurdering af behovet 
for færdiguddannede pædagoger og på baggrund af mulighederne for at fremskaffe praktikpladser.  
 
Antal møder årligt: 1-2 afholdes i sammenhæng med møder i dimensioneringsudvalget  
 
Mødeforberedelse: Formandskommune/ankerkommune sekretariatsbetjener udvalget.  
 
Antal pladser: 3  Ingen suppleanter  
 
KKR udpeger  Honorar: nej   Ligestilling: Nej   
 
Anbefaling til udpegning jf. indeværende valgperiode: Borgmestre. 3 kommunale medlemmer. 
Sammenfald med medlemmer af sosu dimensioneringsudvalg. Formandskommune sekretariatsbetjener og 
løser koordineringsopgaven på tværs af kommuner. 
 

 
 

Dimensioneringsudvalget - SOSU -  
Opgave/formål 
SOSU-Dimensioneringsudvalget nedsættes af KKR. Dimensioneringsudvalget har til opgave: 
– At koordinere de enkelte kommuners indstilling om dimensionering af uddannelserne til SOSU-området, 

dvs. uddannelserne til social- og sundhedshjælper og -assistent samt Pædagogisk Assistentuddannelse 
(PAU), og 

– At koordinere den geografiske fordeling i samarbejde med skoler og sygehusene af især social- og 
sundhedsassistenteleverne. 

 
Antal møder årligt: 1-2 afholdes i sammenhæng med møder i Praktikpladsudvalget  
Mødeforberedelse: Formandskommune/ankerkommune sekretariatsbetjener udvalget.  
 
Antal pladser: 3  Ingen suppleanter  
 
KKR udpeger  Honorar: nej   Ligestilling: Nej   
 
Anbefaling til udpegning jf. indeværende valgperiode: Borgmestre. 3 kommunale medlemmer. 
Sammenfald med medlemmer af sosu dimensioneringsudvalg. Formandskommune sekretariatsbetjener og 
løser koordineringsopgaven. 
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Foreningen - Partnerskab for Østersøturisme - KKR Sjælland 
Opgave/formål 
Formålet er at samle turismeaktørerne i Østersøregionen om en stærk og fokuseret indsats for at skabe 
vækst i turismeerhvervet. 
 
Antal møder årligt:  ca. 4 møder årligt. 
 
Mødeforberedelse: Bestyrelsen sekretariatsbetjenes af sekretariatet for Partnerskab for Østersøturisme.  
 
Antal pladser: 1  Ingen suppleanter  
 
KKR udpeger  Honorar:    Ligestilling: Nej   
 
De kommunale medlemmer udpeges for 2 år ad gangen dvs. hvert andet år. KKR Sjælland i lige år jf. blå 
bog. Dette sker inden den ordinære generalforsamling, der ligger inden udgangen af marts måned.  

 
 
 
 

Absalon bestyrelse – tidl. University College Sjælland -  
Opgave/formål 
Professionshøjskolen Absalon er en selvejende uddannelses- og vidensinstitution, der er omfattet af lov om 
Professionshøjskoler for videregående uddannelser. Skolen varetager bl.a. uddannelse af medarbejdere på 
store kommunale velfærdsområder (lærere, pædagoger, sygeplejersker m.m.) Bestyrelsen har den 
overordnede ledelse af professionshøjskolen jf. uddannelseslovgivningen. Man fastlægger bl.a. målsætning 
og strategi på kort og langt sigt, samt godkender budget og regnskab. 
 
Antal møder årligt:  ca. 6  
 
Mødeforberedelse: Bestyrelsen sekretariatsbetjenes af Absalon. Det kommunale medlem udpeget af KKR 
Sjælland modtager evt. bemærkninger til bestyrelsesdagsordenerne fra K17 tovholderne.  
 
Antal pladser:1  Ingen suppleanter  
 
KKR indstiller Honorar: Medlem: ca. 22.000 kr. årligt  Ligestilling: Ja   
 
Funktionsperiode 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter at valg til kommunalbestyrelsen har været 
afholdt.   
 
Anbefaling til udpegning jf. indeværende valgperiode: Tværgående interessevaretagelse på vegne af de 17 
kommuner. KKR Sjællands formandskab.  
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Skoletjenestens bestyrelse - KKR Sjælland 
Opgave/formål 
Skoletjenesten er en pædagogisk serviceinstitution, der i samarbejde med museer, kulturinstitutioner og 
uddannelsessteder på Sjælland, Lolland og Falster tilbyder undervisning, lærerkurser og materialer til 
folkeskolen, gymnasiet/HF og VUC. 
 
Antal møder årligt: 1 
 
Antal pladser:1  Ingen suppleanter  
 
KKR udpeger Honorar: nej  Ligestilling: nej 

 
 

Copenhagen Phil. bestyrelsen - tidl. Sjællands Symfoniorkesters 
Opgave/formål 
Sjællands Symfoniorkester giver koncerter og arbejder målrettet med musikundervisning og -formidling til 
børn og unge. Orkestret deler året mellem en sommersæson i Tivoli og vintersæsonen med 
symfonikoncerter i København og rundt om på Sjælland. 
 
Antal møder årligt:  4 møder årligt samt 1 seminar  
 
Antal pladser: 1  Ingen suppleanter  
 
KKR udpeger Honorar: nej  Ligestilling: nej 

 
 

Overvågningsudvalget for det dansk- tyske interregudvalg – 
Opgave/formål 
Udvalgets opgaver fremgår af rådsforordning (EF) nr. 1303/2013 og 1299/2013. Udvalget behandler bl.a. 
gennemførelsen af programmet, godkender udvælgelseskriterier, vurderer mål opfyldelse, behandler og 
godkender årsrapporter samt den endelige rapport. Interreg-udvalget skal endvidere udvælge de projekter, 
der skal støttes under programmet 

 
Antal møder årligt:  2 årlige møder. Møderne afholdes forskellige steder i programregionen. (hvorfor der 
skal afsættes rejsetid også). Der holdes forinden formøder på den danske side.  
 
Mødeforberedelse: Programmet har selvstændigt sekretariat. Medlemmer af udvalget udpeget af regionen 
og KKR Sjælland sekretariatsbetjenes herudover af hhv. Region Sjælland og Region Syddanmark. 
 
Antal pladser: 1  1 suppleant  
 
KKR indstiller Honorar: nej  Ligestilling: ja 

 
 
 



11 
 

Styringsudvalget for delprogram Øresund  
Opgave/formål 
Styringsudvalget udvælger de projekter, der skal støttes under delprogrammet. 
 
Antal møder årligt:  2 årlige møder. Møderne afholdes forskellige steder i programregionen (hvorfor der 
skal afsættes rejsetid også). Der holdes forinden formøder på den danske side.  
 
Mødeforberedelse: Programmet har selvstændigt sekretariat. Medlemmer af udvalget udpeget af regionen 
og KKR Sjælland sekretariatsbetjenes herudover af Region Sjælland.  
 
Antal pladser: 1  1 suppleant  
 
KKR indstiller Honorar: nej  Ligestilling: ja 

 

Overvågningsudvalget for den sydlige østersø 2014  
Opgave/formål 
Udvalget behandler bl.a. gennemførelsen af programmet, godkender udvælgelseskriterier, vurderer 
målopfyldelse, behandler og godkender årsrapporter samt den endelige rapport. Interreg-udvalget skal 
endvidere udvælge de projekter, der skal støttes under programmet.  
 
Antal møder årligt:  2 årlige møder samt yderligere et regionalt arrangement. Der holdes forinden 
formøder på den danske side.  
 
Mødeforberedelse: Programmet har selvstændigt sekretariat. Medlemmer af udvalget udpeget af regionen 
og KKR Sjælland sekretariatsbetjenes herudover af Region Sjælland.  
 
Antal pladser:1  1 suppleant  
 
KKR indstiller Honorar: nej  Ligestilling: ja 

 

Trafikselskabet Movia - bestyrelsen  
Opgave/formål 
Region Hovedstaden og Region Sjælland og kommunerne i de to regioner undtagen Bornholm er ejere af 
trafikselskabet Movia, der har ansvar for driften af den kollektive trafik i Hovedstaden og på Sjælland. 
Kommunerne har det økonomiske ansvar for de lokale busruter og handicapkørslen. Kommunerne 
fastsætter i samarbejde med trafikselskabet, hvor mange lokale ruter der skal være, og hvor ofte busserne 
skal køre. Kommunerne arbejder sammen om de ruter, der går gennem flere kommuner. 
 
Trafikselskabet Movia ledes af en bestyrelse på ni medlemmer, som udpeges af regionerne (2 
medlemmer) og kommunerne (7 medlemmer). Hver kommune vælger én repræsentant til 
repræsentantskabet. Et af de kommunale bestyrelsesmedlemmer udpeges af den kommune, der yder det 
største økonomiske bidrag til trafikselskabet. De øvrige kommunale medlemmer af bestyrelsen udpeges af 
repræsentantskabet.  
 
Antal møder årligt:  6 møder årligt. 
 
Mødeforberedelse: Bestyrelsen sekretariatsbetjenes af MOVIA.  
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Gate 21 - bestyrelsen 
Opgave/formål 
Gate 21 er et partnerskab mellem kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner, der arbejder for det 
fælles mål at accelerere den grønne omstilling. 
 
Fra den ordinære generalforsamling i forår 2018 vælges medlemmerne af bestyrelsen på følgende måde: 
 
Seks kommunale medlemmer udpeges af Gate 21 s borgmesterforum. Udpegning af 6 kommunale 
bestyrelsesmedlemmer sker for 2 år ad gangen, dog således forskudt, at de 3 medlemmer vælges hvert år 
på Borgmesterforums årsmøde. Såfremt et af disse bestyrelsesmedlemmer udpeges et nyt medlem på det 
herefter førstkommende borgmesterforum. Sammensætningen af medlemmerne skal afspejle den 
geografiske fordeling i medlemskredsen.  
 
Antal møder årligt:  4 møder samt 1. seminar 
 
Mødeforberedelse: Bestyrelsen for Gate 21 sekretariatsbetjenes af Gate 21. 
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Dette tilbud er gældende i tre måneder indtil den 08.12.2017. Endelig aftale er først ind-

gået, når Styregruppen for rammeaftale Sjælland har underskrevet VIVEs standardkon-

trakt, der eftersendes på forespørgsel. 

Tilbuddet er udarbejdet til Styregruppen for rammeaftale Sjælland og må kun videregives 

til tredjepart efter skriftlig aftale med VIVE. 

VIVE forbeholder sig ophavsret til tilbudsteksten i henhold til gældende dansk lovgivning. 

 

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd er blevet etableret den 
1. juli 2017 efter en fusion mellem KORA og SFI. VIVE er en uafhængig statslig institu-
tion under Økonomi- og Indenrigsministeriet. VIVE står for Viden til Velfærd, og centeret 
skal levere viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor. 
VIVE beskæftiger sig med de samme emneområder og typer af opgaver som de to 
hidtidige organisationer, og det overtager alle KORAs og SFI’s kontraktlige forpligtelser. 
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Præsentation 

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd blev etableret den 1. juli 

2017 efter en fusion mellem SFI og KORA. Det nye center beskæftiger sig med de samme 

emneområder og typer af opgaver som de to hidtidige organisationer.  

VIVE er en uafhængig statslig institution under Økonomi- og Indenrigsministeriet, og cente-

ret har til formål at levere anvendelsesorienterede analyser og forskning i emner, som er 

relevante i forhold til velfærdssamfundets udvikling og udfordringer. Uvildighed, kvalitet og 

anvendelighed er i højsædet. 

VIVE udvikler og formidler viden om samfundsforhold med betydning for befolkningens le-

vevilkår, og som bidrager til at kvalificere velfærdsdebatten og styrke beslutningsgrundla-

get for den offentlige sektors opgaveløsning. VIVE skal bidrage til at styrke kvalitetsudvik-

ling, effektivisering og styring i den offentlige sektor både i kommuner, regioner og natio-

nalt.  

VIVE har omkring 200 medarbejdere, som har stærke forsknings- og analysefaglige kom-

petencer og indgående sektorkendskab. Vi besidder solide kompetencer både inden for 

kvalitative og kvantitative analysemetoder, og medarbejderskaren tæller bl.a. økonomer, 

sociologer, politologer, psykologer og antropologer. 

En af vores styrker er, at vores medarbejdere er vant til at arbejde sammen på tværs – 

både af sektorer og metoder. Når vi skal løse en ny opgave, sammensætter vi et tværfag-

ligt team af medarbejdere, så vi får mange forskellige perspektiver på en problemstilling. Vi 

udpeger en projektleder, som sikrer en god projektstyring, og som står for al dialog med 

rekvirenten både undervejs og efter, at projektet er afsluttet. 

VIVE løser opgaver for både kommuner, regioner, ministerier, styrelser, fonde og organisa-

tioner. Typisk er der tale om evalueringer, kortlægninger, effektmålinger og analyser base-

ret på store mængder data indsamlet ved brug af en kombination af forskellige metoder.  

VIVE kvalitetssikrer alle produkter, før de publiceres. VIVE benytter både interne og eks-

terne referees, som bidrager til at sikre, at udgivelserne hviler på et tilstrækkeligt stærkt 

grundlag, at anvendte data er dækkende, og at konklusionerne er velfunderede, både rent 

metodisk og indholdsmæssigt. 
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Til Styregruppen for Rammeaftale Sjælland 19. september 2017 

 

 

 

Vi ønsker at takke for, at VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd 

(herefter VIVE) har fået mulighed for at byde på opgaven. 

I dette tilbud har vi bestræbt os på, at beskrive en række analyser, som skal opdatere 

grundlaget for, at Rammeaftale Sjælland kan sammenligne brugerandele og enhedsudgif-

ter på det specialiserede socialområde på tværs af kommunerne i Region Sjælland. 

VIVE stiller med dette tilbud sin viden om kommunernes økonomi og kommunale nøgletal 

på de specialiserede sociale områder til rådighed for opgaveløsningen. 

Til løsning af opgaven har vi valgt en sammensætning af medarbejdere, hvis kompetencer 

og erfaring matcher den forestående opgave.  

