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2.2 Temadrøftelse: Regionale vækst- og udviklingsstrategi 
2019-22 



EKO | Den kommunale erhvervskoordinationsgruppe 

http://go.kl.dk/cases/SAG63/SAG-2016-06826/Dokumenter/Kommunernes udgangspunkt for ReVUS 2019-2022 - 17 marts.docx 

 
 

Emne: Kommunernes udgangspunkt for ReVUS 2019-2022 

Dato: 17. marts 2017 

 
 
Input til fællesmøde mandag den 20. marts for Vækstforum og Regionsrådet 
 
 
Indledning 
 
Med mødet den 20. marts skydes arbejdet med den nye ReVus igang. I den nuværende ReVus 
har der været et stort fokus på at få samlet indsatserne - det er bl.a. sket i form af vækstafta-
ler. Endvidere er den fokuseret omkring bestemte brancher. Det har medført en mere fokuse-
ret indsats, men har også begrænset råderummet for den gode ide. Den tidligere ReVus lå i 
den anden ende af skalaen og var præget af en strategi om at lade de mange blomstre blom-
strer. Det var ikke så fokuseret, men gav plads til den gode ide. Nu skal de indledende drøftel-
ser til den nye ReVUS tages. Og noget taler for at finde den gyldne middelvej, hvor der både er 
plads til ideerne og samtidig fokus.  
 
 
Nedenfor følger administrationens bud på opmærksomhedspunkter og forslag til temaer.  
 
Notatet er to-delt. Først opridses i meget kort form forslag til fokusområder set med kommu-
nale øjne i den kommende ReVus. Efterfølgende uddybes tankerne yderligere.  
 
1. Forenkling af ansøgningsproces, opfølgning på ansøgninger og projekter 
Det er for kommunerne afgørende, at Vækstforums investeringer udmøntes på en enkel og 
ubureaukratisk måde, hvor der er fokus på at understøtte virksomhedsnære indsatser der er 
til gavn for en samlet regions udvikling. Der skal bruges færrest mulige ressourcer på unødigt 
bureaukrati.  
 
2. ReVus skal understøtte de potentialer vi har i Region Sjælland 
ReVuS og hermed de afledte investeringer bør understøtte henholdsvis afhjælpe de strategi-
ske potentialer og de strategiske udfordringer vi har i Region Sjælland. Det handler bl.a. om 
behovet for en re-industrialisering hvor investeringer bidrager til at igangsætte virksomheds-
nære indsatser, som understøtter øget anvendelse af teknologi, automatisering, digitalisering, 
mv. i produktionen. Tilsvarende gælder indsatser, der understøtter kompetenceudvikling 
blandt ledere og medarbejdere, samt tilvejebringelse af risikovillig kapital. 
 
3) ReVus’ skal ikke være fokuseret på brancher men på vækstpotentialer 
Der bør ske et skifte, så fokus ikke rettes mod brancher men mod vækstpotentialer. Fokus på 
være på de projekter og områder, hvor vækstpotentialer kan forløses via investeringer fra 
Vækstforum.   



 2 

 
 
4) Behovet for en balanceret vækst, som understøtter erhvervsudvikling og bosætning uden 
for de større byområder. Det handler om initiativer der bidrager til; 
 
- fysisk, mobil og digital infrastruktur 
- understøttelse af landdistrikters stedbundne potentialer 
 
Og hvor det overordnede formål er at sikre, at det er hele regionen der bliver trukket med i 
væksten.  
 

5) Et mere fleksibelt og differentieret udbud af uddannelse 

Vi ønsker en udbudsstruktur på uddannelsesområdet, som understøtter dels tiltrækning af ar-

bejdskraft på velfærdsområderne dels regionens vækstpotentialer/vækstdrivere, samt bidra-

ger til et løft i regionens uddannelsesniveau. Vi er nødt til at få uddannet vores borgere der 

hvor de bor og dermed undgå, at de flytter mod de større byer. Dels for at få løftet uddannel-

sesniveauet, dels for at sikre arbejdskraft til de lokale virksomheder. 

 

6) Initiativer som bidrager til tiltrække den kvalificerede arbejdskraft 

Det er vigtigt, at regionens virksomheder - såvel private som offentlige - kan tiltrække den 

kvalificerede arbejdskraft som er nødvendig for fortsat vækst og udvikling. 
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Uddybende bemærkninger til kommunale ønsker til den kommende ReVus  
 
1. Baggrund 
På baggrund af erfaringerne fra arbejdet de foregående ReVUS har Vækstforum Sjællands 
kommunale repræsentanter formuleret en række ønsker og input til  den forestående proces.  
Udgangspunktet er et ønske om at fokusere på initiativer, som binder de virksomhedsnære 
indsatser på kommunalt niveau sammen med de mere overordnede statslige tilbud.  
Det bør være et særligt opmærksomhedspunkt at arbejdet, der udmøntes i regi af den regio-
nale udviklingsstrategi, bidrager til et forenklet og overskueligt erhvervsfremmesystem. 
 
Principper  
Den regionale udviklingsstrategi skal: 

 Understøtte og supplere kommunernes arbejde for en region i balance 

 Fokusere på vækstpotentialer og vækstdrivere i stedet for brancher 

 Fokusere på at skabe og tiltrække nye tilbud, fx på uddannelsesområdet  

 Åbne mulighed for at bevillige risikovillig kapital til projekter der opdyrker nye potenti-
aler og afsøger nye vækstmuligheder  

 Fokusere på at bruge eksisterende aktører til nye indsatser, så flere midler bruges på 
konkrete aktiviteter og færre på nye organiseringer 

 Fokusere midlerne på færre indsatser af væsentlig strategisk betydning for regionen 

 Fokusere på initiativer som samler aktørerne i Vækstforum om fælles dagsordner  

 Tilrettelægges med god tid til reel inddragelse og med sammenhæng Greater Copen-
hagen. 

 
 
2. Re-industrialisering 
En væsentlig andel af arbejdspladserne i Sjællandsregionen findes indenfor industrien. For at 
sikre disse arbejdspladser i fremtiden er det afgørende, at virksomhederne ruster sig i forhold 
til fx automatisering og digitalisering. Der er en klar sammenhæng mellem virksomhedernes 
teknologiniveau og evnen til at skabe økonomisk vækst og arbejdspladser.  
 
Mange af regionens industrivirksomheder er relativt lavteknologiske og der bør være en klar 
strategi for, hvordan regionens industrivirksomheder kan styrke konkurrenceevnen ved at 
blive mere teknologitunge med en større grad af automatisering og et større fokus på eksport 
til udlandet. Denne transformation er i høj grad lederbåren og ReVUS skal understøtte kompe-
tenceudviklingen i regionens virksomheder. 
 
En succesfuld re-industrialisering af Sjællandsregionen forudsætter at region og kommuner 
har et tæt samspil omkring nye virksomhedsrettede uddannelsestilbud til virksomhederne, ri-
sikovillig kapital og fokus på en særlig rådgivningsindsats. 
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3. Vækst i balance 
ReVUS skal fremme en vækstdagsorden i balance ved at understøtte både erhvervsudvikling 
og bosætning udenfor de store bycentre. Kommunerne peger på to udviklingsområder: 
 

 God infrastruktur 
Infrastruktur er rammen, der gør en positiv udvikling i landdistrikterne mulig. ReVUS 
skal sætte rammerne for fælles interessevaretagelse og udvikling med fokus på: 
- God fysisk infrastruktur, som handler om fælles interessevaretagelse via Greater 

Copenhagen 
- Gode forbindelser i den kollektive trafik 
- God digital infrastruktur, med målsætningen: De bedst mulige forbindelser med 

den mest velegnede teknologi. Det handler om både gode, stabile og hurtige for-
bindelser. 

 

 Stedbundne potentialer 
De stedbundne potentialer kan bruges som vækstmotor i yderområderne, derfor skal 
ReVUS understøtte udvikling af landdistrikternes stedbundne potentialer med fokus 
på: 
- Erhvervsudvikling med udgangspunkt i eksisterende virksomheder og styrkepositio-

ner. 
- Positiv udvikling af fritids- og erhvervsturismen ved at udvikle nye tilbud, skabe 

mere kvalitet i eksisterende tilbud og understøtte udvikling af bedre forretning. 
- Udnytte muligheder for at arbejde med testmiljøer. 
- Bruge klimaudfordringerne og grøn omstilling som løftestang for udvikling via af-

prøvning og udvikling af nye teknologier og løsninger. 
Uddannelse 
 

- God udbudsstruktur på uddannelsesområdet, herunder også på velfærdsområ-
derne 

- En uddannelsestruktur som understøtter Regions Sjællands vækstpotentialer og 
vækstdrivere 

- En uddannelsesstruktur som bidrager til et løft i regionens uddannelsesniveau 
 
 
4. Arbejdskraft og uddannelse 
Kvalificeret arbejdskraft er et centralt omdrejningspunkt for Sjællandsregionens fremtid.  Må-
let med ReVUS skal være adgang til kvalificeret, mobil og omstillingsparat arbejdskraft, hvor-
for der skal fokus på de eksisterende systemer for erhverv, beskæftigelse og uddannelse, der 
skal gøres fleksible og målrettes virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft.  
Indsatsen sker via fem indsatsområder:  
  

 Rekruttering - Nu og i fremtiden er der brancher og geografiske områder, der oplever 
rekrutteringsproblemer. Rekrutteringsindsatsen skal anskues på tværs som en regional 
udfordring.  
 



 5 

 Fleksibilitet og mobilitet - Arbejdskraften på Sjælland er kendetegnet ved at være flek-
sibel og mobil. Det er centralt at understøtte fleksibiliteten gennem de rette infrastruk-
turmæssige tiltag, veltilrettelagt kollektiv trafik og tilpassede offentlige tilbud til bl.a. 
børnefamilier.  
 

 Kompetenceudvikling - Det er afgørende at samarbejdet mellem uddannelsesinstitutio-
nerne, virksomhederne og de offentlige institutioner er stærkt og koordineres, således 
at kompetenceudviklingen kan planlægges bedst muligt med fokus på regionale ud-
budssteder.   
 

 Fastholdelse af arbejdskraften – Der skal udvikles attraktive faglige miljøer omkring de 
udflyttede statslige arbejdspladser og sikres en kobling mellem kompetenceforsyning 
og virksomhedernes behov. 
 

 En attraktiv region – Tilgængeligheden til det sjællandske arbejdsmarked skal styrkes 
gennem øget kendskab, styrket sammenhæng til Greater Copenhagen, samt adgang til 
bolig, børnepasning, skole, fritids- og kulturtilbud mv. for nuværende og kommende 
medarbejdere 

 
 
 



2.3 Temadrøftelse: Hvad gør kommunerne for at styre det 
specialiserede socialområde 



 

 

Styringstiltag i 
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Indledning 
 

KKR Sjælland vedtog den 13. juni 2016 en flerårig strategi for styring af takst- og 

udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde.  

 

Strategien betyder, at der fremover sættes et fælles fokus på styring og kvalitetsudvikling af 

hele det specialiserede socialområde (børn og voksne), herunder:  

 

1. Mere nuancerede takstanalyser: Der udarbejdes nærmere analyser af takster pr. 

målgrupper frem for på kommuneniveau med henblik på at få en mere relevant viden 
om takstudviklingen og sammenhængen mellem pris, indhold og kvalitet  

2. Samarbejde om effektivisering: Der samarbejdes om effektiviseringstiltag i en fortsat 

analyse/vidensdelingsproces suppleret med årlige redegørelser fra de enkelte 

kommuner om, hvad den enkelte kommune har gjort for at bidrage til en effektiv 

udvikling på det samlede udgiftsområde.  

3. Benchmarking mellem kommunerne og bedre datagrundlag: De analyser, som KKR i 

2015 besluttede at bede KORA udarbejde, giver et nyt data- og vidensgrundlag, som 

fremover opdateres en gang om året. Formålet er at stille et opdateret datagrundlag til 

rådighed for kommunerne, som kan anvendes til kritisk refleksion om muligheder for 

driftsoptimering og takstreduktioner - til gavn for egen og andre kommuner. 

4. Markedsafprøvning og krav til effekt: Der fortsættes med 

markedsafprøvning/konkurrenceudsættelse med henblik på at sikre en effektiv 

prissætning og kommunerne opfordres til generelt at fremme effektfokus og 

gennemsigtighed ved at stille klare krav og effektmål, når vi købes ydelser hos eksterne 

leverandører.  

 

Grundlaget for KKR’s beslutning og den samlede flerårige strategi vedtaget af KKR kan læses 

her.  

Opsamling 
 

Opsamlingen her er primært en udmøntning af punkt 2, og skal bl.a. bruges til vidensdeling på 

tværs, bidrage til en bedre styring og kvalitetsudvikling af de specialiserede socialområder. 

Kommunerne og Regionen har oplistet en række styringsinitiativer og redskaber, og der er 

stort set ingen kommuner, der har nævnt de samme styringsmekanismer. Notatet er derfor 

primært en oplistning af alle de forskellige styringstiltag og initiativer, som kommunerne har 

indberettet til brug som inspiration, samt de udfordringer som kommunerne har og ser i 

fremtiden. 

 

Økonomigruppen opfatter opsamlingen på redegørelsesskabelonerne som et glimrende 

administrativt og politisk inspirationskatalog. Man ved dog ikke, om de nævnte styringstiltag 

har virket.  

 

Hvis økonomigruppen skal opdele opsamlingen i nogle områder bliver det:  
1. Monitorering: sikkert datagrundlag, kontoplan mv.  

2. Effekt/resultat: generelle og specifikke krav, opfølgning på handleplaner mv.  

3. Differentiering: hvornår giver det effekt og hvor kan det betale sig at styre?  

4. Presse tilbuddene til effektiv drift.  

5. Hvordan får vi rykket borgeren – progression, udvikling, effekt og midlertidighed?  

a. Stille faglige krav til hvordan man opnår progression.  

b. Tidsbegrænsning af § 107.  

