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2.1

Udvikling i beskæftigelse blandt borgere med psykiske
lidelser

ANALYSENOTAT

Udvikling i beskæftigelse blandt
psykiatriske patienter
Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk

Formålet med dette analysenotat er at undersøge udviklingen i psykiatriske patienters tilknytning til arbejdsmarkedet fra 2010 til 2015 sammenlignet med øvrige borgere (18-64 år).

Analysens hovedkonklusioner


Psykiatriske patienter har generelt en langt løsere tilknytning til arbejdsmarkedet end øvrige borgere. Knap 20 pct. af psykiatriske
patienter i 2015 er i ordinær beskæftigelse mod 70 pct. blandt øvrige borgere i alderen 18-64 år. Dertil kommer ca. 11 pct. under
uddannelse og 2 pct. i fleksjob i begge grupper.



Fra 2012 til 2015 er andelen af psykiatriske patienter, der enten er
i job (inkl. fleksjob) eller under uddannelse steget fra 27,6 pct. til
31,9 pct., svarende til en relativ stigning på 16 pct. Det er en
større stigning end blandt øvrige borgere i samme aldersgruppe –
også når der tages højde for, at psykiatriske patienter generelt og
i stigende grad er yngre end den øvrige befolkning (aldersstandar-



disering).
Stigningen skyldes især, at andelen under uddannelse og andelen
i fleksjob er steget markant. Stigningen i antal i fleksjob skal ses i
lyset af ændringer af reglerne vedr. fleksjob, som efter 2013 gør
det muligt at få fleksjob på kun få timer om ugen.



Stigningen i andelen i beskæftigelse eller under uddannelse er
mest markant blandt personer med udviklingsforstyrrelser (ADHD
og autisme) og blandt personer med svære psykiske lidelser som
skizofreni eller bipolar affektiv sindslidelse.



Stigningen i andelen, der er i beskæftigelse eller under uddannelse, kan ikke direkte tolkes sådan, at psykisk syge generelt er
kommet tættere på arbejdsmarkedet, eller at indsatsen er blevet
bedre. Det kan også skyldes, at gruppen af psykiatriske patienter
har ændret sig i takt med det stigende antal personer som udredes for psykiatriske lidelser, især udviklingsforstyrrelser.
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Metode og data

Denne analyse er foretaget på baggrund af egne beregninger på registerdata fra hhv. DREAM og Landspatientregisteret fra psykiatriske afdelinger
stillet til rådighed af hhv. Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen.
Formålet med analysen er at undersøge udviklingen i psykiatriske patienters
tilknytning til arbejdsmarkedet fra 2010 til 2015 sammenlignet med øvrige
borgere.
Analysen er afgrænset til personer i alderen 18-64 år. Psykiatriske patienter
omfatter alle borgere, som mindst én gang i løbet af det pågældende år har
været indlagt på en psykiatrisk afdeling, været på psykiatrisk skadestue
(akut ambulant) eller været til planlagt ambulant udredning eller behandling
på psykiatrisk afdeling. Uanset diagnose. Dog undersøges også forskelle
mellem patienter med forskellige udvalgte psykiske lidelser/diagnoser (se bilag 1 og 2).
Tilknytning til arbejdsmarkedet er defineret ud fra det dominerende forsørgelsesgrundlag i løbet af året. Følgende kategorier anvendes:
- Beskæftigede: Lønmodtagere og personer, som er selvforsørgede
på anden vis. Inkl. fleksjob.
- Under uddannelse: Modtagere af SU, SVU og voksenlærlinge.
- Ledige: Dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere.
- Midlertidigt uden for arbejdsmarkedet: Sygedagpengemodtagere,
personer på revalidering/forrevalidering, ledighedsydelse og ressourceforløb.
- Varigt uden for arbejdsmarkedet: førtidspension og efterløn.
Personer, som er døde, udvandret eller gået på folkepension størstedelen af
året, er frasorteret.
Analysen er dels foretaget som ren deskriptiv statistik (rå antal og andele) og
dels er resultaterne aldersstandardiserede.