Vi ser frem til at høre fra jer. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Peter Holdt-Olesen 

Analyse- og forskningschef 
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Resumé 

Hovedformålet med de analyser, som VIVE præsenterer i dette tilbud, er at give Rammeaf-

tale Sjælland opdateret styringsinformation, som kan danne grundlag for at følge forskelle 

og udvikling i udgifter, brugertal og enhedsudgifter på det specialiserede socialområde.  

Tilbuddet vedrører en opdatering af udvalgte nøgletal fra de benchmarkinganalyser, som 

VIVE tidligere har lavet for Rammeaftale Sjælland på det specialiserede socialområde. De 

tilbudte analyser sigter på at give Rammeaftale Sjælland et opdateret overblik over: 

 Forskelle og udvikling i udgifter på det specialiserede socialområde, dels mellem kom-

munerne i Region Sjælland og dels mellem Region Sjælland og øvrige regioner. 

 Forskelle og udvikling i brugerandele på det specialiserede socialområde mellem kom-

munerne i Region Sjælland. 

 Forskelle og udvikling i enhedsudgifter på det specialiserede socialområde mellem 

kommunerne i Region Sjælland. 
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1. Den tilbudte opgaveløsning 

I det følgende beskriver VIVE to delanalyser, som opdaterer og sammenligner kommu-

nerne i Region Sjælland på det specialiserede socialområde blandt andet med hensyn til 

brugerandele og enhedsudgifter1: 

 Delanalyse 1: Udgifter, brugerandele og enhedsudgifter på voksenområdet i 2017 

samt udviklingen i disse fra 2014 til 2017. 

 Delanalyse 2: Udgifter, brugerandele og enhedsudgifter på børneområdet i 2017 samt 

udviklingen i disse fra 2014 til 2017. 

Delanalyse 1: udgifter, brugerandele og enhedsudgifter på voksenområdet 

I delanalyse 1 opgøres udgifter pr. 18-64-årig indbygger, brugere pr. 18-64-årig indbygger 

og udgifter pr. bruger på det specialiserede voksenområde. Udgifter, brugerandele og en-

hedsudgifter sammenlignes mellem kommunerne i Region Sjælland i 2017. Desuden sam-

menlignes udgifterne pr. 18-64-årig mellem Region Sjælland og de øvrige regioner i 2017.  

Derudover sammenlignes udviklingen i udgifter, brugerandele og enhedsudgifter fra 2014                                                              

til 2017 mellem kommunerne inden for Region Sjælland. Hvad angår udviklingen i udgif-

terne pr. 18-64-årig fra 2014 til 2017 foretages desuden en sammenligning mellem Region 

Sjælland og de øvrige regioner. I delanalysen ser vi kommunerne i et myndighedsperspek-

tiv, dvs. udgifter, brugerandele og enhedsudgifter opgøres for de borgere, som kommunen 

har betalingsforpligtelsen for. 

Udgifter pr. 18-64-årig 

VIVE opgør udgifterne pr. 18-64-årig borger på seks delområder, jf. tabel 1. 
 

Tabel 1: Seks delområder i opgørelsen af udgifter pr. 18-64-årig indbygger 
 

Delom-
råde 

Serviceloven Ydelsestype Udgift jf. kontoplanen 

1 § 107 Midlertidige botilbud 5.38.52 

2 § 108 Længerevarende botilbud 5.38.50 

3 § 85 Socialpædagogisk støtte 5.32.33 grp. 004, 200 og 999 

4 §§ 95-96 Intensiv hjælp og pleje i eget hjem 5.32.32 grp. 002-003 

5 § 110 Forsorgshjem og herberger 5.38.42 grp. 001 samt andel af 
grp. 092 og 999 

6 §§ 103-104 Dagtilbud 5.38.58 

5.38.59 

Note: Udgifterne opgøres ekskl. statsrefusion 

 

 

 
1  Der er tale om en opdatering af udvalgte elementer fra følgende rapporter: 

Kasper Lemvigh (2017): Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde. En analyse 
af kommunerne i Region Sjælland, 2014-2015. København: KORA. 
Kloppenborg, Hans Skov og Steffen Kruse Juul Krahn (2017): Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det speci-
aliserede børne- og ungeområde. En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2013-2015. København: 
KORA. 
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VIVE foretager følgende analyser:  

 Sammenligning af udgifter pr. 18-64-årig indbygger i Region Sjælland, øvrige regioner 

og landsgennemsnit, 2017 

 Sammenligning af udgifter pr. 18-64-årig indbygger mellem kommunerne i Region 

Sjælland, 2017 

 Sammenligning af udviklingen i udgifterne pr. 18-64-årig indbygger fra 2014 til 2017 

mellem Region Sjælland og de øvrige regioner samt mellem kommunerne inden for 

Region Sjælland. 

Brugerandele 

Der findes indtil videre ingen nationale valide og dækkende registerdata for antallet af bru-

gere på det specialiserede voksenområde. VIVE vil derfor i samarbejde med rammeaftale-

sekretariatet indsamle brugertal på voksenområdet for 2017 fra de enkelte kommuner i Re-

gion Sjælland. 

VIVE er ansvarlig for at udarbejde et indberetningsskema, som rammeaftalesekretariatet 

sender ud til de 17 kommuner. Rammeaftalesekretariatet er ansvarlig for rykkerprocedurer 

mv., mens VIVE er ansvarlig for at besvare eventuelle afklarende spørgsmål fra kommu-

nerne om indholdet af indberetningerne undervejs i dataindsamlingen. Derudover står 

VIVE for at samle oplysningerne i ét datasæt. 

VIVE foretager en screening af de indsamlede brugertal for 2017 med henblik på at identi-

ficere mulige fejl og mangler i data. VIVE vil på baggrund af screeningen tage kontakt til de 

kommuner, hvor det vurderes, at der er væsentlige fejl og/eller mangler i data. Screenin-

gen og dialogen med kommunerne vil have et omfang på højst ti timer. Hvis RS17 og VIVE 

i fællesskab vurderer, at der er yderligere behov for at validere eller korrigere data i dialog 

med kommunerne, afregnes de timer, der medgår hertil, særskilt. 

Brugerandele opgøres som antallet af ydelsesmodtagere pr. 18-64-årig indbygger. Føl-

gende brugerandele opgøres på voksenområdet: 

 Andel borgere i botilbud efter servicelovens § 108 

 Andel borgere i botilbud efter servicelovens § 107 

 Andel borgere i botilbudslignende tilbud med tilknyttet socialpædagogisk støtte efter 

servicelovens § 85 

 Samlet brugerandel i botilbud og botilbudslignende tilbud 

 Andel borgere med handicaphjælperordning (BPA) efter servicelovens § 96 

 Andel borgere med socialpædagogisk støtte i eget (privat) hjem efter servicelovens 

§ 85 

 Andel borgere på forsorgshjem og herberger efter servicelovens § 1102. 

 

VIVE vil i notatet gøre opmærksom på, at der fra 2018 og frem kan forventes en forskyd-

ning i antallet af borgere fra § 85 til § 82/82b.  

VIVE foretager følgende analyser: 

 
2 Oplysninger om antallet af borgere på forsorgshjem og herberger efter servicelovens § 110 indsamles fra kommu-

nerne for årene 2014 og 2017. 
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 Sammenligning af brugerandele mellem kommunerne i Region Sjælland i 2017 

 Sammenligning af udviklingen i brugerandele fra 2014 til 2017 mellem kommunerne 

inden for Region Sjælland.  

Enhedsudgifter 

Enhedsudgifter opgøres som prisen pr. produceret serviceenhed, fx pr. borger i botilbud. 

Ved at sammenligne kommunernes enhedsudgifter kan man pege på, hvor udgifterne er 

relativt høje, set i forhold til mængden af serviceydelser, der produceres. Følgende en-

hedsudgifter opgøres på voksenområdet: 

 Udgifter pr. borger i botilbud efter servicelovens § 108 

 Udgifter pr. borger i botilbud efter servicelovens § 107 

 Udgifter pr. borger i botilbudslignende tilbud med tilknyttet socialpædagogisk støtte ef-

ter servicelovens § 853  

 Udgifter pr. borger i botilbud eller botilbudslignende tilbud i alt 

 Udgifter pr. borger med handicaphjælperordning (BPA) efter servicelovens § 96 

 Udgifter pr. borger med socialpædagogisk støtte i eget (privat) hjem efter servicelo-

vens § 85 og i botilbudslignende tilbud med tilknyttet § 85-støtte, set under ét4 

 Udgifter pr. borger på forsorgshjem og herberger efter servicelovens § 110. 

 

VIVE foretager følgende analyser:  

 Sammenligning af enhedsudgifter mellem kommunerne i Region Sjælland i 2017 

 Sammenligning af udviklingen i enhedsudgifter fra 2014 til 2017 mellem kommunerne 

inden for Region Sjælland.  

Delanalyse 2: udgifter, brugerandele og enhedsudgifter på børne- og ungeområdet 

I delanalyse 2 opgøres udgifter pr. 0-22-årig indbygger, foranstaltningsmodtagere pr. 0-17-

årig indbygger og udgifter pr. foranstaltningsmodtager på det specialiserede børneområde. 

Udgifter, brugerandele og enhedsudgifter sammenlignes mellem kommunerne i Region 

Sjælland i 2017. Desuden sammenlignes udgifter pr. 0-22-årig indbygger mellem Region 

Sjælland og de øvrige regioner i 2017.  

Derudover sammenlignes udviklingen i udgifter, brugerandele og enhedsudgifter fra 2014 

til 2017 mellem kommunerne inden for Region Sjælland. Hvad angår udviklingen i udgifter 

pr. 0-22-årig indbygger fra 2014 til 2017, foretages desuden en sammenligning mellem Re-

gion Sjælland og de øvrige regioner. I delanalysen ser vi kommunerne i et myndighedsper-

spektiv, dvs. udgifter, brugerandele og enhedsudgifter opgøres for de borgere, som kom-

munen har handleforpligtelsen for. 

 
3  Enhedsudgiften beregnes ved at dele de samlede udgifter med antallet af borgere i botilbudslignende tilbud 

med tilknyttet § 85-støtte. Denne fremgangsmåde er valgt, da vi ikke har en fornuftig fordelingsnøgle til at op-
dele udgifter til henholdsvis § 85-støtte i eget (privat) hjem og i botilbudslignende tilbud, og for at sikre sammen-
lignelighed med tal for 2014 og 2015. For de kommuner, som er i stand til at opdele § 85-udgifterne i udgifter til 
henholdsvis modtagere af § 85-støtte i eget (privat) hjem og modtagere af § 85-støtte i botilbudslignende tilbud, 
vil vi i tillæg opgøre en alternativ enhedsudgift for botilbudslignende tilbud. 

4  Enhedsudgiften beregnes ved at dele de samlede udgifter med den samlede gruppe modtagere af § 85-støtte. 
For de kommuner, som er i stand til at opdele § 85-udgifterne i udgifter til henholdsvis modtagere af § 85-støtte 
i eget (privat) hjem og modtagere af § 85-støtte i botilbudslignende tilbud, vil vi i tillæg opgøre en alternativ en-
hedsudgift for § 85-støtte i eget (privat) hjem.   
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Udgifter pr. 0-22-årig 

VIVE opgør udgifterne pr. 0-22-årig indbygger på tre delområder, jf. tabel 2. 
 

 

 

Tabel 2: Delområder i opgørelse af udgifter pr. 0-22-årig på børneområdet 

Delom-
råde 

Foranstaltningstype Udgift jf. kontoplanen 

1 Anbringelser på døgninstitution inkl. sikrede institutioner 5.28.23 og 5.28.24 

2 Anbringelser i plejefamilie inkl. kommunale plejefamilier og netværks-
pleje samt på socialpædagogisk opholdssted inkl. kost-/efterskole og 
eget værelse 

5.28.20 

3 Forebyggende foranstaltninger (individ- og familierettede) 5.28.21 
 

Note: Udgifterne opgøres ekskl. statsrefusion. 

 
VIVE foretager følgende analyser:  

 Sammenligning af udgifter pr. 0-22-årig indbygger i Region Sjælland, øvrige regioner 

og landsgennemsnit, 2017 

 Sammenligning af udgifter pr. 0-22-årig indbygger mellem kommunerne i Region Sjæl-

land, 2017 

 Sammenligning af udviklingen i udgifterne pr. 0-22-årige indbygger fra 2014 til 2017 

mellem Region Sjælland og de øvrige regioner samt mellem kommunerne inden for 

Region Sjælland. 

Brugerandele 

VIVE kan via de såkaldte ”forskermaskiner” ved Danmarks Statistik få adgang til en række 

data for antallet af modtagere af forskellige foranstaltninger i de enkelte kommuner. VIVEs 

erfaringer fra bl.a. den seneste opdatering af benchmarkinganalyser for RS17 er imidlertid, 

at tallene fra Danmarks Statistik ikke for alle kommuner giver et retvisende billede af antal-

let af foranstaltningsmodtagere. Derfor vil VIVE i samarbejde med rammeaftalesekretaria-

tet indsamle antallet af modtagere af forskellige foranstaltninger i 2017 direkte fra de en-

kelte kommuner i Region Sjælland.  

VIVE er ansvarlig for at udarbejde et indberetningsskema, som rammeaftalesekretariatet 

sender ud til de 17 kommuner. Rammeaftalesekretariatet er ansvarlige for rykkerprocedu-

rer mv., mens VIVE er ansvarlig for at besvare eventuelle afklarende spørgsmål fra kom-

munerne om indholdet af indberetningerne undervejs i dataindsamlingen. Derudover står 

VIVE for at samle oplysningerne i ét datasæt. 

VIVE foretager en screening af de indsamlede brugertal for 2017 med henblik på at identi-

ficere mulige fejl og mangler i data. VIVE vil på baggrund af screeningen tage kontakt til de 

kommuner, hvor det vurderes, at der er væsentlige fejl og/eller mangler i data. Screenin-

gen og dialogen med kommunerne vil have et omfang på højst ti timer. Hvis RS17 og VIVE 

i fællesskab vurderer, at der er yderligere behov for at validere eller korrigere data i dialog 

med kommunerne, afregnes de timer, der medgår hertil, særskilt.  

Brugerandele opgøres som antallet af foranstaltningsmodtagere pr. 0-17-årig indbygger. 