 

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_78567/cf_202/Referat_af_m-de_i_KKR_Sj-lland_den_13.PDF
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Økonomigruppen mener kommunerne fremadrettet bør se på:  
1. At få tilrettet registreringspraksis.  

2. Få ændret kontoplanen.  

3. Hvordan man kan ensrette fagsystemer i kommunerne.  

4. Se på hvilke områder, hvor det nytter noget og man kan flytte borgeren.  

a. F.eks. forebyggelse på børneområdet og socialt udsatte på voksenområdet, men ikke på 

området udviklingshæmmede.  

5. Inddragelse af velfærdsteknologi.  

6. Se på hvordan tilbuddene anvendes.  

 

Man kan også fraråde at arbejde med styringstiltag uden den nødvendige relation til kvaliteten 

i ydelsen, som f.eks. faste procentvise reduktioner/besparelser. 

Generelle styringstiltag 
 

Kommunerne er blevet bedt om at beskrive hvad de i 2015 og 2016 har gjort for konstant 

driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og 

stram udgiftsstyring generelt. Både i forhold til egne takstbelagte institutioner, ved køb hos 

private udbydere og ved køb hos andre offentlige udbydere.  

Generelle styringstiltag – børneområdet 
 

 Faglighed og økonomi følges ad hos den enkelte sagsbehandler (Sorø). 

 Tæt opfølgning på sager (Sorø). 

 Månedlige opfølgninger på ydelser, anbringelsestiltag og planer (Greve). 

 Tæt sammenhæng mellem familierådgivningens efterspørgsel og familieplejens 

undersøgelse af anbringelsestilbud (Greve). 

 Egne undersøgelser af nøgletalsudvikling samt vurdering af data i eksterne 

nøgletalsanalyser (Greve). 

 Der gives ikke tillægsbevillinger, så udgifter der øges på en type foranstaltning skal 

finde finansiering indenfor området (Greve). 

 Fokus på om der er behov for at etablere egne mindre og billigere tilbud, der kan 

erstatte rammeaftalens tilbud, hvis det giver mening for barnets udvikling (Greve). 

 Fokus på at opnå stordriftsgevinster (Greve). 

 Minimerer ulemper ved variable budgetter (Greve). 

 Styrket opmærksomhed på anbragte og udsatte børns undervisning med fokus på høje 

forventninger og tilbud tæt på inklusion i almenområdet som muligt (Greve). 

 Bedre aftaler omkring opsigelse og ophør af tilbud, opsigelsesfrister er forkortet ved 

køb hos både offentlige og private (Stevns). 

 Afprøvning af nye/billigere tilbud (Stevns). 

 Løbende effektivisering på egen takstfinansieret institution, primært på vikar- og 

støttefunktioner (Stevns). 

 Tæt opfølgning på alle økonomiske aktiviteter i børnesager, gennemgang med ledelsen 

og den enkelte socialrådgiver cirka 3 gange om året (Stevns). 

 Faste procentvise reduktioner/besparelser (Næstved). 

 Administrationsreducerende tiltag (Næstved). 

 Der arbejdes mere på reduktion af den samlede anbringelsestid i dyre tilbud gennem 

handleplaner og resultatdokumentation end gennem reduktion i døgntaksten 

(Næstved). 

 Fokus på den samlede udgift på forløbet og ikke døgntaksten alene, der har fokus for 

den økonomiske optimering (Næstved). 

 Økonomistyring via systematisk dispositions- og registrantbogføring (Solrød).  
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 Økonomistyring med handleplan, opfølgning og effektvurdering (Solrød). 

 Økonomistyring via kompetenceplan (Solrød). 

 Økonomistyring via visitation og ledelsesgodkendelse i komplekse sager (Solrød). 

 Økonomistyringen er via politisk beslutning styrket i 2015 med vedtagelse af 

Sverigesmodellen (Herningmodellen), således at denne har kunnet implementeres fra 

begyndelsen af 2016. I 2016 er den yderligere styrket via ekstern bistand til omsætning 

af dispositionstallene til en økonomitrappe (udbygning af indsatstrappen) og til faglig 

sparring via en dybdegennemgang af et antal udvalgte sager (komplementerer 

Sverigesmodellen) (Solrød). 

 Takstregulering med KL’s pris- og lønfremskrivning (Kalundborg). 

 Taksterne er reguleret ned i forhold til generelle besparelsesmål (Kalundborg). 

 Løbende faglig og økonomisk vurdering i forbindelse med visitering (Kalundborg). 

 Fokus på befordringsudgifter (Køge). 

 Der visiteres i højere grad til tilbud i egen kommune. Især i forhold til specialskoler 

(Køge). 

 Omorganisering så myndighedsområdet ikke har nogen indflydelse på driftsoptimering 

mv. (Slagelse). 

 Mindst indgribende tilbud – forebyggelse før anbringelse og netværkspleje/plejefamilie 

før institution (Slagelse). 

 Udarbejdelse af skriftligt serviceniveau for at sikre borgernes retssikkerhed og et 

ensartet serviceniveau på tværs af enheder, samt sikre at der er overensstemmelse 

mellem de overordnede politiske og økonomiske målsætninger og praksis (Ringsted). 

 Adskillelse af navngivne tilbud med det formål at optimere, kvalificere og sikre en bedre 

økonomistyring i begge tilbud – bedre sammenhæng mellem pris, indhold og kvalitet 

(Ringsted). 

 Ændring af ressourcetildelingsmodel, så tilbuddet får et fast budget til en mængde 

opgaver i stedet for konkrete bevillinger – giver større fleksibilitet (Ringsted). 

 Indførelse af differentierede takster for at sikre bedre styring (Næstved, Ringsted). 

 Fokus på kontraktstyring i forhold til eksterne leverandører (Ringsted). 

 Målgruppevurderinger i alle børnesager, så familier får den nødvendige hjælp samtidig 

med at serviceniveauet bliver ensartet (Ringsted). 

 Løbende sammenligninger og analyser til afdækning af prisudviklingen hos de 

leverandører kommunen anvender (Roskilde). 

 Overgået fra familie- til enkeltsager, hvilket har givet et bedre styringsgrundlag i 

forhold til det enkelte barn (Faxe). 

 Etablering af database, som giver et samlet overblik (Faxe). 

 Udviklingsprojekt sammen med Børns Vilkår og TrygFonden om Bedre Børneinddragelse 

(Faxe). 

 Fulgt beslutningerne i rammeaftalerne for kommunerne i Region Sjælland ved at sænke 

taksterne med den besluttede procentandel for på den måde at gøre det billigere for 

Myndighed at købe pladser på takstinstitutionerne (Holbæk). 

 Tovholder for et tværkommunalt udbud af pladser på opholdssteder til blandt andet 

omsorgssvigtede unge i alderen 15-23 år (markedsmodningsprojekt) (Holbæk). 

 Lukning af børne- og familiecenter og opstart af skole/dagbehandlingstilbud 

(Guldborgsund). 

 Udviklet ledelsesinformation, omlægning af tilbud fra eksterne til interne aktører, 

hurtigere integration i flygtningesager og udvikling af ny vederlagsmodel 

(Guldborgsund). 

 

Regionen fungerer som driftsherre på en række institutioner.  Med henblik på at reducere de 

afledte økonomiske virkninger af forskydninger i belægning, er der indført et generelt 

styringstiltag, hvorefter budgettet på tilbuddet i det aktuelle år reguleres med 70 % af den 

samlede pladspris i tilfælde af mer- eller mindrebelægning. 

 



6 

 

Der foretages på baggrund af aktuel situation konkret vurdering af belægningsforudsætninger 

og deraf følgende økonomisk justering som led i budgetlægningen 

 

For så vidt angår kapacitetstilpasning på de sikrede børn- og ungeinstitutioner koordineres 

belægning/økonomi med de øvrige regioner mhp. tilpasning af kapacitet og økonomi. 

Generelle styringstiltag – voksenområdet 
 

 Visitationsudvalg med relevante fagpersoner der behandler alle sager om dag- og 

døgntilbud (Sorø). 

 Visitationsudvalg, der behandler alle sager før tilbud gives til borger (Stevns). 

 Øget fokus på den faglighed tilbuddene leverer i forhold til taksten, og løbende 

forhandling af takster (Sorø) 

 Implementering af VUM/Brug af VUM (Lejre, Stevns). 

 Forhandling af takster i forhold til borgerens behov, samt pris og kvalitet (Stevns). 

 Faste procentvise reduktioner/besparelser (Næstved). 

 Øget fokus på progression, tidlig indsats og afgang (Næstved). 

 Styrke myndighedsfunktionen og nyorganisering af visitationsarbejdet (Næstved). 

 Styring via disponeringsregneark (Solrød). 

 Kritiske i forhold til tillægstakster og ekstra § 85 støtte (Solrød). 

 Ledelsestung visitationsgruppen i forhold til både botilbud og STU (Solrød). 

 Øget fokus på medarbejdernes ferie og kørsel for at reducereudgifter hertil 

(Vordingborg). 

 Uddannelse – interne uddannelsesforløb afviklet indenfor kommunegrænsen og på 

tværs af kommunernes tilbud (Vordingborg). 

 Benyttelse af KKR Sjællands standardkontrakter (Kalundborg). 

 Jævnlig opfølgning på kontrakter (Kalundborg). 

 På egne tilbud kun prisregulering i forhold til KL’s pris- og lønfremskrivning 

(Kalundborg). 

 Enkelte individuelle tilpasninger af takster på midlertidigt botilbud pga. ændret 

bemanding (Kalundborg). 

 Faglig og økonomisk vurdering ved valg af tilbud (Kalundborg). 

 Det specialiserede voksensocialområde har udarbejdet en analyse af det samlede 

områdes udfordringer og behov (botilbudsviften), med henblik på at kunne foretage 

konkrete investeringer og udviklingstiltag, for bedre at kunne imødegå de fremtidige 

udfordringer på området. Denne analyse angiver såvel konkrete tiltag i forhold til 

etablering af nye tilbud, øget specialisering på nuværende tilbud, samt generel 

opkvalificering af medarbejderne på området. Kommunalbestyrelsen besluttede i 

forbindelse med vedtagelse af budget 2017 - 2020, at der skulle arbejdes videre 

hermed, og at der skulle ske en konkretisering af de enkelte forslag med henblik på, at 

disse kan iværksættes senest i 2019 (Kalundborg). 

 Udvikle viften af lokale tilbud, så der er så fleksible tilbud som muligt (Greve) 

 Etablering af døgnåbent akuttilbud med telefonisk kontakt, mulighed for akut besøg i 

borgerens hjem og mulighed for borgeren for fysisk fremmøde (Greve) 

 Ansættelse af sagsbehandler, der skal arbejde på hjemtagelse af borgere, hvor det er 

relevant, samt vurdere og forhandle priser i eksterne tilbud (Greve) 

 Der er indarbejdet og ved at blive analyseret omkring koncernservice i kommunen på 

flere områder, herunder de takstfinansierede, for at minimere omkostninger (Køge). 

 Udbud af kørsel, samt etableret konsulentstilling til pristjek, forhandling og tættere 

opfølgning i forhold til botilbud på hele specialområdet (Køge). 

 Reduktion af udgifter til ledelse og administration på de takstfinansierede områder 

(Køge). 
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 Harmonisering af timeprisen på § 85 ydelser på tværs af virksomheder, samt nedsat 

(Slagelse). 

 Takstreduktioner med den besluttede procentandel (Holbæk). 

 Forhandling af takster med private udbydere (Slagelse). 

 Optimering af organisationen på virksomhederne med fokus på reduktion af 

mellemledere (Slagelse). 

 Generelle besparelser og tværgående besparelser, f.eks. indkøbsaftaler, befordring, 

tværgående digitale gevinstpotentialer, reduktion af sygefravær (Slagelse). 

 Gennemfører en sagsaudit for at foretage en kvalitetssikring af de eksisterende 

bevillinger og af bevillingsniveauet. Audit skal bl.a. afdække om bevillingerne er i 

overensstemmelse med kommunens kvalitetsstandarder, om visitationspraksis er 

ensartet på tværs af sagsbehandlere, og om der er sager, hvor man inden for 

lovgivningens rammer og på et fagligt velfunderet grundlag kan bevilge mindre 

omfattende tilbud, f.eks. via rehabilitering (Ringsted). 

 Internt fagligt tilsyn (Ringsted). 

 Analyser af specifikke områder, der skal skabe et videns- og beslutningsgrundlag for at 

udvikle kommunens tilbud, så de matcher målgruppernes behov. Analyserne skal også 

dække muligheder for optimering og besparelser via ændret visitation og ændret 

tilbudsvifte, herunder mulighed for støtte fleksibilitet i foranstaltningerne. Analyserne 

skal også afdække, om der er grundlag for at en større andel af borgere kan visiteres til 

kommunens egne tilbud (Ringsted). 

 Indførelse af fælles IT-system på tværs af sundheds-, ældre- og socialområdet, som 

både anvendes i myndighed og drift. Giver grundlag for bedre tværgående styring og 

styrket ledelsesinformation (Ringsted). 

 Fokus på bedre kontraktstyring på tværs af områder ved at revidere kontraktskabeloner 

og ensrette procedurer for indgåelse af kontrakter (Ringsted). 

 Forum med sagsbehandlere fra alle områder, der drøfter sager anonymt og sparrer 

(Guldborgsund). 

 Overblik over alle sagstyper, som ses ved det 16. år, således at voksenregi kan 

målrette deres fremtidige indsatser (Guldborgsund). 

 Fokus på budgetoverholdelse, krav om budgettilpasning i nedadgående retning 

(Guldborgsund). 

 Jævnlig gennemgang af særligt dyre enkeltsager med henblik på eventuel revisitation 

og/eller undersøgelse af billigere tilsvarende tilbud (Guldborgsund). 

 Ved takstberegning fremskrives takstgrundlaget med P/L – fratrukket ½ % for at 

fremme effektiv tilrettelæggelse af arbejdet på det enkelte tilbud (Roskilde). 

 Området bidrager til produktivitetsforbedringer med 3-4 mio. kr. årligt fra 2015-2018 – 

udmøntes i konkrete administrative forslag til forbedringer (Roskilde). 