Dato: 25. april 2017
Sags ID: SAG-2016-01739
Dok. ID: 2344568
E-mail: BHH@kl.dk
Direkte: 3370 3876
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
Side 2 af 10

ANALYSENOTAT

2

Dato: 25. april 2017

Resultater

Psykiatriske patienter har generelt en langt løsere tilknytning til arbejdsmarkedet end øvrige borgere. Knap 20 pct. af de psykiatriske patienter er i ordinær beskæftigelse1 mod 70 pct. blandt øvrige borgere i alderen 18-64 år.
Dertil kommer ca. 11 pct. under uddannelse og 2 pct. i fleksjob i begge grupper.
Figur 2.1: Udvikling i tilknytning til arbejdsmarkedet blandt psykiatriske patienter og øvrige borgere i alderen 18-64 år, 2009-2015
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Note: Omfatter personer på 18-64 år pr. 1/1 i hvert år. Psykiatriske patienter omfatter alle borgere, som
mindst én gang i løbet af det pågældende år har været indlagt på en psykiatrisk afdeling, været på psykiatrisk
skadestue (akut ambulant) eller været til planlagt ambulant udredning eller behandling på psykiatrisk afdeling.
Uanset diagnose. Tilknytning til arbejdsmarkedet er defineret ud fra det dominerende forsørgelsesgrundlag i
løbet af året. ’Beskæftigede indeholder også personer, som er selvforsørgede på anden vis. ’Ledige’ indeholder dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. ’Midlertidigt uden for arbejdsmarkedet’ indeholder sygedagpengemodtagere, personer på revalidering/forrevalidering, ledighedsydelse og
ressourceforløb. ’Varigt uden for arbejdsmarkedet’ omfatter personer på førtidspension og efterløn. Personer
som er døde, udvandret eller gået på folkepension størstedelen af året er frasorteret.
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen.

Knap to tredjedele (65 pct.) af de psykiatriske patienter er midlertidigt eller
varigt uden for arbejdsmarkedet, mens det samme kun gælder hver syvende
(14 pct.) blandt øvrige borgere.
Fra 2010 til 2015 er der sket en forskydning mellem borgere midlertidigt og
varigt uden for arbejdsmarkedet. En stigende andel er midlertidigt uden for
arbejdsmarkedet, mens der sker et fald i andelen der er varigt uden for arbejdsmarkedet. Det gælder både blandt de psykiatriske patienter og øvrige
borgere, men mest markant blandt psykiatriske patienter. Denne udvikling
skal ses i lyset af, at det med reformen af førtidspensionen pr. 1/1 2013 blev
vanskeligere at opnå førtidspension, især for borgere under 40 år.
1 Der er stor forskel på beskæftigelsessituationen blandt psykiatriske patienter med forskellige psykiske lidel-

ser. Blandt patienter i hospitalspsykiatrien med spiseforstyrrelser er to tredjedele enten i arbejde eller under
uddannelse, mens det samme kun gælder hver tiende patient med skizofreni. Se også bilag 1.
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Andelen af borgere i beskæftigelse er faldet fra 2010 til 2012, hvorefter den
steg igen (både blandt patienter og øvrige borgere). Udviklingen skal naturligvis ses i lyset af den økonomiske krise.
Hvis man betragter perioden 2012 til 2015, er andelen af psykiatriske patienter, der enten er i job (inkl. fleksjob) eller under uddannelse, steget fra 27,6
pct. til 31,9 pct., svarende til en relativ stigning på 16 pct., mens andelen
blandt øvrige borgere er steget fra 79,9 pct. til 82,3 pct., svarende til en relativ stigning på 3 pct. Stigningerne skyldes især, at andelen under uddannelse og andelen i fleksjob2 er steget markant, mens stigningen i andelen i
ordinær beskæftigelse er mere begrænset – både blandt psykiatriske patienter og den øvrige befolkning. Stigningen i antal i fleksjob skal ses i lyset af
ændringer af reglerne vedr. fleksjob, som efter 2013 gør det muligt at få
fleksjob på kun få timer om ugen.
Figur 2.2: Udvikling i andel beskæftigede inkl. fleksjob eller under uddannelse
blandt psykiatriske patienter og øvrige borgere i alderen 18-64 år, 2010-2015
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Note: Omfatter personer på 18-64 år pr. 1/1 i hvert år. Psykiatriske patienter omfatter alle borgere, som
mindst én gang i løbet af det pågældende år har været indlagt på en psykiatrisk afdeling, været på psykiatrisk
skadestue (akut ambulant) eller været til planlagt ambulant udredning eller behandling på psykiatrisk afdeling.
Uanset diagnose. Andel i beskæftigelse eller under uddannelse er defineret ud fra det dominerende forsørgelsesgrundlag i løbet af året. Personer, som er selvforsørgede på anden vis er også med i andelen. Personer
som er døde, udvandret eller gået på folkepension størstedelen af året er frasorteret i nævneren. Aldersstandardiseringen er foretaget med 5-års aldersgrupper med hele befolkningen af 18-64 årige pr 1/1 2015 som
standardpopulation.
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen.