Følgende brugerandele opgøres på børneområdet: 
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 Andel børn og unge anbragt i døgninstitutioner inkl. sikrede institutioner 

 Andel børn og unge anbragt i plejefamilier 

 Andel børn og unge anbragt på socialpædagogiske opholdssteder 

 Samlet andel børn og unge, der modtager en anbringelse 

 Andel børn og unge, der modtager individrettede forebyggende foranstaltninger 

 Andel børn og unge, der modtager familierettede forebyggende foranstaltninger 

 Andel unge i efterværn (opgøres pr. 18-22-årig). 

 

VIVE foretager følgende analyser:  

 Sammenligning af brugerandele mellem kommunerne i Region Sjælland i 2017 

 Sammenligning af udviklingen i brugerandele fra 2014 til 2017 mellem kommunerne 

inden for Region Sjælland. 

Enhedsudgifter 

Enhedsudgifter opgøres som prisen pr. produceret serviceenhed, fx pr. anbragt barn. Ved 

at sammenligne kommunernes enhedsudgifter kan man pege på, hvor udgifterne er relativt 

høje set i forhold til den mængde af serviceydelser, der produceres.  

Følgende enhedsudgifter opgøres på børneområdet: 

 Udgifter pr. anbragt barn/ung på døgninstitution inkl. sikrede institutioner 

 Udgifter pr. anbragt barn/ung i plejefamilie inkl. kommunale plejefamilier og netværks-

pleje samt på socialpædagogisk opholdssted inkl. kost-/efterskole og eget værelse 

 Udgifter pr. anbragt barn/ung i alt, dvs. døgninstitutioner, plejefamilier og opholdsste-

der, set under ét 

 Udgifter pr. modtager af forebyggende foranstaltninger, opgjort ekskl. henholdsvis inkl. 

familierettede forebyggende foranstaltninger 

 Udgifter pr. foranstaltningsmodtager i alt, dvs. anbringelser og forebyggende foran-

staltninger, set under ét. 

 

VIVE foretager følgende analyser:  

 Sammenligning af enhedsudgifter mellem kommunerne i Region Sjælland i 2017 

 Sammenligning af udviklingen i enhedsudgifter fra 2014 til 2017 mellem kommunerne 

inden for Region Sjælland.  

Option: Korrektion for forskelle i børnegruppens sociale sammensætning  

På baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik har VIVE i de tidligere analyser for 

RS17 estimeret statistisk forventede brugerandele i de enkelte kommuner. Som en option 

tilbyder VIVE at opdatere disse statistisk forventede brugerandele og sammenholde dem 

med tal for kommunernes faktiske brugerandele5. Sammenligningen af de forventede og 

faktiske brugerandele giver en indikation af, om den enkelte kommune iværksætter foran-

staltninger til en relativt stor eller lille andel af deres børn sammenlignet med andre RS17-

 
5 En detaljeret beskrivelse af den anvendte metode kan findes i kapitel 6 i Kloppenborg, Hans Skov & Camilla Dalsgaard 

(2016): Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde. En analyse af kommunerne i Region 
Sjælland, 2010-2014. København: KORA.  
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kommuner og regionsgennemsnittet, når der er taget højde for forskelle i børnenes sociale 

baggrund. 

Registerdata fra Danmarks Statistik vedrørende kommunernes brug af forskellige foran-

staltninger på det specialiserede børneområde bliver tilgængelige med næsten et års for-

sinkelse. I andet kvartal af 2018, hvor projektet foreslås gennemført, kan de statistisk for-

ventede brugerandele således opdateres til og med 2016. 

VIVE foretager følgende analyser: 

 Sammenligning af forventede og faktiske brugerandele for kommunerne i Region Sjæl-

land i 2016. 

 Sammenligning af udviklingen over tid i forventede brugerandele og i forskellen mel-

lem forventede og faktiske brugerandele fra 2014 til 2016 mellem kommunerne inden 

for Region Sjælland. 

2. Tidsplan og leverancer 

Tidsplanen for projektet fremgår af Tabel 3. 

 

Tabel 3: Tidsplan 
 
 

 2018 Uge 
  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 JULI 31 32 33 

Kommunale regnskabsdata bliver 
tilgængelige fra Danmarks Statistik 

  
          

  
   

VIVE udarbejder registreringsark 
 

    
        

  
   

Rammeaftalesekretariat indsamler 
brugertal 

   

      
     

  
   

Analyse og afrapportering 
      

        
 

  
   

To notatudkast til styregruppen 
          

    
   

Tilretninger og korrektur 
           

      
 

Udgivelse 
           

  
  

  

 

 

Hvis RS17 ønsker at tilkøbe optionen vedrørende korrektion for forskelle i børnegruppens 

sociale sammensætning, påbegyndes disse analyser en til to måneder forud for ovenstå-

ende tidsplan. Analyseresultaterne afleveres sammen med de øvrige resultater for børne-

området i uge 26.  

Der vil løbende være tæt dialog om opgaveløsningen mellem VIVE og RS17. Som ud-

gangspunkt foregår denne dialog via telefon, mail og Skype. 

Der afholdes ét møde mellem RS17 og VIVE i løbet af projektperioden. Ved mødet præ-

senteres og diskuteres de to notatudkast. Mødet forventes afholdt ultimo juni 2018. 



 

 

Side 13 

Projektnr: 11443 

Dato: 19. september 2017 

Yderligere møder eller præsentationer af analysernes resultater er ikke indeholdt i dette 

tilbud. Hvis RS17 får behov for, at VIVE præsenterer analyseresultaterne i andre sammen-

hænge, fx ved politiker- eller direktørmøder, kan dette tilkøbes efterfølgende. 

Der skal gøre opmærksom på, at resultaterne afrapporteres i form af tabeller og grafer i to 

notater. De overordnede resultater kommenteres kun kortfattet. Omfanget af forklarende 

tekst vil dermed være væsentligt mindre end i de rapporter, som VIVE tidligere har udar-

bejdet for RS17. Dog vil der være forholdsvis fyldige metodeafsnit, hvor der gøres rede for 

datakilder, datas validitet og sammenlignelighed mv. Notaterne forventes hver især at have 

et omfang på ca. 30 sider. 

Alle analyser og rapporter fra VIVE skal ifølge VIVEs vedtægter offentliggøres for at 

fremme, at resultaterne af VIVEs arbejde formidles til relevante offentlige og private inte-

ressenter og offentligheden i øvrigt. VIVE indgår altid i dialog med kunden med henblik på 

at aftale et passende tidspunkt for offentliggørelse. 

3. Bemanding 

Projektet bemandes med følgende medarbejdere fra VIVE: 

 Projektleder, cand.scient.pol., Hans Skov Kloppenborg (primær kontaktperson for 

RS17) 

 Seniorprojektleder, cand.scient.pol., Kasper Lemvigh. 

 

Opgaven vil ledelsesmæssigt være forankret hos Peter Holdt-Olesen, analyse- og forsk-

ningschef for VIVEs afdeling for økonomi og benchmarking. 

Hans Skov Kloppenborg arbejder primært med projekter vedrørende udsatte børn og 

unge og har indgående sektor- og datakendskab på området. Hans har fx for nylig deltaget 

i et projekt vedrørende mulighederne for at koble data om aktiviteter og udgifter på det 

specialiserede børneområde. Derudover har Hans været ansvarlig for de tidligere bench-

markinganalyser af udgifter, brugerandele og enhedsudgifter på børneområdet, som VIVE 

har lavet for RS17 i 2016 og 2017. Hans vil være primær kontaktperson for RS17 i forbin-

delse med opdateringen.  

Kasper Lemvigh beskæftiger sig især med økonomisk benchmarking samt kommunernes 

styring og produktivitet, især på socialområdet. Kasper har bred erfaring med anvendelses-

orienterede analyser og har fx for nylig arbejdet med afdækning af datakvalitet og kommu-

nernes anvendelse af data på det specialiserede voksenområde. Kasper har desuden væ-

ret en af de bærende kræfter i VIVEs benchmarking af udgifter, enhedsudgifter og bruger-

andele på det specialiserede voksenområde for de 17 kommuner i Region Sjælland, både i 

2016 og 2017. 

4. Budget 

VIVE anvender følgende takster for de medarbejdere, som indgår i opgaveløsningen: 

 Projektleder: 1.193 kr. pr. time (ekskl. moms) 

 Seniorprojektleder: 1.295 kr. pr. time (ekskl. moms) 
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 Studentermedhjælper: 316 kr. pr. time (ekskl. moms) 

 

Den samlede pris for den tilbudte opgaveløsning er 249.490,00 kr. ekskl. moms. 

 

Budgettet er udspecificeret i Tabel 4. 

 

Tabel 4: Budget 
  

Projektleder Seniorprojekt-
leder 

Studenter-
medhjælper 

(Kr. ekskl. 
moms) 

Analysearbejde 
    

Delanalyse 1 – voksenområdet 0 90 20   122.870  

Delanalyse 2 – børne- og ungeområdet 90 0 20   113.690  

Møde mellem RS17 og VIVE 10 0 0     11.930  

Øvrige udgifter 
    

Transport 
   

      1.000  

Kr. i alt (ekskl. moms) 
   

  249.490  
 

 
 

Derudover har VIVE udarbejdet et budget for den i tilbuddet nævnte option vedrørende 

korrektion for forskelle i børnegruppens sociale sammensætning. Prisen for den tilbudte 

option er 179.055 kr. (ekskl. moms). 



2.7 Orienteringssag: Status for arbejdet med etablering af 
nye særlige pladser i behandlingspsykiatrien



 
 
 
 
 
 

 
 Side 1 
  
 
 
 

 
 
 
 
Socialpsykiatriske pladser -  de økonomiske forhold 
 
 
 
I forlængelse af etablering af særlige socialpsykiatriske pladser, udestår 
konkret udmøntning i relation til takstberegning, opkrævningsprocedu-
rer m.v. Der skal derfor udarbejdes særskilt aftale herom i Region Sjæl-
land. 
 
Region Sjælland ser det er i både kommunernes og regionens interesse, 
at denne aftale udarbejdes i samme regi, som der bruges i forbindelse 
med den sociale rammeaftale. Dette vil være det mest oplagte og hen-
sigtsmæssige til afklaring af de økonomiske forhold for tilbuddet om de 
23 socialpsykiatriske pladser. Formålet med afklaring af de økonomiske 
forhold i rammeaftaleregi er, at de væsentligste faldgruber kan undgås, 
da man her kan have en vidensdeling og erfaringsudveksling. 
 
Der skal i rammeaftale- og styregrupperegi afklares følgende: 
 

1. Uddybende beskrivelse af takstberegningen. Der lægges 

op til, at de gældende procedurer på socialområdet i videst mu-

ligt omfang anvendes. Særskilt opmærksomhed skal være på op-

krævning af egenbetaling. 

 

2. Beskrivelse af opkrævningsmetoden. Opkrævning af plad-

serne er todelt. Der opkræves en takst pr. dag efter forbrug, dog 

max. 3.836 kr. pr. dag 2017-pl (grundtakst). Herudover skal der 

opkræves betaling i regionens kommuner for ”tomme pladser” 

ud fra objektive kriterier.  

 

Der forventes udstedt en betalingsbekendtgørelse, som udstik-

ker de nærmere rammer, men det er uklart, hvornår denne i gi-

vet fald vil foreligge. 

 

3. Aftale vedrørende afrapportering af udgifter og efter-

regulering af de 23 socialpsykiatriske pladser. Kommunal fi-

nansiering er fastsat til 80 pct. af omkostningerne, dog med et 

max beløb på 1,4 mio. kr. pr. plads der pl fremskrives. Doku-

mentation for forbruget på tilbuddet skal aftales nærmere. 
 
Tidshorisonten er at der inden 1. januar 2018 skal være færdiggjort en 
aftale der afklarer de økonomiske forhold. 
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Det vi ved 

- Visitationsforums afgørelser angående ind og udskrivningsdatoer er afgørende for 

faktureringen. 

- Kommunale finansiering (der betales af den enkelte kommune beregnet efter ophol-

dets varighed) fastlåses til 80 pct. af de forudsatte omkostninger. Der er et max på 1,9 

mio. kr. i alt pr. plads, dvs. kommunen kan max komme til at betale 1,4 mio. kr. 

(2017-pl)  

- Driftsansvaret varetages af regionerne, mens kommunerne træffer afgørelse om visi-

tation og har det primære finansieringsansvar. 
 
Udpluk fra satspuljeaftalen 2017-2020  
For at give de regionale afdelinger sikkerhed for finansieringen af de konkrete pladser for-
pligter kommunerne i en region samt regionen sig gennem en konkret rammeaftale til en 
forudsat kapacitet med tilhørende afregning. De pladser, der står ledige, afregnes efterføl-
gende af beliggenhedsregionen samt blandt alle kommuner i regionen efter objektiv forde-
lingsnøgle. Afregningen sker med samme finansiering som for benyttede pladser, dvs. kom-
munal betaling svarende til den fastlåste takst på 80 pct. af det forudsatte omkostningsni-
veau på 1,75 mio. kr./år pr. plads (OBS prisen efter økonomiaftaleforhøjelsen er 1,9 
mio. kr./år pr. plads) og regional finansiering af forskellen i forhold til de faktiske om-
kostninger. Den fremadrettede kapacitet aftales løbende mellem kommunerne og regionen, 
bl.a. med afsæt i udnyttelsen af pladserne. 
 
Der forudsættes et gennemsnitligt omkostningsniveau på 4.800 kr. pr. døgn svarende til 
1,75 mio. kr. årligt pr. plads. (OBS prisen efter økonomiaftaleforhøjelsen er ca. 
5.205 kr. pr. døgn svarende til 1,9 mio. kr. årligt pr. plads.) Heri indgår udgifter til 
følgende:  

 Basistakst (fx udgifter til drift af institutionen, anlægsomkostninger, overhead mv.)  

 Udgifter til dagsaktiviteter  

 Udgifter til misbrugsbehandling  

 Udgift til psykiatrisk behandling og medicin  

 Udgifter til løft af sikringsniveau (normering)  
Herudover kan eventuelle særlige udgifter til skærmning af enkelte patienter finansieres fra 
skærmningspuljen, der med tillæg af den regionale finansiering samlet dækker skærm-
ningsudgifter på 22,5 mio. kr. 
 