 ”Partnerskab” mellem driftsherre, myndighed og leverandører i kommunen. 

Dialogbaseret styring, hvor parterne mødes hver 14. dag og drøfter faglige og 

økonomiske emner (Roskilde). 

 En tættere og hurtigere indsats for psykisk sårbare og handicappede, så de bliver i 

stand til at klare sig med mindre indgribende indsatser (Roskilde). 

 Projekt ”Opfølgning på borgere i eksterne tilbud” – dokumentation og fokus på 

rehabilitering og handleplan, evt. tilbydes mindre støtte, hvis relevant, eller 

botilbud/lejlighed (Roskilde). 

 Tæt, administrativ budgetopfølgning hver måned med deltagelse af central 

økonomifunktion og ledere af myndighed og centerchefer. Direktør deltager op til de 

politiske budgetopfølgninger 4 gange om året (Roskilde). 

 Tæt samarbejde med økonomikonsulent, fokus på antal og gennemsnitspris (Lejre). 

 Optimere kvalitetsstandarder, så de er brugbare redskaber (Lejre). 

 Vedligeholde og styrke samarbejdet til andre centre og bevillingsansvarlige inden for 

kommunen (Lejre). 

 Der arbejdes fremadrettet med de unge, der skal overgå til voksenspecialområdet fra 

det 16. år (Lejre). 
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 Rådgivere skal som minimum have 2 tilbud i indstillinger til tilbud, og der er fokus på at 

det bedste til prisen ikke nødvendigvis findes i nærområdet (Lejre). 

 Opnormering i rådgiverteamet med forventning om, at en styrket sagsbehandling giver 

det rigtige tilbud til den rigtige pris (Lejre). 

 Der arbejdes målrettet med borgere i enkeltmandsprojekter/særlige tilbud, der er sket 

flytning af borgere og der er forhandlet omfanget af støtten/prisen på tilbuddet (Lejre). 

 Alle de takstbelagte bosteder gennemgås løbende for drifts- og takstoptimering. 

Herunder er der sket sammenlægning af tilbud, således at de konstante udgifter holdes 

nede. Yderligere har flere af stederne ikke fast nattevagt men deler med de øvrige 

bosteder. Generelt set er der kun budget til minimumsdækning. Det er som 

udgangspunkt ikke muligt for bostederne at få tillægsbevilling. Ved køb af pladser 

udenbys eller på det private område skal der altid tages udgangspunkt i at taksten er til 

forhandling, således at kommunen får det de betaler for og kun betaler hvad de har 

budget til. Borgerne/tilbuddet følges op hver 3 måned mhp. vurdering af pris og 

progression og borger afvisiteres såfremt der ikke ses udvikling. Der sker konstant 

vurdering af borgerens potentiale i forhold til økonomi og sagerne i andre kommuner 

vurderes løbende mhp. hjemtagelse eller regulering i serviceniveau. Der arbejdes 

målrettet med velfærdsteknologi i stedet for hænder ligesom frivillighed er højt 

prioriteret, herunder aftaler med eksempelvis Kirkens korshær mv. (Lolland). 

 Fastholder en relativ høj andel af uddannet personale på alle områder (Lolland). 

 Der er samtidig sket en nedgang i tilbudte aktiviteter i botilbud mv. altså regulering i 

serviceniveau (Lolland). 

 Det er kommunens vurdering, at borgerne som udgangspunkt skal i et § 85 tilbud og 

kun ved særlige tilfælde i botilbud (Lolland). 

 Alle visitationer til botilbud skal ledsages af alternativt tilbud i § 85 regi (Lolland). 

 Der er etableret en ny organisatorisk enhed ”Center for støtte og vejledning, der skal 

sikre sagsbehandling på tværs også over i arbejdsmarkedsregi – til sikring af, at 

borgerne får det, de skal med det rette udbytte (Lolland). 

 Sammenlagt institutioner og etableret en samlet organisering omkring § 108 og 108-

lignende og tilsvarende tilbud efter § 107 (Faxe). 

 Drifter selv tilbud (Faxe). 

 Følger beslutningerne i rammeaftalerne i Region Sjælland (Holbæk). 

 Tydeliggøre takstafregningssystem for det voksenspecialiserede område (Holbæk). 

 Tovholder for to tværkommunale udbudsudsatte områder for borgere med autisme og 

for domsanbragte (Holbæk). 

 Politisk beslutning om at tilbyde borgere 4 dages dagtilbud på § 104, dog kan der på 

baggrund af en individuel vurdering bevilges 5 dages dagtilbud (Holbæk). 

 Løbende sagsgennemgang efter princippet bedst og billigst (Holbæk). 

 Hyppigere opfølgning på indgåede aftaler og målopfyldelse (Holbæk). 

 Ansættelse af controller på foranstaltningsområdet, hvor der føres tilsyn og drøftelse af 

betaling hver 3. måned på opholdsstederne. Det har i de fleste sager været muligt, at 
forhandle priserne i nedadgående retning (Odsherred). 

Regionen fungerer som driftsherre på en række institutioner.  Med henblik på at reducere de 

afledte økonomiske virkninger af forskydninger i belægning, er der indført et generelt 

styringstiltag, hvorefter budgettet på tilbuddet i det aktuelle år reguleres med 70 % af den 

samlede pladspris i tilfælde af mer- eller mindrebelægning. 

 

Der foretages på baggrund af aktuel situation konkret vurdering af belægningsforudsætninger 

og deraf følgende økonomisk justering som led i budgetlægningen. 

Iværksatte styringsinitiativer 
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Her skal kommunerne beskrive, hvilke initiativer de har besluttet og/eller allerede har iværksat 

på henholdsvis drift og myndighedsdelen på de enkelte målgrupper. 

 

Flere kommuner svarer, at der ikke er foretaget specielle tiltag for 2017.  

 

Nogle kommuner har foretaget en sammenlægning af områder for at sikre mere optimal 

styring. Andre har indlagt besparelser for at sikre en optimering af driften og derved en 

sænkning af taksten. 

 

Flere kommuner nævner løbende dialog om målgruppe, specialiseringsgrad, takstniveau, 

kørsel mv. som et instrument. 

 

Flere kommuner henviser til de mere generelle styringstiltag under de enkelte målgrupper. 

 

Herunder nævnes de tiltag kommunerne derudover har oplyst under de enkelte målgrupper. 

 

Iværksatte styringsinitiativer drift 
Autister Introforløb for nye medarbejdere med henblik på at reducere 

lønudgifter og medarbejderomsætning (Vordingborg). 

 

Drifter selv tilbud (Faxe). 

 

Kommunens egne tilbud er blevet tilpasset, så en større del af 

gruppen kan få tilbud her (Kalundborg). 

 

Der forsøges fastholdt højt vidensniveau (Lolland). 

 

Der er indenfor de takstfinansierede områder en stram styring 

og kommunens egne tilbud har et stort fokus og er lykkedes 

med at holde sig indenfor de vilkår takstrammen giver (Holbæk). 

 

Nyt og mere overskueligt takstsystem (Holbæk). 

 

Stram styring og stor fokus på bedre og billigere drift (Holbæk). 

 

Nyt tilbud der kan rumme målgruppen (Guldborgsund). 

 

Udviklingshæmmede 

og andre psykiske 

funktionsnedsættelser 

Fællesaktiviteter hvor flere borgere samles til fælles aktiviteter 

m.v. fx madlavning, fritidsaktiviteter m.v. (Vordingborg). 

 

Nedlæggelse af stedfortræderstilling (Køge). 

 

Omlægning og sammenlægning af værksteder og tilbud 

(Guldborgsund). 

 

Gennemgang af eksisterende kriterier og tildelingsprincipper, 

hvilket har ført til en ny tildelingsmodel, hvor der kan sælges 

flere aflastningsdøgn ved at udvide børnetallet og ændre 

serviceniveauet overfor forældrene, samtidig med at den 

nuværende udgift til løn er uændret (Guldborgsund). 

 

Ændring i normering i aflastningstilbud + driftsoptimering har 
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medført væsentlig nedsættelse af taksten, hvilket har bevirket, 

at det har været muligt at udvide børnetallet og antal solgte 

døgn. Der er aftalt en reguleringsmekaniske så tilbuddet 

reguleres i budgettet afhængig af antal solgte døgn, dog med en 

minimumsgrænse, så tilbuddet altid kan driftes. (Guldborgsund). 

 

De to hjemmevejledninger i Center for Handicap og Center for 

Socialpsykiatri er samlet i VIRK - vejlederkorpset. Støtte gives 

fortrinsvis som afklaringsforløb på 3 måneder, gruppeforløb og 

introduktion til relevante miljøer i lokalsamfundet. ARK er også 

en del af § 85 støtten. Sammenlægningen styrker fagligheden 

og giver bedre distriktsinddelinger, kortere kørselsafstande og 

bedre udnyttelse af ressourcer (Roskilde). 

 

Der forsøges fastholdt højt vidensniveau, og der er fokus på 

overgangen fra børn og voksne i eget regi (Lolland). 

 

Drifter selv tilbud (Faxe). 

 

Løbende dialog om målgruppe og tilbuddenes specialiseringsgrad 

(Kalundborg). 

 

Der er indenfor de takstfinansierede områder en stram styring 

og kommunens egne tilbud har et stort fokus og er lykkedes 

med at holde sig indenfor de vilkår takstrammen giver (Holbæk). 

 

Nyt og mere overskueligt takstsystem (Holbæk). 

 

Stram styring og stor fokus på bedre og billigere drift (Holbæk). 

 

Sindslidende Sammenlægning af flere områder for at sikre optimal styring 

(Sorø). 

 

Nyt tilbud der kan rumme målgruppen (Guldborgsund). 

 

Omlægning/sammenlægning af værksteder/tilbud efter §§ 109 

og 110 (Guldborgsund). 

 

Integreret psykiatri: øget samarbejde og koordination af 

arbejdet med psykisk sårbare. Arbejdet sker i fælles hus og med 

fælles koordinationsplan for borgeren, som jobcenter, 

myndighed, socialpsykiatri og distriktspsykiatri bidrager til 

(Næstved). 

 

Der er indført rammestyring på § 85-området (Vordingborg). 

 

Tæt samarbejde mellem socialpsykiatrien og Psykiatri Øst om 

psykisk syge borgere. Tiltaget medfører færre udgifter til 

liggedage og KMF (Roskilde). 

Effektivisering af ledelsesstruktur. Ledelsen af Center for 

Socialpsykiatri og Center for Alkohol og Stofbehandling er 

sammenlagt (Roskilde). 

Toftebakken – mere sammenhængende indsats i psykiatrien. 4 
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ejendomme på Sct. Hans området er taget i brug som et 

”Psykiatriens Hus” i tæt samarbejde med Region Sjælland. 

Toftebakken skal styrke grundlaget for en bedre og mere 

sammenhængende indsats for borgere, som er i kontakt med 

regionens psykiatritilbud og kommunens indsatser (Roskilde). 

ARK – Akademiet for Recovery og Kompetenceudvikling, er et 

frontløbertilbud til borgere med psykisk sårbarhed, pårørende og 

medarbejdere på området. ARK rummer tilbud om kurser, der 

kan styrke recovery, empowerment og andre former for støtte til 

at mestre livet for borgere med psykisk sårbarhed. Blandt 

underviserne er borgere med brugererfaring (peers) og borgere 

kan deltage i kursusforløb sammen med pårørende og 

medarbejdere i socialpsykiatrien (Roskilde). 

 

De to hjemmevejledninger i Center for Handicap og Center for 

Socialpsykiatri er samlet i VIRK - vejlederkorpset. Støtte gives 

fortrinsvis som afklaringsforløb på 3 måneder, gruppeforløb og 

introduktion til relevante miljøer i lokalsamfundet. ARK er også 

en del af § 85 støtten. Sammenlægningen styrker fagligheden 

og giver bedre distriktsinddelinger, kortere kørselsafstande og 

bedre udnyttelse af ressourcer (Roskilde). 

 

Drifter selv tilbud (Faxe). 

 

Løbende dialog om målgruppe og tilbuddenes specialiseringsgrad 

(Kalundborg). 

 

Der er indenfor de takstfinansierede områder en stram styring 

og kommunens egne tilbud har et stort fokus og er lykkedes 

med at holde sig indenfor de vilkår takstrammen giver (Holbæk). 

 

Nyt og mere overskueligt takstsystem (Holbæk). 

 

Stram styring og stor fokus på bedre og billigere drift (Holbæk). 

 

Senhjerneskadede Besparelser til sikring af en optimering af driften og dermed en 

sænkning af taksten (Sorø) 

 

Eget tilbud i træningsenheden med kompetencer som logopæd, 

audiologopæd, terapeuter mv. (Lolland). 

 

Nyt tilbud kan i et vist omfang rumme målgruppen 

(Guldborgsund). 

 

Rammestyring på § 85 området (Vordingborg). 

 

Drifter selv tilbud (Faxe). 

 

Der er indenfor de takstfinansierede områder en stram styring 

og kommunens egne tilbud har et stort fokus og er lykkedes 

med at holde sig indenfor de vilkår takstrammen giver (Holbæk). 

 

Nyt og mere overskueligt takstsystem (Holbæk). 
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Stram styring og stor fokus på bedre og billigere drift (Holbæk). 

 

Nedsat et neurofagligt koordinationsudvalg, og der er ansat 

senhjerneskade konsulenter (Holbæk). 

 

Fysisk handicappede De to hjemmevejledninger i Center for Handicap og Center for 

Socialpsykiatri er samlet i VIRK - vejlederkorpset. Støtte gives 

fortrinsvis som afklaringsforløb på 3 måneder, gruppeforløb og 

introduktion til relevante miljøer i lokalsamfundet. ARK er også 

en del af § 85 støtten. Sammenlægningen styrker fagligheden 

og giver bedre distriktsinddelinger, kortere kørselsafstande og 

bedre udnyttelse af ressourcer (Roskilde). 

 

Drifter selv tilbud (Faxe). 

 

Der er indenfor de takstfinansierede områder en stram styring 

og kommunens egne tilbud har et stort fokus og er lykkedes 

med at holde sig indenfor de vilkår takstrammen giver (Holbæk). 

 

Nyt og mere overskueligt takstsystem (Holbæk). 

 

Rammestyring på § 85 området (Vordingborg). 

 

Stram styring og stor fokus på bedre og billigere drift (Holbæk). 

 

Løbende dialog med tilbuddet om målgruppe (Kalundborg). 

 

 

Borgere med sociale 

problemer, primært 

hjemløse, voldsramte 

kvinder og modtagere 

af misbrugsbehandling 

Tæt opfølgning, men der er tættere opfølgning på borgere i 

midlertidige botilbud og borgere med § 85 timer i egen bolig 

(Sorø). 

 

Housing First metoden, som grundlag for arbejdet for 

nedbringelse af hjemløshed og tilbage til job (Næstved, 

Slagelse). 

 

Løbende tilpasning af behandlingstilbuddene (Køge). 

 

Etablering af projekt nødherberg (Slagelse). 

 

Kapacitetsudnyttelse af kommunens husvildeboliger (Ringsted). 

 

Effektivisering af ledelsesstruktur. Ledelsen af Center for 

Socialpsykiatri og Center for Alkohol og Stofbehandling er 

sammenlagt (Roskilde). 

Taskforce som målrettet finder egnede boliger i stedet for 

forsorgshjem (Lolland). 

 

Drifter selv tilbud (Faxe). 
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Iværksatte styringsinitiativer myndighed 
Autister Tæt opfølgning, men der er tættere opfølgning på borgere i 

midlertidige botilbud og borgere med § 85 timer i egen bolig 

(Sorø) 

 

Implementering af VUM (Stevns). 

 

Visitationsudvalg (Faxe, Stevns). 

 

Autismeklub (Guldborgsund). 

 

Forhandling af takster (Stevns). 

 

Økonomistyring på målgrupper (Stevns). 

 

Sundhedsfaglige indsatser: ansat sygeplejerske, fokus på kost 

og fokus på natur (Vordingborg).  

 

FMK: Fælles Medicin Kort (Vordingborg). 

 

Øget dialog med udfører i forhold til kontrakter og bestillinger 

(Kalundborg). 

 

Intensiv opfølgning med lukning af sager til følge på § 85 

(Slagelse). 

 

Fokus på kvalitet i opgaveløsningen og målgruppevurdering 

inden opstart af sagen (Slagelse). 

 

Projekt ”Opfølgning på eksterne tilbud” med fokus på 

omkostningseffektivitet (Roskilde). 

 

Ny vejledningsprocedure (Lejre). 

 

Benytter FUS aftalerne (Lejre). 

 

Organisationsændring for at styrke helhedsindsatsen omkring 

det enkelte barn. Myndighedsområdet, PPR, almenområdet og 

det specialiserede skoleområde er organiseret samme sted 

(Holbæk). 

 

Dele af voksenområdet er udbudsudsat (Holbæk). 

 

Udbud (Solrød). 

 

Samtlige sager gennemgås bedst og billigst, og med hyppigere 

opfølgninger end loven foreskriver. Stor fokus på indgåede 

aftaler og målopfyldelse (Holbæk). 

 

Dialog med tilbuddene om målgruppe, kørsel og takstniveau 

(Kalundborg). 

 

 

Udviklingshæmmede Tæt opfølgning, men der er tættere opfølgning på borgere i 
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og andre psykiske 

funktionsnedsættelser 

midlertidige botilbud og borgere med § 85 timer i egen bolig 

(Sorø).  

 

Implementering af VUM (Stevns). 

 

Visitationsudvalg (Faxe, Stevns) 

 

Forhandling af takster (Stevns). 

 

Økonomistyring på målgrupper (Stevns). 

 

Tæt ledelsesfokus på Udskrivningsplanlægning til mindre 

indgribende tilbud – særligt for unge (Solrød). 

 

Sløjfeprojekt – funktionsvurdering af borgere og placering af 

borgere i takstpakke (Vordingborg).  

 

Sundhedsfaglige indsatser: ansat sygeplejerske, fokus på kost 

og fokus på natur (Vordingborg).  

 

FMK: Fælles Medicin Kort (Vordingborg). 

 

Øget dialog med udfører i forhold til kontrakter og bestillinger 

(Kalundborg). 

 

Intensiv opfølgning med lukning af sager til følge på § 85 

(Slagelse). 

 

Fokus på kvalitet i opgaveløsningen og målgruppevurdering 

inden opstart af sagen (Slagelse). 

 

Projekt ”Opfølgning på eksterne tilbud” med fokus på 

omkostningseffektivitet (Roskilde). 

 

Ny vejledningsprocedure (Lejre). 

 

Udarbejdelse af kvalitetsstandarder (Lolland). 

 

Organisationsændring for at styrke helhedsindsatsen omkring 

det enkelte barn. Myndighedsområdet, PPR, almenområdet og 

det specialiserede skoleområde er organiseret samme sted 

(Holbæk). 

 

Samtlige sager gennemgås bedst og billigst, og med hyppigere 

opfølgninger end loven foreskriver. Stor fokus på indgåede 

aftaler og målopfyldelse (Holbæk). 

 

Dialog med tilbuddene om målgruppe, kørsel og takstniveau 

(Kalundborg). 

 

Sindslidende Tæt opfølgning, men der er tættere opfølgning på borgere i 

midlertidige botilbud og borgere med § 85 timer i egen bolig 

(Sorø).  

 

Implementering af VUM (Stevns). 
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Visitationsudvalg (Faxe, Stevns). 

 

Forhandling af takster (Stevns). 

 

Økonomistyring på målgrupper (Stevns). 

 

Fremskudt myndighed i relation til Integreret psykiatri 

(Næstved). 

 

Tæt ledelsesfokus på Udskrivningsplanlægning til mindre 

indgribende tilbud – særligt for unge (Solrød). 

 

Sundhedsfaglige indsatser: ansat sygeplejerske, fokus på kost 

og fokus på natur (Vordingborg).  

 

FMK: Fælles Medicin Kort (Vordingborg). 

 

Øget dialog med udfører i forhold til kontrakter og bestillinger 

(Kalundborg). 

 

Intensiv opfølgning med lukning af sager til følge på § 85 

(Slagelse). 

 

Fokus på kvalitet i opgaveløsningen og målgruppevurdering 

inden opstart af sagen (Slagelse). 

 

Etablering af projekt om hjemtagelse af dyre § 107 borgere, 

hvor der støttes op med henblik på revisitation til mindre 

indgribende § 85 tilbud (Guldborgsund). 

 

§§ 85 og 107 givet som 3 måneders afklaringsforløb med 

tilhørende tæt opfølgning og status (myndighed/leverandører) 

(Roskilde). 

 

Der er udarbejdet kvalitetsstandarder (Lolland). 

 

Organisationsændring for at styrke helhedsindsatsen omkring 

det enkelte barn. Myndighedsområdet, PPR, almenområdet og 

det specialiserede skoleområde er organiseret samme sted 

(Holbæk). 

 

Samtlige sager gennemgås bedst og billigst, og med hyppigere 

opfølgninger end loven foreskriver. Stor fokus på indgåede 

aftaler og målopfyldelse (Holbæk). 

 

Dialog med tilbuddene om målgruppe, kørsel og takstniveau 

(Kalundborg). 

 

Senhjerneskadede Tæt opfølgning, men der er tættere opfølgning på borgere i 

midlertidige botilbud og borgere med § 85 timer i egen bolig 

(Sorø). 

 

Implementering af VUM (Stevns). 
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Visitationsudvalg (Faxe, Stevns). 

 

Forhandling af takster (Stevns). 

 

Økonomistyring på målgrupper (Stevns). 

 

Hjerneskade koordineringsgruppe der er rådgivende i 

døgnvisitation såvel som i opfølgningen på disse (Solrød). 

 

Øget dialog med udfører i forhold til kontrakter og bestillinger 

(Kalundborg). 

 

Intensiv opfølgning med lukning af sager til følge på § 85 

(Slagelse). 

 

Fokus på kvalitet i opgaveløsningen og målgruppevurdering 

inden opstart af sagen (Slagelse). 

 

Etablering af neuroteam under Center for Specialundervisning. 

CSU er klar med træning når borger udskrives. Både hvis de 

sendes direkte hjem fra sygehus eller hvis de først er på 

døgnrehabilitering. Den hurtige indsat er med til at undgå 

fordyrende og længerevarende indsatser (Slagelse). 

 

Gennemgang af visiterede med henblik på et bedre flow: 

nedsættelse af tid eller afslutning, hvor behandling er afsluttet 

og borger kan overgå til anden støtte (Roskilde). 

 

Organisationsændring for at styrke helhedsindsatsen omkring 

det enkelte barn. Myndighedsområdet, PPR, almenområdet og 

det specialiserede skoleområde er organiseret samme sted 

(Holbæk). 

 

Stor fokus på området, nedsættelse af tværfagligt neurofagligt 

besluttende udvalg (Holbæk). 

 

Dialog med tilbuddene om målgruppe, kørsel og takstniveau 

(Kalundborg). 

 

Fysisk handicappede Tæt opfølgning, men der er tættere opfølgning på borgere i 

midlertidige botilbud og borgere med § 85 timer i egen bolig 

(Sorø) 

 

Implementering af VUM (Stevns). 

 

Visitationsudvalg (Faxe, Stevns). 

 

Forhandling af takster (Stevns). 

 

Økonomistyring på målgrupper (Stevns). 

 

Sløjfeprojekt – funktionsvurdering af borgere og placering af 

borgere i takstpakke (Vordingborg). 

 

Sundhedsfaglige indsatser: ansat sygeplejerske, fokus på kost 
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og fokus på natur (Vordingborg). 

 

FMK: Fælles Medicin Kort (Vordingborg). 

 

Øget dialog med udfører i forhold til kontrakter og bestillinger 

(Kalundborg). 

 

Intensiv opfølgning med lukning af sager til følge på § 85 

(Slagelse). 

 

Fokus på kvalitet i opgaveløsningen og målgruppevurdering 

inden opstart af sagen (Slagelse). 

 

Deltagelse i referencekommuneprojekt, hvor nøgletallene 

anvendes til benchmark, videndeling og til at justere 

fokusområder (Roskilde). 

 

Projekt ”Opfølgning på eksterne tilbud” med fokus på 

omkostningseffektivitet (Roskilde). 

 

Der er fastsat et lønniveau for borgere der har BPA ordning 

(Lejre). 

 

Tæt ledelsesfokus på Udskrivningsplanlægning til mindre 

indgribende tilbud – særligt for unge (Solrød). 

 

Organisationsændring for at styrke helhedsindsatsen omkring 

det enkelte barn. Myndighedsområdet, PPR, almenområdet og 

det specialiserede skoleområde er organiseret samme sted 

(Holbæk). 

 

Dialog med tilbuddene om målgruppe, kørsel og takstniveau 

(Kalundborg). 

 

Borgere med sociale 

problemer, primært 

hjemløse, voldsramte 

kvinder og modtagere 

af misbrugsbehandling 

Tæt opfølgning, men der er tættere opfølgning på borgere i 

midlertidige botilbud og borgere med § 85 timer i egen bolig 

(Sorø) 

 

Særlig fokus på hurtig opfølgning på borgere i tilbud efter §§ 

109 og 110. Alle følges op senest 2 uger efter kommunen har 

fået besked om optagelsen (Greve) 

 

Skarpere opdeling af myndighed/visitation og behandling på 

misbrugsområdet (Greve) 

 

Implementering af VUM (Stevns). 

 

Visitationsudvalg (Faxe, Stevns). 

 

Forhandling af takster (Stevns). 

 

Økonomistyring på målgrupper (Stevns). 

 

Meget forebyggende ift. hurtigere opfølgning både ved 

indskrivning, men også ift. boligudsættelser. Både antallet af 
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borgere og opholdenes varighed er halveret i 2016 (Solrød). 

 

Fokus på at få borgere fra forsorgshjem til egen bolig 

(Vordingborg). 

 

Ansættelse af opsøgende sagsbehandler, der har fokus på denne 

gruppe (Kalundborg). 

 

Særlig fokus på hurtig opfølgning på borgere i tilbud efter § 109 

og § 110 (Lejre). 

 

Skarpere opdeling mellem myndighed/visitation og behandling 

på misbrugsområdet. 

 

Fra forsorgshjem til nye skæve boliger (Slagelse). 

 

Hurtigere opfølgning på sager med borgere på krisecentre og 

forsorgshjem via ændrede sagsgange (Ringsted). 

 

Der følges så vidt muligt op på borgere på §§ 109 og 110 

(Lejre). 

 

Organisationsændring for at styrke helhedsindsatsen omkring 

det enkelte barn. Myndighedsområdet, PPR, almenområdet og 

det specialiserede skoleområde er organiseret samme sted 

(Holbæk). 

 

 

Vidensdeling 
Kommunerne fremhæver de tiltag, som de vurderer andre kommuner kan have gavn af at 

kende til. 

 

En kommune har indført rammestyring op til 4 timer pr. uge, hvilket giver fleksibilitet i forhold 

til at lægge timer der, hvor behovet er størst og reducere når behovet er mindre uden at det 

kræver en visitation hos myndigheden (Sorø). 

 

I 2017 skal der arbejdes med en lokal udgave af Varde kommunes koncept for undersøgelse 

og handleplan (Greve). 

 

Prioritering i deltagelse i netværks- og ERFA grupper (Greve). 

 

Ønsker større gennemskuelighed i budgetterne, og derved taksterne specielt på de private 

områder. Har derfor udtaget to udgiftstunge institutioner og fået specificeret budgetterne så 

det synliggøres, hvad der betales for. Der arbejdes med bevidstgørelse af at pris og kvalitet 

skal hænge sammen, og der arbejdes med målgruppeopdeling med henblik på vurdering af 

oprettelse af egne tilbud. Der er ansat ekstra ressourcer i en kort periode med henblik på 

implementering af VUM og alle sager forelægges et visitationsudvalg (Stevns). 