Den enkelte patient betaler en dagstakst for kost og logi, ligesom der i dag betales for mid-
lertidige ophold på botilbud efter serviceloven. Basistaksten herfor vil blive reguleret nær-
mere i lovgivningen omkring de specialiserede socialpsykiatriske afdelinger, men vil for-
venteligt ikke overstige udgifter i forbindelse med egenbetaling på midlertidige ophold efter 
servicelovens § 107. Såfremt patienten forud for indskrivning på afdelingen har boet i egen 
bolig (ikke bolig efter almenboliglovens § 105 samt botilbud efter servicelovens §§ 107 og 
108) undtages vedkommende for reglen om egenbetaling. 
 
Udpluk fra Økonomiaftalen 2018 

Med aftalen om satspuljen for 2017-2020 er der endvidere afsat 400 mio. kr. til en målret-
tet indsats for at forebygge vold og overgreb på landets botilbud, herunder gennem etable-
ringen af 150 nye særlige pladser i psykiatrien.  
Regeringen og Danske Regioner er enige om, at de nye pladser skal udvikles inden for den 
fastsatte økonomiske driftsramme på 1,9 mio. kr. pr. plads, og at der henset til behovet for, 
at pladserne er klar primo 2018, tages udgangspunkt i eksisterende fysiske rammer. Der 
afsæt-tes i alt 100 mio. kr. i 2017 til fysiske rammer. Der foretages en løbende monitorering 
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bl.a. af antal pladser, herunder evt. tomme pladser samt tomgang, varighed af forløb, hen-
visnings-mønstre og personalesammensætning, samt om visitationskriterierne matcher 
den beskrevne målgruppe. Monitoreringen foretages første gang medio 2018. På baggrund 
heraf følger parterne op. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.8 Orienteringssag: Status for arbejdet med ny regional 
vækst- og udviklingsstrategi 2019-2022
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Anbefalinger til ny Regional Vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) 2019-2022 
 
Resume 
Vækstforum og Regionsrådet giver sine anbefalinger om ReVUS 2019-2022 videre til det 
kommende Vækstforum og Regionsråd. Selve ReVUS’en udarbejdes og godkendes i 2018. 
Drøftelserne om ReVUS i Vækstforum, forberedelsessekretariatet og Regionsrådet i 2017 
har resulteret i en række anbefalinger. Blandt andet at indsatsen skal være fokuseret og 
skabe vækst i virksomheder og nye arbejdspladser. Der skal være få og store indsatser. Der 
skal være gode rammebetingelser og sammenhæng til Greater Copenhagen-samarbejdet. 
Kvalificeret arbejdskraft bør have særligt fokus, og der skal arbejdes på at udvikle er-
hvervsmæssige specialiseringer og vækstpotentialer. Nedenfor uddybes anbefalinger og te-
maer.  
 
Efterspørgselsorienteret indsats 
Der er enighed om, at vækstindsatsen skal rettes mod de virksomheder, der kan og vil. Det 
kan være virksomheder inden for mange forskellige brancher. De internationalt konkurre-
rende virksomheder er vigtige, fordi en indsats her gør det muligt at forbedre virksomheder-
nes konkurrenceposition og dermed øge deres omsætning og eksport til gavn for hele regio-
nen. Der er generelt få vækstvirksomheder i regionen. Den vækstlagsanalyse, der blev gen-
nemført for Vækstforum viste, at der er knap 500 vækstvirksomheder. Hertil kommer ca. 700 
såkaldte vækstboblere, som kan have potentialet til at blive vækstvirksomheder.   Det er sær-
ligt relevant at arbejde med potentielle vækstvirksomheder, da de kan bidrage til mange ar-
bejdspladser og eksport. Indsatsen skal indrettes efter virksomhedernes efterspørgsel. Der er 
igangsat mange programmer, hvor det har været svært at rekruttere virksomheder, hvilket 
kan skyldes at tilbuddene ikke passer helt til virksomhedernes behov. Som led i den videre 
indsats skal der derfor være endnu tættere dialog med virksomheder og deres organisationer 
inden de konkrete indsatser sættes i gang.  
 
[Casebeskrivelse af virksomhed, der har fået noget ud af Eksportprogram?] 
 
Få og større indsatser 
Der har i den nuværende strategiperiode været enighed om, at vækst- og udviklingsindsatsen 
skal være fokuseret. Indsatserne skal bidrage til at løfte det overordnede mål om øget vækst 
og beskæftigelse og have effekt i mange små såvel som store virksomheder. Det anbefales at 
videreføre ambitionerne om større satsninger og fokus og prioritering af indsatsen. For at 
ramme rigtigt, skal indsatsen bygge på virksomhedernes efterspørgsel. Større indsatser skal 
derfor baseres på viden om, hvad der virker, og hvad virksomhedernes udfordringer er. En 
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fortsat prioritering af få og store indsatser betyder også, at de initiativer som virker godt alle-
rede bør indgå i den videre indsats og videreudvikles, hvis de stadig løser vigtige udfordrin-
ger. Eksempler på større indsatser, som har været prioriteret de senere år er: 
 

• BIOPRO-satsningen, som har affødt flere afledte projekter. Herunder projektet 
”SMV-innovation til bioteknologisk produktion”, som skal skabe nye produkter i 
SMV’er.  

• Kapitalfondene CAPNOVA Invest Zealand og Zealand Finance, som bidrager til at 
finde risikovillig kapital til små og mellemstore virksomheder 

• Vækstaftalen Viden og Innovation i Region Sjælland med DTU i spidsen, som bidra-
ger til, at virksomheder i regionen får en bedre udnyttelse af viden fra vidensinstituti-
onerne. 

• Quickstart-projekterne, som har fokus på kvalificeret arbejdskraft til de mange bygge- 
og anlægsprojekter i regionen 

• Digitalt aktionsforum, som har sat fokus på den digitale ulighed i Danmark og har 

medført oprettelse af Bredbåndspuljen, som skal sikre bedre bredbåndsdækning i lo-
kalområderne.  

• Greater Copenhagen Food Innovation, som giver fødevarevirksomheder mulighed for 
at udvikle deres nuværende produkt eller nye produkter på baggrund af forskning på 

DTU, KU mv.  

• Eksportprogrammer i regi af Væksthuset 

• Vækstaftale vedr. tiltrækning af udenlandske investeringer med Copenhagen Capacity 

i spidsen, som har bidraget til at skabe mange hundrede nye job 

 
[Casebeskrivelse af Vækstaftalen med CopCap – resultater 2014-16 + foreløbige 
resultater 2017] 
 
  
Vækstområder 
Fra flere hold er der udviklet ideer om vækstområder, som bygger på stedbundne ressourcer. 
I Region Sjælland er Kalundborg det markante eksempel på et vækstområde, som er udviklet 
i samarbejde mellem mange parter og med høje ambitioner for erhvervsmæssig vækst. 
Der lægges op til, at der i ReVUS-perioden 2019-2022 udvikles en håndfuld vækstområder 
med kerne i bestemte dele af regionen og med forankring i erhvervsmæssige potentialer.  
 
Et vækstområde kan defineres på flere måder, men med udgangspunkt i erfaringerne fra Ka-
lundborg skal der være en virksomhedsdynamik og samtidig en vilje fra det offentliges side, 
til at sætte turbo på den lokale/regionale udvikling. Viden og uddannelse er også vigtige ele-
menter. For at fungere som regionalt vækstområde er der derudover behov for, at ambitio-
nerne og effekten går ud over lokale geografi og gerne omfatter flere kommuner.  
 
Erfaringerne med erhvervsmæssige økosystemer kan også inddrages i den videre udvikling af 
vækstområder. Et vækstområde kan initieres på forskellige måder: 

- En erhvervsmæssig specialisering, som ønskes udnyttet og udviklet 

- Et etableret partnerskab, der har fokus på et områdes udviklingsmuligheder 

I Kalundborg er vækstområdet kendetegnet af både erhvervsmæssig specialisering – procesin-
dustri – og et etableret partnerskab i den industrielle symbiose og de senere initiativer. Samar-
bejdet om BIOPRO har skabt forbindelse mellem de store virksomheder, forskning og små 
virksomheder. På grundlag af virksomhedernes efterspørgsel og samarbejde mellem kom-
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mune, region og uddannelsesinstitutioner er der etableret en ingeniøruddannelse. Den nye in-
geniøruddannelse og den planlagte etablering af Knowledge Hub Zealand er en af Region 
Sjællands store succeser i 2016. Aftaleparterne ser dette som et særdeles væsentligt redskab 
til at tiltrække højtuddannet arbejdskraft til virksomhederne i Region Sjælland. 
 
[Casebeskrivelse af Kalundborg/Knowledge Hub Zealand] 
 
Greater Copenhagen 
ReVUS skal have tæt sammenhæng med Greater Copenhagen-samarbejdet. Herunder strate-
gien og de årlige handlingsplaner for Greater Copenhagen-komiteen. ReVUS udarbejdes i 
nært samarbejde med Region Hovedstaden med henblik på, at mulighederne på tværs af re-
gionsgrænserne udnyttes. Der er en række udfordringer, der er fælles for Greater Copenha-
gen, herunder kvalificeret arbejdskraft, digitalisering og grøn omstilling. Konkrete initiativer 
kan udvikles i Greater Copenhagen for at give større kritisk masse og synlighed. Som led i 
handlingsplanen for 2018 udvikles forslag til fyrtårne – markante initiativer som vil virke 
over flere år og som skal være kendetegnende for fordelene ved at arbejde sammen i metro-
polregionen. Fyrtårnsinitiativerne kommer derfor til at foregå samtidig med den nye ReVUS. 
Der er bl.a. foreslået et fyrtårnsinitiativ om virksomhedssamarbejde i klynger samt et initiativ 
på digitale område – ”digital playbook”.   
 
Smart specialisering 
Der bør arbejdes videre med at finde ud, hvad regionen er god til, og hvor der er et vækstpo-
tentiale. Der kan være tale om en niche inden for en branche, eller potentialet kan gå på tværs 
af brancher, eksempelvis procesindustri. Der er enighed om, at vækstindsatsen ikke skal bin-
des for snævert til bestemte brancher. På den anden side er der behov for at satse på noget, 
hvor regionen skiller sig ud fra mængden og har eller kan få kompetencer i verdensklasse – 
smart specialisering.  
 
Erhvervsklynger går typisk på tværs af fremstillings- og servicesektoren. I opgørelser over 
danske erhvervsklynger er Region Sjælland ikke særlig synlig. Det kan skyldes mange for-
hold, men blandt de oplagte er, at mange virksomheder indgår i værdikæder på tværs af Re-
gion Hovedstaden og Region Sjælland. Det er meget tydeligt for medicinalindustrien, hvor 
forskning og udvikling, hovedkvarter osv. findes i Hovedstaden og produktionen ligger i Re-
gion Sjælland. Klyngen inden for frøavl opfattes som en stærk regionalt baseret og globalt 
konkurrerende klynge. Herudover er der andre nicher og brancher, som har været fremhævet 
i forskellige sammenhænge. Det gælder eksempelvis forskningsmiljøet omkring fotonik og 
materialeteknologi på Risø, ventilationsbranchen, bioenergi og køletransportløsninger (cool 
chain). I forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen har tunnelbelysning og ventilation været 
nævnt som særlige danske styrker. Inden for fødevare- og Life science er det først og frem-
mest procesindustri, der kendetegner regionen. Herunder slagteri-, bryggeri-, medicin- og 
enzymindustri. Procesindustri og regionens potentiale for at markere sig i udviklingen af In-
dustri 4.0 på dette område er derfor aktuelt.  
 
Når man ser på det samlede erhvervsliv i regionen, har fremstillingserhvervene generelt haft 
en produktivitetsstigning som matcher de andre regioner. De er også eksportorienterede i re-
lativt høj grad. Samtidig er der et større produktivitetsefterslæb i store dele af servicesekto-
ren.  
 
Regionen er præget af mange underleverandører, som kan være højt specialiserede nichepro-
ducenter, men som leverer til mange brancher – eksempelvis plast-, metal- og maskineindu-
stri – og derfor ikke hører hjemme i en bestemt klynge. Vækstpotentialet i erhvervslivet ligger 
derfor ikke nødvendigvis i vækstbrancher som IT, Life Science, videnservice mv., men mere 
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på tværs af sektorer. I ReVUS 2015-2018 blev følgende ressourceområder prioriteret: Bioøko-
nomi, bygge og anlæg, logistik og transport samt fødevarer. Der kan være nicher og bestemte 
styrkeområder inden for disse områder, som har særligt potentiale, men uden at det er hele 
branchen der skal fokus på. Indsatsen bør ikke udelukke andre brancher og virksomheder. 
 
I den videre vækst- og udviklingsindsats er det derfor centralt at komme tættere på nogle af 
de virksomheder, der vil og kan inden for mange forskellige nicher af globalt konkurrerende 
virksomheder, og arbejde konkret med deres udfordringer og behov.  
 
[Casebeskrivelse af Cool Chain logistik satsning inkl. Pronova ] 
 
 
Decentrale uddannelser 
Decentrale uddannelser er et middel til at imødekomme behovet for kvalificeret arbejdskraft i 
områder med begrænset uddannelsesudbud. Hovedformålet med decentrale uddannelser er 
således at det skal understøtte virksomhedernes efterspørgsel efter kompetencer. Samtidig 
kan det være med til at øge motivationen til at tage en uddannelse blandt unge, som særligt i 
yderområderne har et generelt lavere uddannelsesniveau, og hvor uddannelsesdækningen 
ikke er tilstrækkelig.  
 
Regionsrådet og kommunerne har sammen en forpligtelse i forhold til dimensionering af ud-
dannelser. Decentrale uddannelser er et virkemiddel, som kan tages i brug, for at sikre en 
mere jævn fordeling af uddannelsestilbud inden for relevante områder. Samtidig bidrager ud-
dannelsesinstitutioner til en øget attraktivitet af området generelt og kan spille sammen med 
det lokale erhvervsliv og aktører.  
 