 

Ledelsesmæssig opfølgning i seancer, der udelukkende handler om økonomi (Stevns). 

 

Integreret psykiatri (Næstved). 
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Implementering af Sverigesmodellen, som omfatter: (Solrød) 

1. At rådgiverne via færre sager kommer tættere på de børn og unge, det drejer sig om. 

2. At der dermed kan sikres større fokus på kerneopgaven, dvs. grundigere udarbejdelse af 

handleplan, hyppigere opfølgning og fokus på effektvurdering. 

3. At rådgiverne udover myndighedsopgaven kan få tid til konsultative opgaver, ikke mindst 

konsultativ socialrådgivning på skoler og institutioner. 

4. At de ovenfor beskrevne indsatser bidrager til omkostningsreduktioner / økonomistyring. 

 

Registrant- og dispositionsbogføring - er p.t. i færd med at skabe sammenhængen mellem 

bogføring, indsatstrappe og Sverigesmodel (Solrød). 

 

Øget brug af KKR Sjællands standardkontrakter, hyppig opfølgning og især præcise bestillinger 

og beskrivelser (Kalundborg). 

 

En kommune vil arbejde med en ”lokal udgave” af Varde Kommunes koncept for undersøgelse 

og handleplan (Greve). 

 

Budgetforudsætninger og økonomiopfølgning på pris x mængde (Køge). 

 

Drøftelser omkring hvorvidt tilbudsviften i kommunen er optimal eller om den med fordel 

kunne ændres eller udvides (Køge). 

 

Etablering af konsulentstilling til pristjek, forhandling og tættere opfølgning i forhold til botilbud 

(Køge). 

 

Reduktion af mellemledere i egne tilbud (Slagelse). 

 

Øget juridisk kompetencer i myndighed (Slagelse). 

 

Neuroteam (Slagelse). 

 

Forventer at kunne dele viden ved næste redegørelse med de nyligt igangsatte initiativer og 

bl.a. om sagsaudit (Ringsted). 

 

Etablering af projekt om hjemtagelse af dyre § 107 borgere, hvor der støttes op med henblik 

på revisitation til mindre indgribende § 85 tilbud (Guldborgsund). 

 

Opfølgning hver måned mht. aktivitet, økonomi og sammenhængen herimellem (Roskilde). 

 

Projekt ”Opfølgning på eksterne tilbud” (Roskilde). 

 

Tæt budgetopfølgning (Roskilde). 

 

Samarbejde med kommunens egne leverandører i et partnerskab (Roskilde). 

 

Akademiet for Recovery og Kompetenceudvikling (Roskilde). 

 

§§ 85 og 107 gives som 3-6 måneders afklaringsforløb (Roskilde). 

 

At alle takster er til forhandling. Myndighed skal altid finde alternativt tilbud i egen bolig. 

Fordeling af budget på den enkelte visitator. Det er vigtigt at man ser på borgernes 

kompetencer og motivation og at kommunen er understøttende i stedet for at forsøge at redde 

den enkelte. Gør brug af kommunens mange kompetencer på tværs af fagområder som 

Sundhed, Psykiatri, jobkonsulenter mv. (Lolland). 
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Deltager i forskellige netværk under KKR, Socialstyrelsen og KL (Faxe). 

 

Kildebo afholder 1-2 gange årligt et seminar for de kommuner, der anvender eller ønsker at 

anvende tilbuddet (Faxe). 

 

Politisk er der taget initiativ til, at der foretages en potentialeafklaring vedr. 

specialundervisning, herunder de takstfinansierede specialskoler og interne 

dagbehandlingsskoler med henblik på konkurrenceudsættelse (Holbæk). 

 

Der indgås i stigende grad aftaler med handlekommuner om individuelle tilrettelagte ydelser. 

Region Sjælland har udviklet økonomiske redskaber til beregning af individuelle tilrettelagte 

ydelser (tillægsydelser og særforanstaltninger), som giver gennemsigtighed i økonomien og 

budgetsikkerhed for handlekommunen. Region Sjælland har udviklet standard for hvad der kan 

indregnes i en timepris. Det kunne være interessant, hvis økonomigruppen drøftede 

standarder for og redskaber til at skabe gennemsigtighed i prisfastsættelse af ydelser ud over 

taksten.     

Udfordringer 
 

Kommunerne har beskrevet aktuelle og fremtidige udfordringer, som de ser dem. 

 

 Stigning i priser på døgntilbud (Sorø) 

 Flere anmodninger om ekstra ydelser (Sorø) 

 At der ikke sker revisitering af borgere ved omlægning fra § 108 til § 85 tilbud 

(Stevns). 

 Længere levetid for borgere i § 108 tilbud, hvor behovet har ændret sig fra 

socialpædagogisk støtte til pleje og omsorg (Stevns). 

 Tilflyttere med store sociale problemer, der lægger beslag på al ledig kapacitet og som 

kan give merudgifter, der ikke kan tages højde for (Stevns). 

 De økonomiske konsekvenser af overgrebspakken. Sikring af børnene er dyrt i politiets 

undersøgelsesperiode, som ofte er lang (Stevns).  

 Forskellige systemer og datatræk på tværs. Hvis hver kommune kommer med egne 

systemer på resultatdokumentation, vil det for leverandørerne være uoverkommeligt. 

På samme måde, hvis hver leverandør laver eget system (Næstved). 

 Samskabelse og tværgående samarbejde fordrer, at der skabes mulighed for at dele 

data og adgang til fælles systemer (Næstved). 

 Flygtninge - Håndteringen af de familiesammenførte børn og unge giver udfordringer, 

herunder ikke mindst kombinationen af at være flygtning og socialt svag (gælder både 

børn og unge og forældre) (Solrød). 

 Den store befolkningstilvækst de kommende 3-5 år sætter de sociale udgifter under 

pres (Solrød). 

 Boligproblematik i forhold til at en del unge ikke umiddelbart overgår til førtidspension 

og derfor er på relativ lav ydelse (Solrød). 

 Udfordring i forhold til at købe pladser i andre Kommuner - beskæftigelsesdelen 

overgår til ny bopæls Kommune, så der kan være risiko for manglende sammenhæng 

mellem social indsats og beskæftigelsesindsats (Solrød). 

 Der er fortsat en fastholdelsesproblematik der gør det vanskeligt at arbejde med 

progression mod mindre indgribende tilbud (Solrød). 

 De borgere der ”kommer ind i systemet”, og de unge som tilgår området, har mere 

komplekse problemstillinger end de borgere der p.t. befinder sig i div. tilbud. Og 

dermed kommer en del af de nye borgere fra foranstaltninger, der er dyrere end hidtil, 

eller har behov for dyrere tilbud/foranstaltninger (Vordingborg). 

 De varslede prisstigninger på Børnehuset (Greve). 
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 Betaling for ydelser under Socialtilsyn Øst, som ligger over KL’s fremskrivning (Greve). 

 Psykiatriområdet er en udfordring, da der opleves en opgaveglidning fra region til 

kommuner, hvor færre psykiatriske sengepladser og hurtig udskrivning medfører et 

pres på indsatsen og økonomien i kommunen (Greve). 

 På længere sigt – et skisma mellem kommunernes stigende fokus på rehabilitering og 

servicelovens ”traditionelle” sociale indsatser. Forventningsafstemningen om indsatsen 

mellem borger og kommune er ikke blevet lettere (Greve). 

 På skoleområdet er der fokus på mere indblik i effekten af inklusionsmidlerne på 

folkeskole området. I 2016 anvendte kommunen ca. 26 mio. kr. på inklusion i 

folkeskolen. Samtidig blev der oplevet stigende behov for visiteret støtte og visitation 

til specialskoler. Folkeskolerne oplever stigende udfordringer med en del af 

indskolingsbørnene. Der er derfor også fokus på brobygningen imellem dagtilbud og 

skole. Kommunen har besluttet at arbejde med den såkaldte Sverige – eller Herning 

model på området for sårbare børn. Der er derfor en forventning om, at antallet af 

anbringelser kan reduceres ved at øge fokus på forebyggende foranstaltninger (Køge). 

 Det fortløbende konstante sundhedsfaglige fokus på de specialiserede botilbud samt 

nye målgrupper med multiple problematikker (Køge). 

 Ressourcer til dokumentation tager tid fra den pædagogiske indsats (Køge). 

 På børne- og ungeområdet er det konstateret, at årgangene 00, 02, 03, 08 og 09 er 

særligt udgiftstunge, hvilket har betydning for budgetårene fremadrettet (Ringsted). 

 På voksenområdet ses en tilgang af sager fra børne- og ungeområdet, der ikke 

modsvares af en tilsvarende afgang. Samtidig med har de borgere, der overgår fra 

børne- og ungeområdet generelt mere komplekse og omfattende støttebehov end de 

ældre modtagergrupper og udgiftsniveauet er derfor højere (Ringsted). 

 Der ses styringsudfordringer på krisecentre og herbergsområdet (Ringsted). 

 Forventer stigning i antallet af børn med angst og autisme (Guldborgsund). 

 Hjemmetræningssager er udfordrende og vil muligvis udvikle sig i omfang og 

kompleksitet (Guldborgsund). 

 Stigende aktivitet på handicapområdet – flere børn og unge med diagnoser og flere i 

STU målgruppen (Roskilde). 

 En række faktorer, presser budgettet i de kommende år: flere, mere komplekse 

borgere med større støttebehov, stigende tilgang fra ungeområdet, højere levealder, 

bedre overlevelse og tilgang af traumatiserede flygtninge til området (Roskilde). 

 Udfordring at have de relevante tilbud på rette tidspunkt i kommunen til målgruppen 

(Roskilde). 

 Især tilgangen fra ungeområdet bliver en konkret budgetudfordring at håndtere i de 

kommende år (Roskilde). 

 Større tilgang end afgang på voksenspecialeområdet (Lejre). 

 De unge der bliver visiteret fra Børne- og ungeområdet har meget store handicap, og 

er typisk ret dyre sager (Lejre). 

 Rekruttering af plejefamilier for handicappede børn er en udfordring (Lejre). 

 En udfordring er det stigende antal psykiatriske borgere med udadreagerende adfærd 

og misbrugsproblematikker som presser økonomien. Kommunen skal være realistisk i 

vurderingen af hvor pengene er givet godt ud og hvor det bare er gode penge efter 

dårlige. Kommunen skal give borgerne redskaber til at mestre egen situation og ikke 

tro at systemet kan omgøre et handicap (Lolland). 

 På kort sigt er fokus på at udvikle BTI (Bedre tværfaglig indsats) mellem de forskellige 

fagområder, så borgeren oplever en sammenhængende indsats (Faxe). 

 På længere sigt er der en udfordring i forhold til midlertidige botilbud, da befolkningen 

mellem 18 og 39 år vil stige, samtidig med at det er den aldersgruppe som hyppigst 

anvender § 107 tilbud (Faxe). 

 Ønske om at tilpasse serviceniveauet til landsgennemsnittet, hvilket betyder en 

opprioritering af forebyggende tiltag indenfor anbringelsesområdet, hvor kommunen 

arbejder på at modvirke anbringelse af børn på interne dagsbehandlingsskoler. 

Skolerne arbejder hen imod, at eleverne bliver knyttet til en klasse i almenskolen med 
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holddannelse, og der etableres et udvidet samarbejde mellem skolen, forældrene og de 

sociale myndigheder mhp. at kunne fastholde eleven både i familien og almenskolen. 

Skolerne kan allerede nu se, at den samlede indsats har en positiv effekt, således at 

eleverne kan bevare tilknytningen til almenområdet (Holbæk). 

 Udfordret af at Ankestyrelsen omgør beslutninger, der har betydning for kommunens 

serviceniveau og budget. Kommunen har inviteret Ankestyrelsen til dialog om deres 

ændrede tilgang til Servicelovens paragraffer (Holbæk). 

 Fokus på tidlig indsats i forhold til unge – overgangen fra barn til voksen (Slagelse). 

 Forebyggelse på børne- og ungeområdet har effekt på voksenområdet (Slagelse). 



2.5 Orienteringssag: Sjællandsregionens EU-kontor, 
ZealandDenmark



   
   part of 
 
 

   06.04.2017 

 1  

ZealandDenmarks serviceydelser til kommuner  
 
ZealandDenmarks styregruppe vedtog den 11. november 2016 en ny strategi og handlingsplan for 2017-18, der   
introducer en ny servicemodel for ejerkredsen samt skærper fokus på de stærkeste sjællandske projektmagere. 
 
Indeværende notat indeholder en præsentation af:  

1. Resultaterne af en netop afsluttet kortlægning af de stærkeste kommunale projektmagere baseret på 
en undersøgelse af kommunernes interesse for og erfaring med at indgå i europæisk 
projektsamarbejde. 

2. ZealandDenmarks nye servicemodel for basisydelser og tilkøbsmuligheder.  

 

1. Kortlægning af de stærkeste kommunale projektaktører 
 
En spørgeskemaundersøgelse gennemført i marts 2017 blandt alle 17 kommuner på Sjælland viser, at de 
samme seks kommuner (Guldborgsund, Slagelse, Køge, Holbæk, Kalundborg og Vordingborg), som udviser 
interesse for og afsætter ressource til EU-ansøgninger, også er dem med størst erfaring og succes med at 
hjemtage EU-midler inden for de seneste tre år. Derudover er der en række kommuner med erfaring inden for 
europæisk projektsamarbejde, men med mere begrænset ledelsesmæssig bevågenhed og ressourcer. 
 
Model 1: Kortlægning af kommunernes interesse for og erfaring med europæisk projektsamarbejde 
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Undersøgelsen viser også, at der blandt kommunerne er størst interesse for at indgå i EU-projekter inden for 
grøn omstilling (82%) efterfulgt af arbejdsmarked og uddannelse (59%) samt Sundhed (53%). Områderne er i 
overensstemmelse med ZealandDenmarks policy specialiseringer inden for henholdsvis: 1) Sundhed og 
velfærdsinnovation, 2) erhvervsudvikling, arbejdsmarked og uddannelse samt 3) bioøkonomi, 
ressourceeffektivitet og energi. 