Det er lykkedes at etablere en diplomingeniøruddannelse i Kalundborg, som vil være med til 
at understøtte forsyningen af teknisk uddannede til de store virksomheder i området. Tilsva-
rende initiativer kan gennemføres andre steder. Decentrale uddannelser kan have to hoved-
former: 

- Der etableres en ny uddannelse målrettet behovet på det pågældende arbejdsmarked 

- En uddannelsesinstitution opretter en lokal filial af en eksisterende uddannelse, som 
eksempelvis i dag kun udbydes i hovedstadsområdet. 

I førstnævnte tilfælde vil der være behov for at sikre tilstrækkelig høj kvalitet, herunder krav 
om forskningskompetence mv., som skal godkendes af Uddannelses- og Forskningsministe-
riet. I sidstnævnte tilfælde vil uddannelsen ligge under en eksisterende ordning og kræver en 
mindre omfattende godkendelsesprocedure.  
 
Der er forskellige hensyn at tage. Hvilket uddannelsesniveau er det, der skal satses på – 
korte, mellemlange eller lange videregående uddannelser eksempelvis. Det konkrete behov 
for kvalifikationer i erhvervslivet skal undersøges. Der skal være kritisk masse af elever/stu-
derende og undervisningskræfter. Det skal vurderes, om der er behov for et specialiseret til-
bud eller en mere generel uddannelse. Erfaringerne med forskellige nye undervisningsmeto-
der og kombination med e-læring inddrages.  
 
[Casebeskrivelse af Diplomingeniøruddannelsen og samarbejdet som skabte 
den] 
  
 
Store virksomheder som lokomotiver for vækst 
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Store virksomheder kan understøtte udviklingen i mindre virksomheder ved at gå med i tek-
nologiudvikling, eksportsamarbejde mv. Der er gode erfaringer med inddragelse af store virk-
somheder i BIOPRO-satsningen, hvor flere store virksomheder samarbejder med forsknings-
institutioner om produktionsforbedringer. Små virksomheder og iværksættere inddrages i 
videreudvikling af de resultater der opstår af samarbejdet. Modellen virker godt, ved at de 
små virksomheder får trukket deres vækst og produktudvikling mv. af de store virksomhe-
ders efterspørgsel. Det giver også mulighed for en ”blåstempling” på eksportmarkederne, at 
en stor international virksomhed kan sige god for produktet eller den teknologiske løsning. 
Denne model anvendes ligeledes i de etablerede Scale-up Denmark-specialiseringer, som er 
fordelt omkring i landet. I Region Sjælland er Scale-up Denmark-centret specialiseret inden 
for bioøkonomi og industriel symbiose.  
 
Det anbefales at inddrage flere store virksomheder i regionen ind i vækst- og udviklingsind-
satsen. Modellen fra BIOPRO kan benyttes, hvor de store virksomheder identificerer deres 
innovationsbehov og efterspørgsel efter produkter og services og der etableres samarbejde 
med videninstitutioner og mindre virksomheder, som kan bidrage med løsninger. Potentialet 
kan ligge inden for mange brancher og dele af regionen afhængig af, hvilke store virksomhe-
der, der vil indgå i samarbejdet.    
  
[Casebeskrivelse af BIOPRO] 
 
 
Kommuner og region som driver for vækst: Offentlig-private investeringer  
Kommunerne og regionen er store virksomheder med store indkøb og anlægsbudgetter. Der-
med har de stor betydning for mange virksomheders omsætning og vækstmuligheder. Der 
har i mange år været arbejdet med forskellige former for offentlig-privat samarbejde. I for-
bindelse med ReVUS 2019-2022 er det relevant at arbejde med nye metoder, som i højere 
grad kan gøre den offentlige sektor til driver for vækst. Det kan ske ved at inddrage udfor-
dringerne inden for de kommunale og regionale driftsområder.  
 
Regionerne har udfordringer med stigende udgifter til medicin, nye potentialer inden for te-
lemedicin, behov for teknologier til afhjælpning af jordforurening mv. Kommunerne har ud-
fordringer med stigende krav til klimasikring, energieffektivisering, affaldshåndtering mv. 
Disse udfordringer og potentialer kan gøres til genstand for vækstmuligheder i virksomheder. 
De hidtidige erfaringer med offentlig-privat samarbejde og innovation viser, at succes kræver 
fokus i topledelsen og i de relevante driftsafdelinger. Samtidig er det nødvendigt at organi-
sere udviklingsarbejdet på en måde som sikrer, at de private parter kan se de fremtidige for-
retnings- og investeringsmuligheder.  
 
Flere metoder kan tages i anvendelse for at løse kommuners og regioners udfordringer og 
samtidig understøtte erhvervsudvikling. Offentlig-privat innovation og funktionsbestemte 
udbud kan inddrages i højere grad end nu. Der kan arbejdes mere med såkaldte ESCO-mo-
deller, hvor en fremtidig besparelse indregnes i finansiering af energieffektivisering. Der kan 
ses nærmere på fondsløsninger, hvor de offentlige parter står for problemafdækning og test-
muligheder, mens private parter går ind i de kommercielle investeringsmuligheder, som op-
står af samarbejdet. Hermed kan nye aktører som pensionsselskaber og andre private inve-
storer inddrages i løsningen af aktuelle samfundsudfordringer. Der vil være behov for at ar-
bejde videre med konkrete modeller for, hvordan disse aktører kan inddrages. 
  
[Casebeskrivelse: REEZE – energirenovering i kommuner og region eller FI-
ERS-fondens test af telemedicinsk løsning] 
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Pop up indsatser 
Som supplement til store indsatser lægges der op til, at der er mulighed for at afprøve et initi-
ativ over en kort periode, for at se om det giver de ønskede resultater. Pop up-indsatser skal 
dermed fungere som test for eventuelle større initiativer, der kan udrulles senere. Hvis ind-
satsen ikke virker efter hensigten, skal den hurtigt kunne lukkes ned.   
 
Pop up-indsatser kan bygge på gode idéer til løsning af regionale udfordringer, hvor løsnin-
gen ikke er fuldt udviklet endnu. Der er mulighed for at eksperimentere med nye metoder, 
som eksempelvis Payment by Result, hvor betalingen til operatøren først falder, når de øn-
skede resultater er opnået. Pop up-indsatser skal være relativt kortvarige og have et lille bud-
get.  
 
En model med en regional udviklingsfond kunne anvendes. Fondens bestyrelse kunne gives 
mandat til at beslutte vedr. igangsættelse af Pop up-indsatser inden for fondens midler. En 
beslutning som vil være koblet til mulighederne for at skabe markedsorienterede løsninger og 
dermed efterfølgende private investeringer 
 
Gode rammevilkår 
Udover konkrete indsatsfelter er der en række rammebetingelser og vækstdrivere, som den 
regionale vækst og udviklingsindsats skal forholde sig til: 
 
Kvalificeret arbejdskraft:  
Prognoser viser, at der vil være for få faglærte og for mange ufaglærte i 2020. Der vil også 
mangle folk med videregående uddannelser, specielt på det tekniske område. REGLABS un-
dersøgelse fra 2016 viser, at allerede nu har 50 % af virksomhederne haft problemer med at 
rekruttere den rette arbejdskraft.  
 
Eksport og internationalisering:  
Virksomhederne i Region Sjælland eksporterer relativt mindre end virksomheder i andre re-
gioner. Eksportandelen i 2015 var på 25 %, mens landsgennemsnittet var på 30 %. Internati-
onalisering er derfor fortsat et vigtigt indsatsfelt. 
 
Digitalisering:  
Digitalisering er en nødvendig forudsætning for videre vækst og udvikling og handler bl.a. om 
automatisering og virksomheders muligheder for anvendelse af data. Det kræver en god digi-
tal infrastruktur og digitale kompetencer. Regeringens digitale redegørelse 2017 peger på, at 
danske virksomheder ikke står så stærkt på nye vækstområder som kunstig intelligens og big 
data, og at der er behov for at styrke de digitale kompetencer.  
 
Grøn omstilling:  
Grøn omstilling indebærer både potentialer og udfordringer. Nationale og internationale kli-
mamålsætninger er et rammevilkår, virksomheder og myndigheder er nødt til at indrette sig 
efter. Der er flere regionale styrkepositioner inden for ressourceeffektivitet, biogas, industriel 
symbiose mv., som kan videreudvikles bl.a. inden for Greater Copenhagen-samarbejdet. 
 
Infrastruktur:  
Både trafikal og digital infrastruktur er væsentlige rammevilkår for virksomheder og borgere. 
Mobil- og bredbånddækning er nødvendigt i alle regioner og særligt kritisk i forhold til, at der 
også skal være muligheder for at drive virksomhed i yderområderne. Den trafikale infrastruk-
tur er afgørende for at sikre et fortsat mobilt arbejdsmarked, hvor arbejdstagere fra Region 
Sjælland i høj grad pendler til arbejde i hovedstaden. Samtidig er en god trafikal infrastruktur 
væsentlig for at kunne fastholde og tiltrække virksomheder til regionen.  
 



2.9 Orienteringssag: Status for arbejdet med sundhedsaftalen 
2015-2018 for region Sjælland 



Pejlemærker: Indsatser i anden halvdel af Sundhedsaftaleperioden 
 

Pejlemærker Status 3.kvartal 2017 Forslag til indsatser 

1. Forløbsbeskrivelserne har styrket 
oplevelsen af det fleksible samarbejde 
 
Forløbsbeskrivelser er et nyt initiativ i denne 
sundhedsaftale og et værktøj der er helt centralt for 
samarbejdet. Det er derfor vigtigt at udbrede 
kendskabet. 

Der er sat en positiv udvikling i gang i 
aftaleperioden, men som både 
sundhedsprofessionelle og borgere oplever er 
der stadig udfordringer, der skal håndteres. 
 

- Udarbejde et katalog indeholdende 
pakker til afholdelse af workshop med 
forskellig indhold til tværsektoriel 
dialog i somatiske som psykiatriske 
forløb. Fx pakke 1: Værdibaseret tilgang 
i forløbsbeskrivelse, pakke 2: Indhold, 
formål og anvendelse af digital 
kommunikation. Formålet med 
pakkerne er at understøtte den lokale 
implementering. 

2. Udviklingen af kvalitet i samarbejdet 
er baseret på konkret viden med 
udgangspunkt i den nationale indsats om 
den ældre medicinske patient. 
 
Indsatsen blev iværksat 2014 for midler fra 
Handleplan for den ældre medicinske patient. 
Tanken var at udvikle fælles metode, der kan 
anvendes til udvikling og læring i det tværgående 
samarbejde. 
 

I forlængelse af de gennemførte DÆMP-
undersøgelser er der endnu ikke fundet en 
form, hvor den viden, der generes, systematisk 
omsættes i forbedring af praksis. 

- Etablering af en fælles tværgående 
læringsenhed. Målet er at fremme 
læring på tværs af sektorer. Således skal 
Læringsenheden: 1. Generere ny viden, 
2. Udarbejde anbefalinger til at 
omsætte undersøgelsesresultater til 
praksis. 

3. Vores kommunikation foregår 
elektronisk, relevant og rettidigt. 
 
Udgangspunktet har været at undersøge anvendelsen 
af de aftalte medcom-standarder. Der er gennemført 
tre audit i aftaleperioden (DÆMP-undersøgelser) 
 

Samlet set er der fortsat behov for fokuseret 
indsats på anvendelse af digital kommunikation 
i samarbejdet. 

- Anbefalinger fra TSS’s behandling af 
DÆMP-rapport implementeres 

- E-learning udrulles til understøttelse af 
implementering af forløbsbeskrivelser 
understøttet af medcom-standarderne 
(tværsektorielt projekt) 
 

4. Antallet af borgere, der oplever at 
blive inddraget i eget forløb stiger i 
aftaleperioden 
 
Landpatienttilfredshedsundersøgelserne viser 
fremgang, men der er fortsat behov for fokus. 
 

Ambitionen om at øge andelen af borgere, der 
oplever at være involveret i eget forløb er nået.  
Der er dog til stadighed brug for fokus på 
vigtigheden af involvering af borgerne i eget 
forløb. 
 

- Tilføring af midler til indsatsområde 10 
”Kursus i Sundhedspædagogik udrulles 
til frontpersonale” 

- Iværksættelse af kampagne ”10 gode 
råd til borgerinddragelse”.  

 



 5. Flere børn deltager i de forebyggende 
helbredsundersøgelser for førskolebørn 
 
Fokus på tidlig opsporing med henblik på indsats 
mod ulighed i sundhed. 

I forhold til ambitionen i de overordnede 
målsætninger ’Flere gode og sunde leveår til 
borgerne i Region Sjælland’ og ’Mere sundhed 
for de sammen penge’ er det problematisk, at 
udviklingen i antallet af 5-årige, der deltager i 
børneundersøgelsen, er stationært eller 
faldende. 
 

- Udarbejde en årsagsanalyse om 5 års 
undersøgelsens udbredelse 

- Undersøge hvad kommunerne har gjort 
for at få flere 5-årige børn til 
undersøgelse med fokus på kommuner, 
som er lykkes.   

6. Læring fra arbejdet med utilsigtede 
hændelser er omsat til konkrete 
indsatser med henblik på at udvikle 
evidens og udbrede best practice 
 
Der ønskes en fælles ensartet tilgang til arbejdet 

Arbejdet med utilsigtede hændelser er i 
aftaleperioden blev yderligere forankret i det 
tværsektorielle samarbejde.  
Med bevidstheden om læringsdimensionen 
forventes den fælles model for arbejdet at 
understøtte den fælles videndeling i 
aftaleperioden. 
 

- Med udgangspunkt i metoder til 
arbejdet med utilsigtede hændelser 
udvikles fælles koncept.  

- Arbejdet  forankres i den fælles 
tværgående Læringsenhed, se 
pejlemærke 2.  

7. Tilbud om patientuddannelse og 
psykoedukation er udviklet og 
koordinerede, så tilbuddene supplerer 
hinanden 
 
Sikre, at patientuddannelser komplementerer 
hinanden på tværs af sektorer of fastholde fokus på 
effekt. 

 

Rammerne for at nå pejlemærket er aftalt. 
Opnåelse afhænger af implementering af 
igangsatte initiativer. 

- Etablering af Den koordinerende enhed 
for patientuddannelser til skabelse af en 
fælles database til samling af viden om 
kvalitet og effekt af tilbudte 
patientuddannelser 

8. Mennesker med psykiske sygdomme 
og/eller misbrug er også velbehandlede 
for deres somatiske sygdomme –såvel på 
sygehuse som i almen praksis 
 

Der er med projekt ’Sikker Psykiatri’ taget 
skridt i retning af opfyldelse af pejlemærket. 
Området følges ligesom der også fortsat vil være 
fokus på indsatser til patienter, der ikke er 
indlagt i Psykiatrien. 
 

- Videre læring om implementering af 
’Sikker Psykiatri’ 

- Fælles opsamling af erfaringer fra 
Styrelsen for patientsikkerheds tilsyn 
på socialpsykiatriske botilbud 

- Fasttilknyttede læger på §108 botilbud 
(længerevarende tilbud for borgere med 
psykisk sygdom) 

9. Forskningsinitiativer understøtter 
kvalitetsudviklingen af det 
tværsektorielle samarbejde 

Sundhedsaftalens ambition om at understøtte 
forskning er fulgt, idet en række 
forskningsprojekter er igangsat. Ambitionen for 
de kommende år er at anvende forskningen i 
praksis. 
 

- Gennemgang af, hvordan eksisterende 
forskningsresultater kan implementeres 
i praksis. Forankres i den fælles 
tværgående Læringsenhed, se 
pejlemærke 2.  

 
10. Prioriteringsmodeller i 
forløbsprogrammerne er fulgt, så 
princippet om ressourcebevidsthed 
understøttes 
 

Arbejdet efter fordelingsmodellerne er en del af 
implementering af forløbsprogrammerne. 
Implementeringen er startet primo 2017. Det er 
derfor for tidligt at sige noget om udviklingen 
på området. 
 

- I 2018 gennemføres opfølgning på 
implementering af forløbsprogrammer 
for at afdække henvisningsmønstre. 
Metode udtræk på ydelseskoder. 



4.2 Orienteringssag: Forretningsorden for KKR – 2018-2022
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Behandles endeligt på KL bestyrelsesmøde den 26. oktober 2017 

 

Forretningsorden for KKR 2018 – 2022 

KL’s medlemskommuner i hver region danner et kommunekontaktråd (KKR), 

som betegnes ”Kommunekontaktrådet i Region ……………” (KKR …….).  

 

Ifølge § 15 i KL’s love består hvert KKR af borgmestrene og et antal kommu-

nalbestyrelsesmedlemmer, valgt af kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra 

de politiske partier og listesamarbejder, fra KL’s medlemskommuner i den 

pågældende region. 

 

1. Formål 
1.0  KKR har, i overensstemmelse med § 14 i KL’s love, til formål: 

– At fremme de fælleskommunale interesser for kommunalbestyrel-

serne i regionale spørgsmål 

– Gennem samarbejde og koordinering af regionale spørgsmål at 

styrke rammer og betingelser for, at den enkelte kommunalbesty-

relse effektivt kan levere den bedst mulige service til sine borgere  

– At styrke kommunernes samarbejde i varetagelsen af opgaver, der 

går på tværs af kommunerne i regionen. 

 

2. Opgaver 
KKR er en del af KL’s politiske organisation. KL’s bestyrelse varetager alle 

kommuners interesser over for regering, Folketinget m.fl. KKR varetage 

kommunernes interesser i hver region på områder, hvor: 

– Kommunalbestyrelserne har et tæt samspil med regionen og andre 

regionale aktører 

– Kommunerne har en tæt indbyrdes afhængighed i opgaveløsningen 

regionalt 

– Kommunerne gennem samarbejde bedre kan opnå de ønskede re-

sultater.   

 

KKR skal:  

2.0  Drøfte regionale problemstillinger og afklare, hvordan samarbejde og   

koordinering kan styrke kommunalbestyrelsernes rammebetingelser, 

udviklingsmuligheder og kvalitet for borgere og virksomheder.  

 

2.1 Bidrage til koordinering og samordning i forhold til de spørgsmål, som 

skal koordineres eller løses i samarbejde mellem kommunalbestyrel-

serne og mellem kommuner og region.  

 

2.2 Varetage politiske udpegelser af kommunale repræsentanter til regi-

onsdækkende nævn, udvalg m.v.  

 

2.3 Tage initiativ til at kommunalbestyrelserne drøfter, koordinerer og 

samordner holdninger og synspunkter i regionalpolitiske spørgsmål, 

herunder arbejdet i de forskellige regionsdækkende organer (fx 

Væksthus, Vækstforum, Sundhedskoordinationsudvalg m.v.) 
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2.4 Sikre et tæt samspil og en løbende dialog med kommunalbestyrel-

serne  

 

2.5 Indgå i tværgående koordinering med KL, herunder også mellem de 

fem KKR, om udvikling, implementering og varetagelse af kommuner-

nes fælles interesser på centrale og for kommunerne vigtige politisk-

strategiske områder.   

 

./.  I bilag 1 uddybes KKR’s sammensætning/valg og konstituering. 

 

./. I et tillæg til forretningsordenen findes en nærmere beskrivelse af bl.a. 

KKR’s rolle, de væsentligste politiske temaer og udfordringer, sam-

menhængen til KL og til kommunalbestyrelserne samt hovedpunkter i 

organiseringen af arbejdet. 

 

3. Møder 
3.0 KKR’s møder er ikke offentlige.  

 

3.1 KKR fastlægger en mødeplan for året og træder sammen i øvrigt, når 

formanden eller mindst en tredjedel af medlemmerne ønsker det. 

 

3.2 Formanden for KKR sørger for indkaldelse til møder og forbereder 

KKR’s møder og udsender dagsorden i samarbejde med sekretariatet. 

Sagerne på dagsordenen skal ledsages af fornødent materiale til sa-

gernes bedømmelse. Ethvert medlem af KKR har ret til senest 10 

dage forud for et ordinært møde skriftligt at stille forslag om at få en 

sag af regionalpolitisk/tværkommunal karakter optaget på dagsorde-

nen, hvorefter formanden for KKR drager omsorg for, at forslaget sæt-

tes på dagsordenen. 

 

3.3 Dagsorden udsendes senest ugedagen forud for hvert ordinært møde. 

Denne frist kan i særlige tilfælde fraviges. Dagsordener fra KKR’s mø-

der publiceres på www.kl.dk/kkr.  

 

3.4 KKR’s beslutninger noteres i et referat. Referater fra KKR’s møder 

publiceres på www.kl.dk/kkr.  

 

3.5 Formanden for KKR, og i dennes forfald næstformanden, leder KKR’s 

møder. Formanden træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende 

mødets ledelse og iagttagelse af god orden under mødet. Endvidere 

formulerer formanden eventuelle afstemningstemaer.  

 

3.6 Sagerne behandles på mødet i den rækkefølge, som formanden be-

stemmer. 

 

3.7 KKR er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er 

til stede. KKR træffer sine afgørelser ved almindeligt flertal. Ved stem-

melighed er formandens stemme udslagsgivende.  

 

3.8 Udpegelse af en enkelt repræsentant for kommunerne i regionen til 

varetagelse af et hverv foretages ved flertalsvalg, jf. § 24, stk. 1, i 

http://www.kl.dk/kkr
http://www.kl.dk/kkr
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kommunestyrelsesloven. Udpegelse af flere repræsentanter for kom-

munerne i regionen til varetagelse af samme hverv foretages ved for-

holdstalsvalg, jf. § 24, stk. 3 i kommunestyrelsesloven. Som politiske 

repræsentanter kan kun udpeges medlemmer af kommunalbestyrel-

serne i kommunerne i regionen.  

 

3.9 Er et medlem af KKR forhindret i at deltage i et møde, meddeles dette 

til sekretariatet inden mødets afholdelse. Det noteres i referatet, hvilke 

medlemmer der har været fraværende under mødet. Når et medlem 

har forfald til et møde, kan den pågældendes personlige stedfortræder 

(se Bilag 1, punkt 1.2) deltage i mødet. 

 

4. Økonomi og sekretariat  
4.0 KL finansierer KKR’s virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådig-

hed for KKR. 

 

4.1 KKR tilrettelægger, i samråd med kredsen af kommunaldirektører fra 

kommunerne i regionen, hvordan kommunernes administrationer 

medvirker til sekretariatsbetjeningen af KKR og kommunernes tvær-

kommunale samarbejde i øvrigt. 

 

4.2 I forbindelse med KKR’s afholdelse af politiske mødearrangementer 

for kommunalpolitikere kan der opkræves deltagerbetaling.  

 

4.3 KKR kan foreslå, at finansiering af særlige aktiviteter/projekter af inte-

resse for alle kommuner i regionen kan ske ved bidrag fra de enkelte 

kommuner, hvis kommunerne i regionen giver tilslutning i det konkrete 

tilfælde. 

 

4.4 KL’s bestyrelse fastsætter nærmere regler om KL’s afholdelse af ud-

gifter til KKR’s mødevirksomhed samt om honorering af medlemmerne 

af KKR og de repræsentanter, der af KKR er udpeget til regionale or-

ganer i henhold til punkt 2.2. 

 

5. Ikrafttrædelse 
5.0 Ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal vedtages af KL’s be-

styrelse.  

 

5.1 Denne forretningsorden er vedtaget af KL’s bestyrelse den [x.] sep-

tember 2017, og den træder i kraft den 1. januar 2018. 
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Bilag 1: Kommunekontaktrådets sammensæt-
ning/valg og konstituering 
 
1.0 Kommunekontaktrådet (KKR) består af: 

– Borgmestrene i KL’s medlemskommuner i regionen.  

– Et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer, valgt af kommunalbesty-

relsesmedlemmerne fra de politiske partier og godkendte listesam-

arbejder, således at sammensætningen af det enkelte KKR svarer 

til stemmefordelingen ved valget til kommunalbestyrelser i KL’s 

medlemskommuner i regionen. Bestemmelsen i § 6, stk. 2, i KL’s 

love om anmeldelse af listesamarbejder finder tilsvarende anven-

delse vedrørende beregning af antallet og fordelingen af pladser 

mellem de forskellige partier og listesamarbejder. 

 

1.1 KKR kan maksimalt have det dobbelte antal medlemmer i forhold til 

antallet af kommuner i den pågældende region. Hvis beregningen af 

sammensætningen af KKR efter punkt 1.0 fører til et større antal med-

lemmer end dette max. antal, foretages der en forholdsmæssig reduk-

tion af antallet af medlemmer fra de repræsenterede partier/listesam-

arbejder. Beregningen af den forholdsmæssige reduktion sker med 

udgangspunkt i følgende hovedprincipper: 

– Et parti/listesamarbejde kan ikke få færre medlemmer i KKR end 

det antal borgmestre, som er valgt for partiet/listesamarbejdet i 

kommunerne i regionen. 

– Et parti/listesamarbejde, der opfylder betingelserne i KL’s loves § 

15, stk. 2, for at komme i betragtning ved valget af supplerende 

medlemmer til KKR, skal have mindst et medlem i KKR. 

– Slutresultatet af reduktionen er, at underrepræsentationen (dvs. for-

holdet mellem procentvise andel af stemmerne og procentvise an-

del af pladserne i KKR) er mindst muligt for det parti/listesamar-

bejde, der samlet set er blevet mest underrepræsenteret.  

 

1.2 Der udpeges personlige stedfortrædere for medlemmerne af KKR:. 

– Viceborgmesteren er stedfortræder for borgmesteren. Hvis 1. vice-

borgmesteren vælges som medlem af KKR af et politisk parti eller 

listesamarbejde, er 2. viceborgmesteren stedfortræder for borgme-

steren. Hvis også 2. viceborgmesteren vælges som medlem af KKR 

af et politisk parti eller listesamarbejde, vælger kommunalbestyrel-

sen af sin midte en stedfortræder for borgmesteren til KKR. 

– Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert af de medlemmer 

af KKR, som vælges af kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra de 

politiske partier og listesamarbejder.  

 

En stedfortræder kan kun være stedfortræder for et medlem af KKR. 

Et medlem af KKR kan ikke også være stedfortræder for et andet 

medlem af KKR. 

 

1.3 KKR tiltræder, når det konstituerende møde er afholdt, og fratræder, 

når et nyt KKR tiltræder. De nyvalgte og nyudpegede medlemmer af 

KKR afholder efter kommunevalget konstituerende møder senest den 
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31. januar i det år, der følger umiddelbart efter kommunevalget. Ind-

kaldelse til mødet foretages af den borgmester i regionen, der længst 

har været borgmester, eller, hvis flere har været borgmester lige 

længe, af den ældste af disse.  

 

1.4 På det konstituerende møde vælges formand og næstformand for 

KKR blandt medlemmerne. Valget ledes af det medlem, der har ind-

kaldt til mødet. Valgene sker ved forholdstalsvalg på grundlag af 

stemmetallene ved det forudgående kommunevalg i KL’s medlems-

kommuner i regionen. Ved valget kan der indgås valgforbund mellem 

de repræsenterede politiske partier og listesamarbejder. Valgforbund 

skal være meddelt til KKR’s sekretariat senest tre hverdage før afhol-

delsen af det konstituerende møde.   

 

1.5 Medlemmer af KL’s bestyrelse og udvalg fra kommunerne i den på-

gældende region kan deltage i møderne i det pågældende KKR.            

 

1.6 Er en borgmester efter reglerne i den kommunale styrelseslov midlerti-

digt fritaget for sine kommunale hverv i hjemkommunen i en forventet 

periode på mindst 3 måneder, indtræder den personlige stedfortræ-

der, jf. punkt 1.2, i den periode, fritagelsen varer. Er et medlem af 

KKR, valgt af et politisk parti eller listesamarbejde, på tilsvarende 

måde fritaget for sine hverv i hjemkommunen, indtræder den person-

lige stedfortræder efter tilsvarende regler. 

 

1.7 Når formanden får meddelelse om, at et medlem af KKR, valgt af et 

politisk parti eller listesamarbejde, vil være forhindret i at varetage 

hvervet i en forventet periode af mindst 3 måneder på grund af sin 

helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger el-

ler andre grunde, der kan sidestilles hermed, indkalder formanden 

stedfortræderen til førstkommende møde i KKR. KKR træffer på dette 

møde beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens ind-

træden er til stede. Når medlemmet på ny kan varetage sit hverv i 

KKR, udtræder stedfortræderen af KKR.  