Model 2: Områder hvor kommunerne har tilkendegivet størst interesse for europæisk projektsamarbejde  

 
 

Sammenligning af svardata viser desuden, at de kommuner med flest EU-ansøgninger også er de kommuner, 
der har den bredeste erfaring med EU-programmer. Blandt de forskellige EU-programmer, som kommunerne 
har tilkendegivet at have erfaring med, er Interreg det mest udbredte program tæt forfulgt af ERASMUS+ og 
LIFE. 

 
Kortlægningsmetode 
Spørgeskemaundersøgelsen er udført i perioden 2.-15. marts 2017 med en svarprocent på 100. En 
kontekstafklarende e-mail er indledningsvist blevet sendt til alle kommunaldirektører og internationale 
kontaktpersoner efterfulgt af en e-mail med et personligt survey-link til sidstnævnte målgruppe.  

Kommunernes interesse for at indgå i europæisk projektsamarbejde er beregnet ud fra svar på spørgsmål om 1) 
graden af ledelsesmæssig interesse og 2) prioritering af årsværk til EU-fundraising. Kommunernes erfaring med 
europæisk projektsamarbejde er bedømt ud fra svar på spørgsmål om 3) antallet af EU-projektansøgninger 
inden for de seneste tre år og 4) succesraten for disse. Svarmulighederne til alle fire spørgsmål er gradueret på 
en sammenlignelig skala fra 1-5 point. Spørgsmålenes relevans og de valgte værdier i svarmulighederne er 
forudgående blevet testet på målgruppen.  
 
Undersøgelsen indeholder den begrænsning, at der for det første kun spørges ind til projekter, hvor kommunen 
eller en af dens institutioner har deltaget som projektpartner. Aktiviteterne hos kommunens selvejende 
institutioner er således ikke afspejlet. For det andet tages der ikke hensyn til størrelsen af EU-projekter, der kan 
strække sig fra at være en lille Erasmus+ ansøgning om mobilitet til en stor Horizon 2020-ansøgning. For det 
tredje tager undersøgelsen ikke hensyn til kommunernes øvrige internationale aktiviteter, der ikke vedrører 
ZealandDenmark, men som kunne have en afsmittende effekt på interessen for og kapaciteten til at indgå i EU-
projekter.  
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2. Servicemodel for basisydelser og tilkøb 
 
Her følger et overblik over, hvilke serviceydelser den kommunale ejerkreds kan forvente af ZealandDenmark 
med og uden beregning jf. Strategi og handlingsplan 2017-18.   
 

 

Serviceydelser 

 

Basisydelser 

 

Tilkøbsydelser 
 

Formidling af EU-nyheder 
via hjemmeside, nyheds-
brev og sociale medier 

o Inden for ZDK’s tre policy 
specialiseringer 

o På øvrige policy områder 

Formidling af EU-
projektmuligheder 

o Inden for ZDK’s tre policy 
specialiseringer 

o På øvrige policy områder 

Vejledning til EU-
ansøgninger 

o Inden for ZDK’s tre policy 
specialiseringer 

o På øvrige policy områder 

Udarbejdelse af 
projektansøgninger 

o På sundhedsområdet  
o Inden for særlige 

uddannelsesindsatser i ReVUS 

o På øvrige policy områder 

Identificere 
projektpartnere og 
fyrtårne i Europa 

o Inden for ZDK’s tre policy 
specialiseringer 

o Særlig overvågning af de 
stærkeste aktørers 
projektmuligheder inden for 
policy specialiseringer 

o På øvrige policy områder 

Faglige EU-netværk o Inden for ZDK’s tre policy 
specialiseringer, herunder: 

o To årlige netværksseminarer for 
alle internationale koordinatorer 

o På øvrige policy områder 

Studieture o Vejledning om og opsætning af 
tre faglige oplæg over én dag 

o Vejledning om og opsætning af 
øvrige oplæg 

Politisk 
interessevaretagelse 

o For Femern Bælt Forbindelsen  o På øvrige policy områder 

Positionering, branding og 
markedsføring 

o Af projektmagere inden for de 
tre policy specialiseringer 

o Af Greater Copenhagen 

o På øvrige policy områder 
o Markedsføringsevents 

Kompetenceudvikling og 
kapacitetsopbygning 
inden for EU-
projektdeltagelse 

 o Inspirationsoplæg 
o Skræddersyede 

uddannelsesforløb 

Udvikling af 
internationale strategier 

 o Sparring 
o Strategiudvikling 
o Analyse 

Partner i EU-projekter der 
løfter 
kommunikationsindsatsen 

 o Udvikling og eksekvering af 
kommunikationsstrategi 
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Ved forespørgsel om køb af tilkøbsydelser, vil ZealandDenmark i dialog med den enkelte kommune afklare 
behov og ønsker til assistance samt udarbejde et individuelt tilbud. Tilbuddet baseres på timepriser, der 
udregnes i overensstemmelse med gældende regler om salg af serviceydelser mellem offentlige institutioner.   

ZealandDenmark forbeholder sig retten til at afvise tilkøb i perioder med spidsbelastning og manglende 
mulighed for at tilknytte ekstern konsulent til at løfte opgaven, eller til at henvise til en ekstern konsulent med 
andre timepriser end dem, der fastsættes for kontorets team. 

I forhold til tilkøbsydelsen ’Partner i EU-projekter der løfter kommunikationsindsatsen’ skal afregning ske i 
overensstemmelse med det beløb, der er afsat til formålet i en givet bevilling til projektansøgning.  

 
 



2.5 Orienteringssag: Sjællandsregionens EU-kontor, 
ZealandDenmark
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Q1 Hvilken kommune repræsenterer du i
undersøgelsen?
Besvaret: 17 Sprunget over: 0

I alt 17

Svarvalg Besvarelser
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5,88% 1

29,41% 5

58,82% 10

0,00% 0

5,88% 1

Q2 I hvor høj grad oplever du,
at kommunens ledere viser interesse for

europæisk projektsamarbejde?
Besvaret: 17 Sprunget over: 0

I alt 17

Min.
1,00

Maks.
5,00

Median
3,00

Gennemsnit
2,71

Standardafvigelse
0,82

Ingen 
5,88% (1)

I mindre grad 
29,41% (5)

I nogen grad 
58,82% (10)

I meget høj grad 
5,88% (1)

Svarvalg Besvarelser

Ingen (1)

I mindre grad (2)

I nogen grad (3)

I høj grad (4)

I meget høj grad (5)

Basisstatistik

2 / 9

Kortlægning af sjællandske kommuners interesse for og erfaring med europæisk projektsamarbejde



17,65% 3

41,18% 7

11,76% 2

17,65% 3

11,76% 2

0,00% 0

Q3 Hvor mange årsværk vurderer du,
at kommunen bruger på at søge om EU-

støtte?
Besvaret: 17 Sprunget over: 0

I alt 17

Min.
1,00

Maks.
5,00

Median
2,00

Gennemsnit
2,65

Standardafvigelse
1,28

Ingen

Op til 1/6
årsværk (fra...

Op til 2/6
årsværk (fra...

Op til et
halvt årsvær...

Mere end et
halvt årsvær...

Hvor mange
årsværk brug...
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17,65%

41,18%

11,76%

17,65%

11,76%

Svarvalg Besvarelser

Ingen (1)

Op til 1/6 årsværk (fra 0-2 måneder om året på fuld tid) (2)

Op til 2/6 årsværk (fra 3-4 måneder om året på fuldt tid) (3)

Op til et halvt årsværk (fra 5-6 måneder om året på fuld tid) (4)

Mere end et halvt årsværk (mere end 6 måneder om året på fuld tid) (5)

Hvor mange årsværk bruger kommunen til sammenligning på national fundraising? (6)

Basisstatistik
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52,94% 9

82,35% 14

58,82% 10

35,29% 6

47,06% 8

29,41% 5

Q5 På hvilke politikområder oplever du,
at kommunen har størst interesse for

europæisk projektsamarbejde? (sæt gerne
flere kryds)

Besvaret: 17 Sprunget over: 0

Respondenter i alt: 17

Min.
1,00

Maks.
6,00

Median
3,00

Gennemsnit
3,10

Standardafvigelse
1,60

Sundhed Grøn
omstilling

Arbejdsmark
ed og
uddannelse

Transport
og
anlægsinves
teringer

Kultur og
turisme

Andet
(angiv
venligst)
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20%

40%
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Svarvalg Besvarelser
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Arbejdsmarked og uddannelse (3)

Transport og anlægsinvesteringer (4)

Kultur og turisme (5)

Andet (angiv venligst) (6)

Basisstatistik
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70,59% 12

41,18% 7

58,82% 10

52,94% 9

Q6 Hvilke EU-programmer og finansielle
instrumenter har du kendskab til,

at kommunen har erfaring med? (sæt gerne
flere kryds)

Besvaret: 17 Sprunget over: 0

Interreg A, B
og C-program...

Horizon2020
(støtte til...

Erasmus+
(støtte til...

LIFE (støtte
til...

Det Tredje
Sundhedsprog...

ELENA-instrumen
tet (støtte ...

EaSI (støtte
til at fremm...

URBACT III
(støtte til...

Et kreativt
Europa (støt...

Europa for
borgerne...

Eurostar
(støtte til...

SMV-instrumente
t - en del a...

Andet (angiv
venligst)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

70,59%

41,18%

58,82%

52,94%

29,41%

17,65%

5,88%

23,53%

5,88%

5,88%

29,41%

Svarvalg Besvarelser

Interreg A, B og C-programmer (støtte til regional udvikling) (1)

Horizon2020 (støtte til forskning og innovation der kan skabe vækst og arbejdspladser) (2)

Erasmus+ (støtte til mobilitet, innovation og sektoralliancer inden for uddannelsesområdet) (3)

LIFE (støtte til implementeringen og udviklingen af EU’s klima- og miljøpolitik) (4)
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0,00% 0

29,41% 5

0,00% 0

17,65% 3

5,88% 1

23,53% 4

5,88% 1

5,88% 1

29,41% 5

Respondenter i alt: 17

Min.
1,00

Maks.
13,00

Median
3,50

Gennemsnit
4,88

Standardafvigelse
3,84

Det Tredje Sundhedsprogram (støtte forbedring af sundheden i EU) (5)

ELENA-instrumentet (støtte til energiomlægning) (6)

EaSI (støtte til at fremme beskæftigelsen og sikre social sikkerhed, forbedre arbejdsmiljø samt bekæmpe social eksklusion og fattigdom) (7)

URBACT III (støtte til europæisk udveksling og læring for at fremme bæredygtig byudvikling) (8)

Et kreativt Europa (støtte til kultur og kreativitet) (9)

Europa for borgerne (støtte til at styrke borgerdeltagelse i EU) (10)

Eurostar (støtte til udviklingsprojekter i små og mellemstore virksomheder) (11)

SMV-instrumentet - en del af Horizon 2020 (støtte til gode idéer med markedspotentiale for små og mellemstore virksomheder) (12)

Andet (angiv venligst) (13)

Basisstatistik
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29,41% 5

29,41% 5

17,65% 3

11,76% 2

11,76% 2

Q7 Hvor mange projekter har du kendskab
til, at kommunen har søgt om EU-støtte

til inden for de sidste tre år?
Besvaret: 17 Sprunget over: 0

I alt 17
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succesrate for EU-ansøgninger?
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64,71% 11

76,47% 13

82,35% 14

52,94% 9

35,29% 6

35,29% 6

17,65% 3

Q9 Med hvilke services vurderer du, at
ZealandDenmark bedst kan understøtte
kommunens arbejde med EU-projekter?

(sæt gerne flere kryds)
Besvaret: 17 Sprunget over: 0

Respondenter i alt: 17
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1,00

Maks.
7,00

Median
3,00

Gennemsnit
3,26

Standardafvigelse
1,74

EU-nyheder

Overblik over
muligheder f...

Vejledning til
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Faglige
EU-netværk

Kompetenceudvik
ling

Studieture
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35,29%

35,29%

17,65%

Svarvalg Besvarelser

EU-nyheder (1)

Overblik over muligheder for EU-støtte (2)

Vejledning til EU-ansøgninger (3)

Partnersøgning (4)

Faglige EU-netværk (5)

Kompetenceudvikling (6)

Studieture (7)

Basisstatistik
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5.1 Meddelelser



 

 

 

MARTS 2017  

 

 

Cannot read the invitation? Click here  

 

 

 

 

 

 

 

INVITATION  

Gate 21 inviterer i samarbejde med projektet, Energi på Tværs til Energipolitisk Topmøde den 

8. maj 2017 kl. 12.30 - 16.30 i Fællessalen på Christiansborg. 

 

På topmødet får vi for første gang en analyse af vores grønne styrkepositioner i Greater 

Copenhagen; tal på hvor markedet bevæger sig hen i kølvandet af Parisaftalen og det grønne 

vækstpotentiale for Greater Copenhagen.  

 

Vi får globalt udsyn og inspiration samt lokale perspektiver på anbefalingerne, når vi dykker 

ned i konkrete erfaringer fra initiativer og samarbejder om energiomstillingen i Greater 

Copenhagen. 

 

Når dagen er omme, står vi sammen stærkt om et Greater Copenhagen, der er førende for 

grøn omstilling og vækst. 

 

Dagen indledes for borgmestrene med Gate 21's årlige borgmesterforum med valg til Gate 

21's bestyrelse. Se program nederst i invitationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

KEY NOTES  

Connie Hedegaard, formand for Concito 

og forhenværende klimakommisær 

 

Jesper Nygård, direktør, RealDania 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anpdm.com/newsletterweb/44455D4A7741435F4578414059/4246514A7340425E4A7148405D4371?noTracking=true
https://www.gate21.dk/
http://energipåtværs.dk/


 

PROGRAM  

ENERGIPOLITISK TOPMØDE 2017  

 

 

13.00 Velkomst og formål med dagen  

Nynne Bjerre Christensen, facilitator 

 

Energi på Tværs - visioner i Region Hovedstaden 

Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand, Region Hovedstaden 

 

Strategisk energiplanlægning i et stærkt Greater Copenhagen 

Jens Stenbæk, regionsrådsformand, Region Sjælland 

 

Grøn omstilling skaber vækst 

Ny analyse viser styrkepositioner, fremtidens markeder og potentialer for grøn vækst i 

Greater Copenhagen 

Poul Erik Lauridsen, direktør, Gate 21 

 

Globalt udsyn 

Perspektiver på Paris-aftalen, og hvordan vi omsætter den til handling 

Connie Hedegaard, formand, Concito 

 

Lokal handling 

Hvor langt er vi kommet med energiomstillingen i Greater Copenhagen? Lokale eksempler og 

perspektiver fra kommuner og selskaber. 

Ole Jacobsen, formand for styregruppe, Energi på Tværs 

Trine Lindegaard Holmberg, direktør, KARA/NOVEREN 

Lars Gullev, direktør, VEKS 

 

Paneldebat 

Hvordan forløser vi i fællesskab det grønne vækstpotentiale i Greater Copenhagen? 

 

Global Compact of Mayors for Climate and Energy 

Byernes og kommunernes rolle i den grønne omstilling 

Jesper Nygård, direktør, RealDania 

 

Opsamling og næste skridt 

Steen Christiansen, formand, Gate 21 

 

16.30 Networking  

 

 

 

 

 

 

Målgruppe  

Vi inviterer borgmestre, regionsrådsformænd, kommunale og regionale udvalgsformænd, 

tekniske direktører samt direktører for forsyningsselskaber i Region Hovedstaden og Region 

Sjælland.  

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

FACILITATOR  

Nynne Bjerre Christensen, vært på DR2 

Deadline, guider os gennem topmødet  

 
 

 

 

 

 

 

 

TID & STED  

8. maj 2017 kl. 12.30-16.30 

Fællessalen, Christiansborg 

 

 

 

 

 

 

TILMELD DIG HER  
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

12.30-13.00  

BORGMESTERFORUM  

Forud for Energipolitisk Topmøde holder 

Gate 21 det årlige Borgmesterforum. Det 

sker kl. 12.30-13.00. 

 

Mødet er udelukkende for borgmestre eller 

stedfortrædere.  

 

Når du tilmelder dig Energipoltisk Topmøde, 

er du automatisk tilmeldt Borgmesterforum 

også.  

 

12.30-13.00  

PROGRAM  

Velkommen til Christiansborg 

Morten Bødskov (S), MF 

 

Velkommen til Borgmesterforum 

Steen Christiansen, formand, Gate 21 

 

Årets resultater 

Poul Erik Lauridsen, direktør, Gate 21 

 

Valg til Gate 21s bestyrelse 

Steen Christiansen, formand, Gate 21 

 

 

 

 

 

 

Spørgsmål  

Kontakt chefkonsulent Trine Kromann på trine.kromann@gate21.dk eller 31477769.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.anpdm.com/public/run-form.aspx?Id=43455C4371464051477840&EventId=41405A4375474751407740&SessionId=414550407944435B407340
mailto:trine.kromann@gate21.dk


5.1 Meddelelser



VÆKSTHUS SJÆLLANDS 
REGIONALE AFTALE 
MED KKR SJÆLLAND 
Status 2016



KURVEN ER VENDT

2016 blev det år, hvor væksten for alvor brød igennem. Tallene viser en imponerende jobvækst 
bredt ud over hele Sjælland. 

I Væksthus Sjælland har det også været et spændende år. Udover vores faste daglige arbejde med 
virksomhederne, har vi for alvor bevæget os ind i Greater Copenhagen med langt flere tværgående 
aktiviteter. 

Vi har startet en investeringsfond på 30 mio. kroner, FinanceZealand, som skal tilbyde vækstkapital 
til virksomheder. Og vi har i samarbejde med kinesiske investorer lanceret en international Vækstfabrik 
på Indiakaj. Det, og meget mere. 

Generelt har vi haft et tempofyldt og spændende år, og vi ser frem til at 2017 bliver mindst 
lige så interessant. 

Mads Váczy Kragh
Direktør

2  Væksthus Sjællands regionale aftale med KKR Sjælland • Status 2016



VÆKSTHUSET I TAL

3  Væksthus Sjællands regionale aftale med KKR Sjælland • Status 2016

VIRKSOMHEDER

320 
virksomheder evalueret 

VÆKST

52 % 
af kunderne i Væksthuset 
har mere end 5 ansatte

VÆKST

35 % 
af kunderne i Væksthuset 
har mere end 10 ansatte

INTERNATIONALISERING

57 % 
af Væksthusets kunder arbejder 
med internationalisering

ANALYSE

46 VækstVilkår 
udarbejdet til kommuner 
i region Sjælland



5  Væksthus Sjællands regionale aftale med KKR Sjælland • Status 2016

MÅL 1 
Fokus på Vækstlaget

• Kortlægge medarbejdernes kompetencer og branchekendskab.

• Gennemføre min. 10 vækstkortlægninger sammen med anden kollega,  
for at give medarbejderne indsigt i hinandens kompetencer.

• I mindst 10 tilfælde tilbydes virksomheden supplerende specifikke kompetencer  
fra en konsulent, som kommer fra et andet Væksthus.

• Screene samtlige kunder og herigennem sætte det rigtige konsulenthold til 
virksomheden. Det er målet, at mindst 40 % af kunderne har min. 5 ansatte  
og min. 20 % af kunderne har min. 10 ansatte.

I 2016 er der i både Væksthus Sjælland og Væksthus 
Hovedstadsregionen arbejdet med at synliggøre 
medarbejdernes kompetencer og branchekendskab 
på tværs af de to Væksthuse via deres respektive 
hjemmesider. Der har været en større gennemgang, 
og dybden i profilerne er udvidet.  

Der er i flere tilfælde lavet fælles forløb mellem Væksthus 
Hovedstadsregionen og Væksthus Sjælland. Der er allerede 
på nuværende tidspunkt afholdt 39 fælles forløb, hvor 
der internt i husene er byttet virksomhedskunder ud fra 
kompetenceregi. Det er blandt andet sket i forhold til 
internationalisering, IP og Early Warning. 

I 2016 er en vækstkonsulent fra Væksthus Hovedstadsregionen 
(Henrik Tørnquist) blevet tilknyttet begge huse som fælles 
konsulent på IP-området. Samtidig har Væksthus Sjællands 
specialist på Early Warning (Flemming Colberg) supporteret 
forløb i Væksthus Hovedstadsregionen. Derudover køres 
der konkrete parforløb mellem konsulentholdene i de to 
Væksthuse ift. aktiviteterne i Europe Enterprise Network, 
Cosme-programmet og Horizon 2020. 

I alt har Væksthuset arbejdet med 320 virksomheder 
i dybdegående forløb. Virksomhederne er screenet og 
evalueret. 52 % af kunderne har mere end 5 ansatte 
og 35 % af kunderne har haft mere end 10 ansatte. 

INDBLIK OG UDSYN2
2

Tirsdag d. 7. juni 2016

VÆKST: De seneste 
to år er der skabt 
tusindvis af nye pri-
vate job på Sjælland. 

Af Cecilie Hänsch

SJÆLLAND: 750 nye fuldtids-
stillinger i Køge, 500 i Ka-
lundborg og endnu godt 500 i 
Greve.

Det er opløftende læsning 
at bladre sig igennem de 17 
udgaver af Vækstvilkår, som 
Center for Vækstanalyse un-

der Væksthus Sjælland udgi-
ver i dag.

I kommune efter kommune 
kan det dokumenteres, at der 
i årene 2014 og 2015 er skabt 
masser af private job. 

Regner man dem allesam-
men om til fuldtidsstillinger, 
så er der i dag 3300 flere end 
ved udgangen af 2013.

- Region Sjælland har i nog-
le år kæmpet med både fal-
dende befolkningstal og til-
bagegang i antallet af job. Den 
udvikling ser ud til at være 
vendt nu. Virksomhederne 
har virkelig fået gang i hjule-
ne, og samtidig vælger flere 
og flere at bosætte sig i vores 

region, siger Jens Stenbæk 
(V).

Han er regionsrådsformand 
i Region Sjælland og har om 
noget håbet, ønsket - og ikke 
mindst arbejdet for - at der 
igen skulle komme gang i hju-
lene i Region Sjælland. Både, 
hvad angår bosætning og job-
skabelse.

Da det var allermest op ad 
bakke, var der godt 816.000 
indbyggere i regionen - og 
145.500 private job omregnet 
til fuldtidsstillinger. Det var 
i slutningen af 2013. Dengang 
var der så småt begyndt at 
komme grøde i både job- og 
boligmarked i de sjællandske 

kommuner, der ligger aller-
nærmest København. Men 
det havde ikke for alvor bredt 
sig til resten af regionen.

Det har det til gengæld i dag, 
hvor kommunerne Ringsted, 
Roskilde, Slagelse, Solrød, 
Sorø, Stevns, Faxe, Greve, 
Kalundborg, Køge og Næs-
tved melder om flere hundre-
de nye, private job i forhold til 
udgangen af 2013.

Kun Lejre og Odsherred 
kan melde om tilbagegang i 
den private beskæftigelse - 
Holbæk havde fald i 2014 og en 
vækst på 87 fuldtidsstillinger 
i 2015.

Indblik side 3 

Job-fest på det  
meste af Sjælland

Foto: Bo Aagaard Simonsen/Region Sjælland

Foto: Kim Haugaard/Scanpix

Priserne på færgerne til flere danske øer bliver 
sænket til september, men det slutter ikke her. 

- Vores mål er fuld trafikal ligestilling, så både 
fastboende og turister ikke oplever det som en øko-
nomisk barriere at bo på eller komme til en ø, si-
ger Fanøs borgmester, Erik Nørreby (V).

Indblik side 7

Kamp for billigere 
færger fortsætter

SJÆLLAND: Hvis du ligger og spekulerer 
over, hvem som fodrer og lufter hunden, 
når du er akut-indlagt, kan du slet ikke 
koncentrere dig om at blive rask.  

Personalet på Mave-tarm og Karkirur-
gisk Afdeling på Slagelse Sygehus satte 
mandag dagen af til »Hvad er vigtigt for 
dig?«-samtaler med patienterne.

- Det kan være små ting, som kan gøre 
os klogere på patienten, f. eks. at det er 
vigtigt at få læbestift på, når man skal 
ud fra stuen for at spise, siger afdelings-

sygeplejerske Karina Walsh.
Men de to patienter, som avisen også 

talte med, fokuserede begge på persona-
lets indsats og behandlingen.

42-årige Christina Petersen fra Ring-
sted efterlyser flere omsorgsfulde smil 
og savner blandt andet klar besked om 
sine blodprøver.

- Så siger den ene, at alt ser fint ud, og 
næste dag kommer der én og siger: Der 
var jo lidt på dine blodprøver, siger hun.

- Det er vigtigt med mere tid til patien-

terne, de har alt for travlt de stakler, si-
ger 65-årige Brian Anvig, der var på vej 
hjem til sommerhuset i Korsør efter en 
akutindlæggelse først på hjerteafdelin-
gen og siden nogle dage på kirurgisk.

Også lungemedicinsk afdeling på Hol-
bæk Sygehus deltog i den internationale 
kampagne. På Sjællands Universitets-
hospital i Køge åbnede man sygehuset 
for interesserede borgere.

Indblik side 2 & 6

Patienter savner nærvær

Hillary Clinton har opnået den nødvendige op-
bakning fra Demokraternes delegerede til at blive 
partiets præsidentkandidat, viser en optælling 
fra nyhedsbureauet AP. Dermed peger alt på, at 
Hillary Clinton bliver den første kvinde nogensin-
de til at dyste om præsidentposten i USA.

Udsyn side 8

Første kvindelige 
præsidentkandidat

Foto: Jonathan Alcorn / Scanpix

Foto: Simon Læssøe/Scanpix

Slut med neger  
og hottentot
Statens Museum for Kunst har fjernet ordene »ne-
ger og hottentot« fra en række af museets ældre 
værker.

Et tiltag der mødes med kritik fra flere sider.

Indblik side 3 

AFRAPPORTERING OG STATUS PÅ MÅLOPFYLDELSE
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MÅL 2 
Internationalisering

• Min 25 % af kunderne arbejder med internationalisering.

• I 2016 udrulles en koordineret plan for projektaktiviteterne, hvor de specifikke mål er 
defineret. Målet er at kunne tilbyde virksomhederne en højere frekvens i tilbuddene 
(baseret på erfaringerne fra Vækst via Ledelse) og samtidig kunne tilbyde mere 
specialiserede produkter med udgangspunkt i en større kritisk masse.  
Det kan f.eks. være på en udvalgt geografi eller sektor.

I 2016 har 57 % af Væksthus Sjællands kunder arbejdet 
med internationalisering. 

Væksthus Hovedstadsregionen og Væksthus Sjælland har hver 
deres regionalfondsfinansierede internationaliserings-
projekt. Samarbejdet i regi af Greater Copenhagen er 
skrevet ind i begge projekter, og projekterne har flere 
ligheder med respekt for forskellighederne i de to regioner.

I 2016 har projektlederne for de to projekter løbende 
afholdt møder for at koordinere, videndele og planlægge 
samarbejdet. 

AFRAPPORTERING OG STATUS PÅ MÅLOPFYLDELSE
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ODSHERRED 
Høve Stræde 1, 4550 Asnæs 

KONTOR – SHOWROOM – 1. SALEN TIL LEJE
Her har du muligheden for at leje fantastisk flotte lokaler.

Så søger du nye lokaler eller overvejer flytning fra et kedeligt  
industrikvarter, så er her en unik chance for at give din virksomhed et løft.

Øverste etage, 244 m2, er særdeles præsentabel og velegnet til liberalt 
erhverv, men i høj grad også som showroom eller egentlig (sommer)

butik, hvor man kan udnytte den store købelyst og købekraft fra de store 
sommerhusområder i regionen.

Lejer du 1. salen vil prisen være 11.000 pr. måned  
eksklusiv forbrug, svarende til en m2 pris på ca. 550 kr.