 

1.8 Når et medlem af KKR har forfald til et enkelt møde, kan vedkommen-

des personlige stedfortræder (se ovenfor i pkt. 1.2) deltage i det på-

gældende møde i KKR. Det påhviler medlemmet at orientere stedfor-

træderen herom.   

 

1.9 Ophører et medlem eller en stedfortræder for et medlem, valgt af et 

politisk parti eller listesamarbejde, i valgperioden med at være kom-

munalbestyrelsesmedlem, eller udtræder medlemmet/stedfortræderen 

af det parti eller listesamarbejde, hvis kommunalbestyrelsesmedlem-

mer har valgt den pågældende til KKR, udtræder det pågældende 

medlem eller stedfortræder også af KKR (jf. § 6, stk. 4, i KL’s love). I 

tilfælde af udmeldelse af KL finder § 6, stk. 5, i KL’s love tilsvarende 

anvendelse. 

 

1.10 Hvis en borgmester udtræder af det parti eller listesamarbejde, som 

borgmesteren hidtil har repræsenteret, forbliver borgmesteren som 
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medlem af KKR. Der foretages ikke en ny beregning af den partimæs-

sige sammensætning i KKR som følge af en borgmesters partiskifte i 

løbet af valgperioden.  

 

1.11 Hvis en borgmester, der udtræder af et parti eller listesamarbejde, er 

den eneste repræsentant for partiet/listesamarbejdet i KKR, udpeger 

kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra det pågældende parti eller li-

stesamarbejde af deres midte et nyt medlem til KKR. Forudsætningen 

for i et sådant tilfælde at kunne udpege et nyt kommunalbestyrelses-

medlem til KKR er, at partiet eller listesamarbejdet er berettiget til at 

være repræsenteret i det pågældende KKR, det vil sige har opnået 

mindst 2% af stemmerne ved det seneste valg af kommunalbestyrel-

ser i KL's medlemskommuner i regionen.  

 

1.12 Hvis pkt. 1.11 finder anvendelse, fraviges bestemmelsen i pkt. 1.1 om 

det maksimale antal medlemmer i et KKR.  

 

1.13 Når et medlem, valgt af et politisk parti eller listesamarbejde, udtræder 

af KKR, indtræder vedkommendes personlige stedfortræder som 

medlem af KKR, og kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra det på-

gældende parti/listesamarbejde vælger en ny stedfortræder. Hvis 

stedfortræderen ikke ønsker at indtræde som medlem af KKR, vælger 

kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra det pågældende parti/liste-

samarbejde et nyt medlem til KKR, og stedfortræderen forbliver som 

personlig stedfortræder for dette nye medlem.  

 

1.14 Når en stedfortræder for et medlem, valgt af et politisk parti eller liste-

samarbejde, ophører med at være stedfortræder, vælger kommunal-

bestyrelsesmedlemmerne fra det pågældende parti/listesamarbejde 

en ny stedfortræder.  

 

1.15 Er KKR’s formand eller næstformand definitivt udtrådt af kommunalbe-

styrelsen, foretages valg af ny formand eller næstformand af den 

gruppe, der har valgt den pågældende formand eller næstformand. 

 

1.16 Er KKR’s formand eller næstformand i en forventet periode på mindst 

3 måneder forhindret i at varetage formands- eller næstformandshver-

vet, foretages på tilsvarende måde valg af ny formand eller næstfor-

mand for den periode, som forhindringen varer. 
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Tillæg til forretningsordenen for KKR 
 

Kommunernes samarbejde i KKR 
Kommunekontaktrådene (KKR) beskæftiger sig med de opgaver, som løses 

bedst og mest effektivt i et samarbejde mellem kommunerne i regionen. De 

fem KKR er den organisatoriske ramme om dette samarbejde. 

 

 

KKR – kort fortalt  
 

KKR er en del af KL’s politiske organisation. 

Der er fem kommunekontaktråd, ét i hver region.  

Hvert KKR ledes af en formand og en næstformand, valgt af det enkelte KKR.  

 

KKR består af alle borgmestre i regionen og et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer, 

så sammensætningen samlet set afspejler stemmefordelingen ved kommunalvalget.  

Antallet af medlemmer varierer derfor mellem de fem KKR og fra valgperiode til valgpe-

riode i det enkelte KKR. Der kan maksimalt være det dobbelte antal medlemmer i KKR 

i forhold til det pågældende antal kommuner i regionen. 

 

KKR er et samarbejde mellem kommunalbestyrelserne, hvor fælles retning og linje 

skabes i dialog og med afsæt i kommunernes forskellige vilkår, udfordringer og hold-

ninger. KKR arbejder for, at kommunernes rammer og betingelser er så gode som mu-

lige, så den enkelte kommunalbestyrelse effektivt kan levere den bedst mulige service 

til sine borgere. 

 

Hvert KKR mødes som udgangspunkt fem gange om året. 

Det enkelte KKR tilrettelægger de politiske processer, som er forudsætningen for at 

skabe den fælles retning og linje, herunder samspillet med kommunalbestyrelserne, 

udvalgsformænd/udvalg m.fl. Tilsvarende fastlægger KKR, hvordan kommunikationen 

mellem KKR og kommunalbestyrelserne bedst kan ske og kan understøtte samspillet 

mellem KKR og kommunalbestyrelserne. 

 

KKR’s varetagelse af kommunalbestyrelsernes fælles interesser er baseret på et tæt 

samspil og en løbende dialog med kommunalbestyrelserne.  

 

Der er en arbejdsdeling mellem KL’s bestyrelse og de fem KKR, hvor KL’s bestyrelse 

varetager alle 98 kommuners interesser over for staten og andre landsdækkende aktø-

rer, mens KKR varetager kommunernes interesser på en række regionale kerneområ-

der – nogle gangen gennem fælles mål på tværs af de fem KKR. 

 

KKR spiller en central rolle i KL's arbejde. KKR indgår fx på forskellig vis i det politiske 

arbejde i KL's politikudvikling, i koordineringen af større KL indsatser og i forbindelse 

med implementering af indsatser, herunder evt. nationale reformer. Det sker primært 

indenfor KKR's kerneområder, men det kan også være på andre områder.   

 

Med henblik på at understøtte vidensdeling og strategisk samspil afholder KL's for-

mænd og næstformænd jævnlige møder med KKR formandskaberne. Desuden spiller 

KL's bestyrelsesmedlemmer en vigtig rolle som bindeled mellem KL og KKR i de re-

spektive KKR.  
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KKR på kl.dk 
 

Følg KKR’s drøftelser på www.kl.dk/kkr 

Her finder du også hvert enkelt KKR’s hjemmeside med bl.a. dagsordner 

og referater, mødeplaner, medlemmer, udpegninger samt kontaktoplys-

ninger til formandskab og sekretariat. 

 

KKR’s kerneområder 
Samarbejdet i alle fem KKR er koncentreret om nedenstående tværkommu-

nale kerneområder: 

 

Sundhed  

Kommunerne spiller en stadig større rolle i det sammenhængende sund-

hedsvæsen både økonomisk og opgavemæssigt. KKR er et centralt forum 

for det tværkommunale samarbejde på sundhedsområdet, og spiller en vig-

tig rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på såvel det somatiske 

som psykiatriske område. KKR har en central rolle som koordinerende og 

implementerende forum i forhold til at varetage kommunernes fælles interes-

ser i samarbejdet med regionens sygehuse og almen praksis. 

 

I hver valgperiode indgås en sundhedsaftale og en praksisplan med regio-

nen og almen praksis. Sundhedsaftalerne beskriver de politiske prioriteringer 

og indsatser på sundhedsområdet. Ligesom arbejdsdelingen og samarbejdet 

mellem hospitaler, de praktiserende læger og kommunernes sundhedsopga-

ver fastlægges i de 4 årige aftaler. Praksisplanerne fastlægger samarbejdet 

med de praktiserende læger og ikke mindst indsatsen for at sikre lægedæk-

ning til alle borgere i regionen. 

 

Det specialiserede undervisnings- og socialområde  

KKR har til opgave at koordinere kommunernes indsats på det specialise-

rede undervisnings- og socialområde, således at der findes relevante tilbud, 

som tilgodeser borgerens behov. Samarbejdet er bl.a. centreret om udarbej-

delsen af de sociale rammeaftaler, der skal sikre udvikling af tilbuddene, ko-

ordinering og styring af taksterne på området og tilstrækkelige og kvalifice-

rede tilbud til alle målgrupper. Fem socialtilsynskommuner har ansvaret for 

at godkende og føre tilsyn med sociale tilbud for udsatte børn og unge. I 

hver region er der etableret et børnehus, som bistår kommuner med udred-

ning af sager om overgreb mod børn og unge. KKR er forum for drøftelser af 

kommunernes samarbejde med socialtilsyns kommunen og børnehus kom-

munen.  

 

Vækst, beskæftigelse og uddannelse 

Vækst, beskæftigelse og uddannelse hænger tæt sammen. KKR spiller en 

central rolle i forhold til at sikre gode tværgående rammer for vækst og job-

skabelse lokalt og regionalt. Et vigtigt element heri er at få uddannet kvalifi-

cerede medarbejdere med den uddannelse og det uddannelsesniveau som 

matcher kommunernes og virksomhedernes behov. Kommunernes samspil 

med uddannelsesinstitutionerne har netop fokus på at sikre kvalificerede ud-

dannelser, som matcher erhvervslivet og kommunernes efterspørgsel efter 

kompetencer. KKR’s og de kommunale medlemmer af uddannelsesinstitutio-

nernes bestyrelsers opgave er at arbejde herfor. 

 

http://www.kl.dk/kkr
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KKR spiller en central rolle i forhold til at sikre tværkommunale indsatser i 

forhold til vækst og erhvervsudvikling. KKR og de kommunale medlemmer af 

Vækstforums opgave er at arbejde for, at kommunernes interesser i den re-

gionale vækst- og udviklingsstrategi tilgodeses bedst muligt. KKR har også 

en central rolle i forhold til at sikre et tæt samarbejde mellem den lokale er-

hvervsservice og den specialiserede indsats for vækstiværksættere i Vækst-

huset. KKR indgår hvert år en resultatkontrakt med Væksthuset, hvor 

Væksthusets indsats aftales. 

 

KKR er tillige det politiske forum, hvor kommunerne drøfter behov og mulig-

heder for tværkommunale samarbejder mellem jobcentrene om fælles ind-

satser, projekter m.v. KKR udpeger medlemmer til det Regionale Arbejds-

markedsråd (RAR) med henblik på at sikre gode tværkommunal indsatser på 

beskæftigelsesområdet. De kommunale medlemmer af RAR har en opgave 

med at sikre, at RAR leverer relevant overvågning og analyser til understøt-

telse af arbejdet i kommunernes jobcentre. 

 

KKR har desuden en konkret opgave med årligt at dimensionere social- og 

sundhedsuddannelserne, pædagog- og pædagogiske assistentuddannelse. 

KKR spiller således en rolle i forhold til at sikre, at dimensioneringen afspej-

ler kommunernes behov, og at der stilles det aftalte antal praktikpladser til 

rådighed. 

 

Kollektiv trafik 

Kommunerne ejer og driver i fællesskab med regionerne de trafikselskaber, 

som står for udbud og drift af kollektiv bustrafik. En af de væsentligste udfor-

dringer er at sikre sammenhængen i kollektiv trafik. Her spiller KKR en vigtig 

rolle i forhold til at opfylde dette mål. 

 

KKR tager også andre emner op, som ikke indgår i de fem kerneområder. 

Det er emner, som kommunerne ud fra en lokal vurdering finder det hen-

sigtsmæssigt at drøfte og arbejde sammen om i regi af KKR – fx drøftelser 

om trafikinvesteringer, klimastrategier og fælles løsninger af opgaver på det 

tekniske område, digitalisering og øvrige fælleskommunale og subregionale 

samarbejder, fx business regions. 

 

KKR og de andre regionale fora 
Det enkelte KKR udpeger eller indstiller for valgperiode 2018-2022 ca. 50-70 

kommunale repræsentanter til forskellige regionale fora. Der kan være tale 

om udpegelse/indstilling af politiske repræsentanter til såvel lovfæstede regi-

onale organer som regionale fora, der nedsættes efter lokal aftale. Nogle ek-

sempler er: 

 

- Sundhedskoordinationsudvalget 

- Vækstforum 

- Væksthusets bestyrelse 

- Det regionale arbejdsmarkedsråd 

- Professionshøjskolers bestyrelse 

 

De udpegede i de forskellige fora repræsenterer kommunernes fælles inte-

resser på det pågældende område. Der er derfor brug for et tæt samspil 

mellem de kommunale repræsentanter og KKR. 
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På politisk niveau samarbejder kommuner og region bl.a. i Kontaktudvalget, 

hvor alle borgmestre og regionsrådsformanden er medlemmer. Men også i 

bl.a. Sundhedskoordinationsudvalget, Praksisplanudvalget, og Vækstforum 

sidder der repræsentanter for både regionen og kommunerne. 

 

Den administrative organisering af samarbejdet 
De kommunale administrationer og KL’s sekretariat bistår de fem KKR med 

oplæg, analyser, rådgivning, overblik m.v. KL stiller derudover et KKR-sekre-

tariat på to personer til rådighed til hvert KKR.  

 

Det er det enkelte KKR, der – i samråd med kommunaldirektørkredsen – 

planlægger og prioriterer samarbejdet mellem de kommunale administratio-

ner. Den konkrete indsats løftes af kommunale ledere og medarbejdere.  

 

I de enkelte KKR’er er det besluttet at oprette fælleskommunale sekretaria-

ter/funktioner, som finansieres af kommunerne i fællesskab. Dette i forhold til 

at varetage fælleskommunale interesser og koordination af særlige fagområ-

der, som har politisk-strategisk interesse i de enkelte KKR. Alle KKR har et 

socialt/rammeaftalesekretariat og sundhedssekretariat, herudover er der se-

kretariater på uddannelse, beskæftigelse og erhverv i de enkelte KKR’er. 