INTRODUKTIONSHUSLEJE 1. ÅR: 9.900 pr. måned

Hvis du kun ønsker at leje et par kontorer på 1. salen, så kontakt ejeren på 
telefon 20430011 og indhent et tilbud. Se mere hos EDC – sagsnr. 45501821 Ejby Industrivej 38  I  2600 Glostrup  I  4333 8100  I  leje@nordeaejendomme.dk  

nordeaejendomme.dkTlf. 4333 8100

Kontor    Lager    Butik    Domicil    Kontorfællesskab
Hele værdikæden  
Ingeniør-/arkitektbistand 
Vedligeholdelse 

Fast kontaktperson 
Personlig administrator 
Personlig vicevært

Ring eller mail for flere oplysninger
og aftale om fremvisning

Søren 
Johansen
tlf. 4333 8112 

sjo@nordeaejendomme.dk

PÅ UDKIG EFTER ET BUTIKSLEJEMÅL?

• Vi tilbyder gode butiks-
lokaler i GMC

• Nogle af de største 
supermarkedskæder
ligger i Centret

• Altid mange kunder

• S-tog til og fra Købehavn
• Bussen lige til døren
• Masser af gratis 3 timers

parkeringspladser
• GMC er centralt placeret

Butikslejemål fra 72 – 278 m² 
Greve Midtby Center, 2670 Greve

F

ODSHERRED 
Høve Stræde 1, 4550 Asnæs 

KONTOR – SHOWROOM – 1. SALEN TIL LEJE
Her har du muligheden for at leje fantastisk flotte lokaler.

Så søger du nye lokaler eller overvejer flytning fra et kedeligt  
industrikvarter, så er her en unik chance for at give din virksomhed et løft.

Øverste etage, 244 m2, er særdeles præsentabel og velegnet til liberalt 
erhverv, men i høj grad også som showroom eller egentlig (sommer)

butik, hvor man kan udnytte den store købelyst og købekraft fra de store 
sommerhusområder i regionen.

Lejer du 1. salen vil prisen være 11.000 pr. måned  
eksklusiv forbrug, svarende til en m2 pris på ca. 550 kr.

INTRODUKTIONSHUSLEJE 1. ÅR: 9.900 pr. måned

Hvis du kun ønsker at leje et par kontorer på 1. salen, så kontakt ejeren på 
telefon 20430011 og indhent et tilbud. Se mere hos EDC – sagsnr. 45501821

VÆKST: For hver 
krone i grund-bevil-
ling til landets fem 
væksthuse skabes 
der meromsætning 
i de hjulpne virk-
somheder for fem 
kroner. På Sjælland 
er der især nye virk-
somheder, der får 
en håndsrækning.

Af Cecilie Hänsch

Jesper Hansen fra Slagel-
se skulle nok på et eller 
andet tidspunkt være lyk-
kedes med at sende et nyt 
fi skebils-koncept på gaden. 
Pakket med de klassiske 
fi skedunser, fi let’er og lak-
se-loins - foruden sushi og 
sunde fi skeretter lige til at 
sætte i ovnen. Bilerne er ef-
ter halvandet års forarbejde 
netop nu ved at blive indret-
tet og kører efter planen på 
gaden i begyndelsen af maj.

- Men det var nok først 

blevet om fem-seks år, hvis 
jeg ikke havde fået hjælp af 
Væksthus Sjælland, konsta-
terer Jesper Hansen.

Han driver til daglig Pla-
nets Pride, der handler en-
gros med fi sk og skaldyr i 
stor stil.

- Hverken min kompagnon 
eller jeg har tiden til at sætte 
os ned og beskrive koncep-
tet, målgruppen og alt det 
der. Men her kom hjælpen 
i form af en Videnpilot, for-
tæller Jesper Hansen.

Under Videnpilot-ordnin-
gen kan man få fi nansieret 
halvdelen af udgiften til at 
ansætte en akademiker. For 
Jesper Hansen og Planets 
Pride var det helt afgørende 
for at det nye fi skebil-kon-
cept bliver realiseret nu.

- Jeg vidste ikke, at man 
kunne få hjælp til den slags, 
men jeg har tidligere fået 
hjælp i væksthuset og var så 
fræk at spørge igen. Og det 
betalte sig altså, konstaterer 
Jesper Hansen.

No wrong door
I Væksthus Sjælland ar-
bejdes efter konceptet »No 

wtong door«, der kort for-
talt betyder, at ingen skal 
gå forgæves efter hjælp hos 
Væksthus Sjælland. Heller 

ikke hvis forespørgslen fal-
der uden for væksthusets 
kompetencer.

Og faktisk har Væksthus 
Sjælland på den konto en så-
kaldt knudepunkt-funktion, 
for 80 procent af væksthu-
sets kunder henvises videre 
til private rådgivere eller of-
fentlige tilbud.

Det fremgår af den årlige 
opgørelse af resultatmål for 
de fem regionale væksthuse.

Her kan man også læse, 
at Væksthus Sjælland har 
ekstra godt fat i de helt nye 
virksomheder - og i de små 
virksomheder med op til 20 
medarbejdere.

- Det interessante er jo 
blandt andet, at den helt sto-
re effekt hos iværksætterne 
ser du først efter måske fem 
eller otte år; det slår slet ikke 
igennem i en evaluering som 
denne, hvor man ser på ef-
fekten efter to år, forklarer 
Mads Váczy Kragh, der er 
direktør for Vækstfabrik-
kerne og Væksthus Sjæl-
land.

- Derfor vil der være mas-
ser af virksomheder, som 
har fået hjælp af os, som ikke 

fremgår af evalueringen - 
og alligevel kan vi se, at der 
har været en kontinuerligt 
stigende effekt i alle de år, 
væksthusene har eksisteret, 
tilføjer han.

Der fi ndes væksthuse i alle 
fem regioner, og set under ét, 
så har væksthusene bidra-
get til at skabe 1300 arbejds-
pladser fra 2013 til 2015. Det 
samfundsmæssige afkast 
- altså den mer-omsætning, 

de hjulpne virksomheder 
har opnået - af grundbevil-
lingen er godt fem kroner pr. 
krone bevilget.

- Vores opgave er at bruge 
ressourcerne hvor de får 
størst effekt, så måske skal 
vi have bedre fat i mellem-
store virksomheder - for de 
helt nye iværksættere har 
vi styr på, konstaterer Mads 
Váczy Kragh.

Væksthuse giver 
rygstød til vækst

 

 

 

Med hjælp fra Væksthus Sjælland ansatte Jesper Hansen fra Planets 

Pride en højtuddannet som videnpilot - og fi k beskrevet konceptet for 

sine nye fi skebiler i detaljen.  Foto: Thomas Olsen

FAKTA

 Erhvervsstyrelsen har 

netop off entliggjort 

»National aftale for 

Væksthusene i 2015 

- Opgørelse af resul-

tatmål«. Her kan man 

blandt andet læse at:

 Væksthus Sjællands 

»kunder« er mindre i 

omsætning og antal 

medarbejdere end 

væksthus-kunder på 

landsplan.

 At der er en overvægt 

af bygge- og an-

lægs-virksomheder 

blandt Væksthus 

Sjællands kunder.

 Og at »kunderne« ty-

pisk har mellem 1 og 

19 årsværk.
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MÅL 3 
Kompetenceudvikling

• 2-dages grundkursus om erhvervsfremme.  
Dag 1 sætter fokus på ”Lær at forstå og bruge andre erhvervsfremmeaktører”  
og dag 2 sætter fokus på ”Værktøjskassen – metoder og teknikker i vejledningen  
af virksomhederne”.

• 2 kurser af ½ dags varighed om specifikke emner fx tiltrækning af kvalificeret 
arbejdskraft eller fx finansieringsmuligheder, ulemper, fordele og krav ved  
forskellige finansieringsformer. 

• Virksomhedskonsulentuddannelsen (VKU) tilbydes kommunerne i de to regioner. 
VKU er udviklet i samarbejde med en række kommuner i Region Sjælland, og retter 
sig mod medarbejdere i erhvervsservice og kommunale medarbejdere med stor 
virksomhedskontakt f.eks. jobcentrene. Uddannelsen er ECTS godkendt.  
De første forløb blev udbudt i februar 2016.

2-dages kursus og kurserne af ½ dags varighed er 
blevet erstattet og samlet under nye aktiviteter i regi af 
aktiviteten Greater Copenhagen Academy. Der er blevet 
udbudt en række tilbud i hele Greater Copenhagen for 
at kompetenceudvikle og sikre koordinering og netværk 
mellem erhvervsfremmeaktører. 

Netværks- og temamøde under Vækstaftale +1 med  
Region Sjælland har været et vigtigt element i det.  
De er blevet bredt ud til hele Greater Copenhagen, hvilket 
er blevet taget overordentlig godt imod.  

Det første forløb på virksomhedskonsulentuddannelsen er 
gennemført med succes i Kalundborg Kommune med ca. 
30 deltagere. Der har desuden været en bred dialog med 
regionens kommuner om, hvordan vi kompetenceudvikler 
og skaber et stærkere samarbejde mellem erhvervsliv og 
blandt andet jobcentre. 

Arbejdet tænkes ind i Greater Copenhagen Academys 
arbejde i 2017. 

AFRAPPORTERING OG STATUS PÅ MÅLOPFYLDELSE
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MÅL 4 
Fælles og ensartet tilbud til iværksættere

• I samarbejde med Københavns Kommune afdækkes mulighederne for at  
etablere en Vækstfabrik med fokus på fødevarer. 

• I samarbejde med Albertslund Kommune afdækkes mulighederne  
for at etablere en Vækstfabrik med fokus på lys.

• I et samarbejde mellem Væksthusene tilbydes HIPH konceptet til iværksættere  
i Region Sjælland, og udvalgte workshops gennemføres som test på  
Vækstfabrikkerne i Region Sjælland i samarbejde med den lokale erhvervsservice.

I samarbejde med en række af de relevante aktører og 
interessenter er behov og muligheden for en Vækstfabrik 
inden for fødevarer blevet afdækket, men det har ikke 
været muligt at finde et holdbart koncept. 

De første udkast til en Vækstfabrik med fokus på lys er 
udarbejdet, og ligger fortsat hos Albertslund Kommune til 
vurdering af muligheder og potentiale.

Til gengæld er der kommet endnu et medlem 
af Vækstfabrik-familien, som sætter fokus på 
internationalisering til og fra Kina. 

I samarbejde mellem tre kinesiske investorer, Copenhagen 
Capacity, Væksthus Hovedstadsregionen, ØK-Fonden, 
Københavns Kommune og Væksthus Sjælland, åbnede 
Vækstfabrikken Innovation House China-Denmark på 
Indiakaj i København i august måned. 

Konceptet HIPH er blevet udrullet til Region Sjælland og 
bliver tilbudt i forløbene omkring Vækstfabrikkerne. 
Et samarbejde der fortsætter ind i 2017. 

AFRAPPORTERING OG STATUS PÅ MÅLOPFYLDELSE



9  Væksthus Sjællands regionale aftale med KKR Sjælland • Status 2016

MÅL 5 
Matchmaking

• Udvikle og udbrede den fælles fortælling i Greater Copenhagen, om det attraktive  
og interessante Start-up miljø, som findes i Greater Copenhagen 

• Screene og udvælge virksomheder i forbindelse med potentielle udenlandske 
investeringer, og arbejde med udvikling af investorpræsentationer, matchmaking 
gennem fx pitch-events og 1:1 møder. Antallet afhænger af Copenhagen Capacitys 
indsats med at tiltrække kapitalpartnere. 

• I 2016 afholdes en større event, hvor virksomheder fra de to regioner møder interessante 
udenlandske investorer. Virksomheder og udenlandske investorer fra udvalgte markeder 
deltager. Eventen afholdes i samarbejde mellem de to Væksthuse og Copenhagen Capacity. 

I samarbejde mellem Væksthus Hovedstadsregionen og 
Væksthus Sjælland er der afholdt pitch-træning for 8 
virksomheder. 

Den 8. september 2016 var der pitch-event med 
internationale investorer på den nye Vækstfabrik 
Innovation House China-Denmark i samarbejde med 
Copenhagen Capacity, Væksthus Hovedstadsregionen og 
Væksthus Sjælland. 8 investorer og 20 virksomheder deltog 
i denne event. 

I foråret 2016 blev der desuden sat spot på iværksætteri 
i en række medier i forbindelse med udgivelsen af 
Iværksætterbarometer 2016, som satte fokus på 
potentialet og mulighederne inden for iværksætteri. 

I forbindelse med åbning af Vækstfabrikken Innovation 
House China-Denmark var der også national dækning. 
Vækstfabrikkerne har været repræsenteret, også 
internationalt, i forbindelse med flere konferencer. 

I 2017 arbejdes der fortsat på at bruge Vækstfabrikkerne 
aktivt ift. tiltrækning af virksomheder fra udlandet.

AFRAPPORTERING OG STATUS PÅ MÅLOPFYLDELSE
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MÅL 6 
Analyser 

• I 2016 gennemføres en samlet analyse som omfatter alle kommuner i Greater Copenhagen

VækstVilkår er rullet ud i hele Greater Copenhagen.
 I foråret 2016 udkom VækstVilkår i alle Region Sjællands 
17 kommuner, og i december måned var VækstVilkår ude i 
Region Hovedstadens 29 Kommuner. 

I begge regioner er analyserne blevet taget rigtig godt 
imod og læst med stor interesse. Der er også lokalt lavet 
pressehistorier på tallene. 

Tallene giver en rigtig god indføring og baggrund for at 
forstå det lokale erhvervsliv, og Center for VækstAnalyse 
har ad flere omgange vejledt repræsentanter for 
kommunerne i forståelsen af udviklingen i tal og 
tendenser. 

Generelt er visionen om at skabe et videnbaseret 
fundament for erhvervsudviklingen og -politikken 
lykkedes rigtig godt, og der er mere fokus på området 
end nogensinde før. Arbejdet fortsætter i 2017. 

AFRAPPORTERING OG STATUS PÅ MÅLOPFYLDELSE
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