5.1 Meddelelser
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Socialtilsyn Øst takster for 2018 
 

Baggrund 
Nærværende notat orienterer om Socialtilsyn Øst, STØ, takster for 2018 og beskriver udviklingen i Soci-

altilsyn Øst takster i perioden fra 2014 - 2018. 

Sammenfatning 

STØ takster for 2018 er beregnet med udgangspunkt i den fælles takstmodel der er gældende for de 5 

socialtilsyn. 

De forhold der tidligere har givet afvigelser i takstudviklingen er tilpasset, hvorfor taksterne for det ordi-

nære tilsyn på tilbudsområdet i 2018 svagt faldende målt i faste priser og der udvises et markant fald i 

taksterne for den objektive finansiering. 

De ordinære takstindtægter på tilbudsområdet, svarer til 43,3% af de samlede indtægter og taksterne 

falder med ca. 0,3% målt i faste priser.  

Den objektive finansiering svarer til 53,4% af de samlede indtægter og den objektive finansiering er fal-

det med 4,4 i faste priser. 

Der er indregnet knap 3 mio. kr. af underskuddet fra 2015 i taksterne for 2018 og aktivitetsniveauet for-

ventes at være omtrent uændret fra 2017 til 2018. 

Der er igangsat en analyse af STØ budget med deltagelse af Slagelse og Guldborgsund kommuner, resul-

tatet af budgetanalysen forventes at foreligge i november eller december.  

 

Takstmodel 

Ved socialtilsynenes opstart i januar 2014 var der udarbejdet en fælles beregningsmodel, ”takstmodel-

len”.  

Det, der med afsæt i takstmodellen er fælles for de fem socialtilsyn, er hvilke opgaver, der dimensioneres 

og tidsestimaterne for disse opgaver, mens antalsforudsætninger, lønniveau og de øvrige udgiftsposter 

(fx husleje) er tilpasset efter de lokale forhold. Derfor har de fem socialtilsyn ikke de samme takster. 

Yderligere redegørelse for takstmodellen ses i bilag 1. 

 

Socialtilsyn Øst særlige økonomiske udfordring i 2018 

Regnskab 2015 endte med et underskud på knap 6 mio. kr. og regnskab 2016 med et noget mindre un-

derskud på ca. 1,6 mio. kr.. Underskuddet for 2015 indregnes over 2 år i 2017 og 2018 og underskuddet 

i 2016 indregnes i 2019 taksten. 

Det forventes, at der er et væsentligt overskud i 2017. Overskud 2017 modregnes i underskuddet fra 

2016 i 2019, jf. lov om Socialtilsyn. 

mailto:socialtilsynost@holb.dk
mailto:siksocost@holb.dk
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Socialtilsyn Øst har i taksterne for 2017 og 2018 lavet væsentlige reduktioner, effektivitetsforøgelser og 

kapacitetstilpasninger, hvilket medfører et betydeligt fald (særligt i den objektive finansiering) i taksterne 

for 2018. I 2019 forventes der endvidere et yderligere fald i taksterne. 

 

Generelle overvejelser 

Der skal fortsat gøres opmærksomt på: 

 At der kontinuerligt arbejdes med at sikre effektive arbejdsgange osv. 

 At Socialtilsyn Øst siden opstart har arbejdet med digitalisering, videokonferencer osv., i et omfang 

der overstiger det, der arbejdes med i kommunerne i øvrigt. 

  

mailto:socialtilsynost@holb.dk
mailto:siksocost@holb.dk
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Takster og objektiv finansiering i 2018 

Der er en række forhold, der afspejler sig i takstudviklingen for 2018 

Finansiering er i 2018 påvirket af det store underskud fra 2015, idet underskuddet i 2015 blev fordelt på 

taksterne i 2017 og 2018. Således er underskuddet i 2016 skubbet til 2019.  

 Det kan konstateres, at der er en forskydning i mixet af tilbud, således, er der væsentligt færre af de 

største tilbud (kategori 4) og af de mindste tilbud (kategori 1). Dog er der en stigning i antallet af til-

bud i kategori 2 og 3. Dette betyder, at den samlede takstindtægt falder, og dermed er der samlet 

set marginalt lavere indtægter til at dække de ikke variable (faste) omkostninger. 

 Ændringen i lovgivningen i forhold til beregningen af pladsantal på misbrugstilbud1, i takst øjemed, 

medfører isoleret set en negativ ændring i indtægtsgrundlaget på ca. 500.000 kr., hvilket alt andet 

lige betyder en overvæltning af omkostninger på de øvrige tilbud, idet det ikke er vurderingen, at der 

reelt er et mindre tidsforbrug.  

 Aflastningstilbud med anbringelser efter § 84 (hensynet til familien), er ikke omfattet af tilsyn social-

tilsynene, hvilket betyder, at Socialtilsyn Øst isoleret set har mistet et mindre antal tilbud. 

 Ændringer i forhold til definitionen af § 85 tilbud omfattet af Socialtilsyn Øst tilsyn, er indregnet såle-

des, at antallet af tilbud er uændret i forhold til 2017. Det er for nuværende uklart, hvor mange til-

bud, der på den baggrund, bliver omfattet af Socialtilsyn Øst tilsynskompetence. Det er dog vurderin-

gen, at faldet vedrørende aflastningstilbud og den almindelige afgang, bliver opvejet af § 85 tilbud-

dene, der inkluderes jf. ny lovgivning pr. 1. januar 2017. 

 Socialtilsynet er fortsat belastet af manglede takstbetaling fra tilbud som er lukket, primært som 

følge af konkurser i 2014 og 2015, og i mindre grad i efterfølgende år (tab på debitorer). 

 Omkostninger til ekstern advokat bistand, særligt som følge af stævninger fra tilbud, som er util-

fredse med lukning eller andre sanktioner. 

 Behov for indkøb af IT udstyr. En stor del af socialtilsynets pc'er mv. er nedslidte og skal derfor ud-

skiftes løbende.  

 Det forventes yderligere, at der skal fortages en opgradering af de 5 socialtilsyns it-system til udar-

bejdelse af tilsynsrapporter og ledelsesinformation, systemet skal i udbud i 2018. 

  

                                                
1 Bek. om socialtilsyn §21,2 

mailto:socialtilsynost@holb.dk
mailto:siksocost@holb.dk
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I nedenstående graf, er taksterne gengivet som indekstal i faste priser, hvor der er taget udgangspunkt i 

at 2014 takster er indeks 100. Takster i kr. fremgår af bilag 2. 

Det skal bemærkes, at den lilla graf er indeksudvikling svarende til KL fremskrivningen. 

 

 

Som det ses, har takster for 2015 – 2017 ligget betydeligt under indeks 100. Taksten for 2018 ligger 

fortsat under den forventede indeksudvikling i både faste og løbende priser. 

Takstudviklingen for ny-godkendelser fremgår ikke af ovenstående graf, men er medtaget nedenstående 

skema.  
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2018

Foreløbig

Ordinære takster 100 90 87 100 100

Ny-godkendelser 100 105 123 189 183

Væsentlig ændring af eksisterende 

godkendelse
100 105 68 83 86

Skærpet tilsyn 100 90 87 100 40

Objektiv Finansiering 100 99 96 98 93

Prisfremskrivning jf. kl 100 102 104 106 108

2014 2015 2016 2017Takstkategori
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Takstændring på tværs af de 5 Socialtilsyn 

 I nedenstående tabel ses de relative ændringer i taksterne hos de 5 Socialtilsyn (alle takster 

er foreløbige og på den baggrund tages der forbehold for ændringer) 

De 2 væsentlige områder (96%) de ordinære takster og den objektive finansiering (markeret 

med blåt) er faldende for Socialtilsyn Øst, endvidere er det værd at bemærke at faldet i tak-

sterne er opnået ved uændret aktivitetsniveau og under hensyn til de udfordringer der er rede-

gjort for på side 2 og 3. 

 

Ændring i takster i 

pct. (2018-priser) 

SOCIALTILSYN 

ØST NORD MIDT SYD  
HOVED-STA-

DEN 

Ordinær takst -0,3 1,8 4,8 -1,2 2,1 

Skærpet tilsyn 19,6 1,8 4,8 18,6 2,1 

Nygodkendelser -3,2 -14,1 15,3 10,1 0,0 

Væsentlige ændringer 3,7 -10,0 -4,4 22,3 0,0 

Objektiv finansiering -4,4 -4,1 -0,9 1,1 -0,4 

 

Budgetanalyse 

Som KKR tidligere er orienteret om er det igangsat en budgetanalyse vedr. Socialtilsyn Øst med flg. for-
mål: 
 At der kommer gennemsigtighed i takstberegningen, herunder forklaringer på, hvorfor STØ takster 

ligger over de 4 andre socialtilsyns taksters niveau. 
 At identificere mulige reduktioner i udgiftsposter, som kan indarbejdes i kommende takster. 

 

 
Selve analysearbejdet vil blive afviklet i perioden juni – september. Herefter vil der blive taget stilling til, 
om der er forhold, der skal arbejdes yderligere med, således at taksterne kan reduceres allerede fra 
2018. 
 
I november - december 2017 vil analysens konklusioner blive præsenteret for rammeaftalestyre-

gruppe/K17. 
 

  

mailto:socialtilsynost@holb.dk
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Bilag 1 – Takstmodel og takster 2018 

Takstmodel 

Ved socialtilsynenes opstart i januar 2014 var der udarbejdet en fælles beregningsmodel, ”takstmodel-

len”. Modellen bygger på en nedbrydning af de kerneopgaver, socialtilsynene skal løse, og en række for-

udsætninger om det gennemsnitlige tidsforbrug til at løse disse kerneopgaver. Tidsestimatet for de fleste 

opgaver stammer fra DUT-forhandlingerne i forbindelse med lov om socialtilsyn. Endelig bygger modellen 

på estimater for, hvor mange tilbud og plejefamilier, der skal føres tilsyn med i det kommende år. 

I modellen fastlægges for hvert af de fem socialtilsyn, hvor mange omkostninger der forventes anvendt 

til den samlede opgaveløsning i budgetåret, herunder faste udgifter, der ikke påvirkes at variablerne an-

tal tilbud/plejefamilier.  

På baggrund heraf beregner modellen, hvad taksterne skal være pr. tilbud og hvad den objektive finan-

siering skal være pr. kommune for at dække socialtilsynenes omkostninger. 

Det, der med afsæt i takstmodellen er fælles for de fem socialtilsyn, er hvilke opgaver, der dimensioneres 

og tidsestimaterne for disse opgaver, mens antalsforudsætninger, lønniveau og de øvrige udgiftsposter 

(fx husleje) er tilpasset efter de lokale forhold. Derfor har de fem socialtilsyn ikke de samme takster. 

Takstmodellen er i forhold til sidste år ændret vedrørende taksterne for væsentlige ændringer og ny-god-

kendelser. Takstgrupperne påvirkes således, i mindre grad af de generelle omkostninger, derudover er 

der lavet mindre tekniske tilpasninger og rettelse af mindre modelfejl. 

Det samlede overordnede billede af takstmodellen er således uændret.  
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Bilag 2 – Takster 2018 

 

Tilsynstakster på tilbudsområdet i kr. 

Plads antal Tilsyn Skærpet Ny-godkendelse 

Væsent-

lig æn-
dring 

0 - 7   36.993   3.699   39.266   9.174 

8 - 24   44.392   4.439   47.119 11.008 

25 - 49   73.987   7.399   78.532 18.347 

50 + 110.980 11.098 117.798 27.521 

 

Objektiv finansiering i kr. 

 
Samlet antal 0 – 
17-årige pr. 1. 

kv. 2017 
Andel 

Objektiv finansie-
ringsudgift pr. 

kommune 

Region Sjælland (minus Holbæk) + Hjør-

ring 
165.234 100% kr. 24.322.388 

Greve 11.072 6,7% kr. 1.629.795 

Køge 13.008 7,9% kr. 1.914.773 

Lejre  6.089 3,7% kr. 896.299 

Roskilde 18.454 11,2% kr. 2.716.422 

Solrød  5.199 3,1% kr. 765.291 

Faxe 7.144 4,3% kr. 1.051.594 

Guldborgsund 10.811 6,5% kr. 1.591.375 

Kalundborg 9.572 5,8% kr. 1.408.995 

Lolland 6.986 4,2% kr. 1.028.337 

Næstved 16.738 10,1% kr. 2.463.828 

Odsherred 5.586 3,4% kr. 822.257 

Ringsted 7.291 4,4% kr. 1.073.233 

Slagelse 15.263 9,2% kr. 2.246.708 

Sorø 6.259 3,8% kr. 921.323 

Stevns 4.304 2,6% kr. 633.547 

Vordingborg 8.473 5,1% kr. 1.247.223 

Hjørring 12.985 7,9% kr. 1.911.388 
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Bilag 3 - Takster over de sidste 5 år i løbende priser 

 

Takstkategori 
2014 2015 2016 2017 

 2018  
Foreløbig 

Ordinære takster           

0 – 7 34.475 31.573 31.227 36.486 36.993 

8 – 24 41.370 37.888 37.221 43.784 44.392 

25 – 49 68.949 63.147 61.967 72.973 73.987 

>50 103.424 94.720 92.889 109.459 110.980 

            

Ny-godkendelser 
          

0 – 7 19.924 21.329 25.345 39.896 39.266 

8 – 24 23.909 25.594 30.209 47.875 47.119 

25 – 49 39.848 42.657 50.296 79.792 78.532 

>50 59.772 63.986 75.392 119.668 117.798 

            

Væsentlig ændring af eksi-
sterende godkendelse           

0 – 7 9.962 10.664 6.988 8.702 9.174 

8 – 24 11.954 12.797 8.331 10.442 11.008 

25 – 49 19.924 21.329 13.870 17.404 18.347 

>50 29.886 31.993 20.789 26.106 27.521 

            

Skærpet tilsyn           

0 – 7 8.618 7.893 7.807 9.122 3.699 

8 – 24 10.342 9.472 9.305 10.946 4.439 

25 – 49 17.237 15.787 15.492 18.243 7.399 

>50 25.856 23.680 23.222 27.365 11.098 
      

Objektiv finansiering           

  24.212.012 24.363.152 23.996.982 25.020.073 24.322.388 
 

mailto:socialtilsynost@holb.dk
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