2

Fleksjob er mest udbredt blandt psykiatriske patienter med bipolar affektiv sindslidelse efterfulgt af personer med depression, angst og personlighedsforstyrrelser. Se også bilag 1.
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Stigningen i beskæftigelse/uddannelse ser ud til at være størst blandt psykiatriske patienter. Men forskellen mellem psykiatriske patienter og øvrige borgere kunne skyldes, at psykiatriske patienter generelt og i stigende grad er
yngre end den øvrige befolkning, og at andelen under uddannelse er meget
høj blandt de unge. Af den grund foretages en aldersstandardisering, som
justerer for den forskellige aldersfordeling blandt psykiatriske patienter i forhold til den øvrige befolkning og ændringer over tid. Som det ses af figur 3.2
(stiplet linje) er stigningen i andelen af psykiatriske patienter i beskæftigelse
eller under uddannelse mindre, når der justeres for aldersforskelle, men stigningen er stadig større end blandt øvrige borgere. Dvs. at selv når der tages
højde for at psykiatriske patienter generelt og i stigende grad er yngre end
den øvrige befolkning, er der en mere gunstig udvikling blandt psykiatripatienternes beskæftigelses- og uddannelsessituation end i den øvrige befolkning.
Forskellen på udviklingen blandt psykiatriske patienter og øvrige borgere, er
tydeligere, når man betragter udviklingen relativt jf. figur 3.3. Men vær opmærksom på, at de relative stigninger kan dække over ret små absolutte forskelle jf. figur 3.2.
Figur 2.3: Relativ udvikling i andel beskæftigede inkl. fleksjob eller under uddannelse blandt psykiatriske patienter og øvrige borgere i alderen 18-64 år,
2010-2015 (index=2010)
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Note: Omfatter personer på 18-64 år pr. 1/1 i hvert år. Psykiatriske patienter omfatter alle borgere, som
mindst én gang i løbet af det pågældende år har været indlagt på en psykiatrisk afdeling, været på psykiatrisk
skadestue (akut ambulant) eller været til planlagt ambulant udredning eller behandling på psykiatrisk afdeling.
Uanset diagnose. Andel i beskæftigelse eller under uddannelse er defineret ud fra det dominerende forsørgelsesgrundlag i løbet af året. Personer, som er selvforsørgede på anden vis er også med i andelen. Personer
som er døde, udvandret eller gået på folkepension størstedelen af året er frasorteret i nævneren. Aldersstandardiseringen er foretaget med 5-års aldersgrupper med hele befolkningen af 18-64 årige pr 1/1 2015 som
standardpopulation.
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen.

Stigningen i andelen af psykiatriske patienter, der er i beskæftigelse eller under uddannelse, kan ikke direkte fortolkes som et udtryk for, at psykisk syge
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generelt er kommet tættere på arbejdsmarkedet eller at beskæftigelsesindsatsen er blevet bedre for gruppen. Det kan også skyldes, at gruppen af psykiatriske patienter har ændret sig. Et væsentligt forbehold er, at der er sket
en markant stigning i antallet af især ambulante psykiatriske patienter i perioden3 blandt andet pga. indførelse af udrednings-/behandlingsgarantien i
psykiatrien m.m. Dvs. en stigende andel af de psykiatriske patienter er sandsynligvis patienter, som er i kontakt med psykiatrien for at blive udredt, og
det vil alt andet lige betyde, at den gennemsnitlige psykiatripatient er et ”mildere tilfælde” med bedre uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder i 2015
end i 2009.
Den største relative stigning i beskæftigelse/uddannelse blandt psykiatriske
patienter er sket blandt patienter med udviklingsforstyrrelser (autisme og
ADHD), skizofreni eller bipolar affektiv sindslidelse jf. figur 3.4. Dog har personer med psykiatriske diagnoser, især skizofrene og autister, i udgangspunktet en lav beskæftigelsesgrad, og dermed skal der ikke så meget til, for
at beskæftigelsesgraden stiger meget relativt. Blandt diagnoser uden særlige ændringer i beskæftigelsesgraden især siden 2010 er de meget udbredte diagnoser som depression, angst og akutte belastningsreaktioner
(stres).
Stigningen i beskæftigelsesgraden blandt personer med udviklingsforstyrrelser kan i særlig grad være påvirket af ændringer i sværhedsgraden i patientgruppen pga. det stigende antal patienter udredt for disse diagnoser i perioden (ca. 3 gange flere i 2015 end i 2010).
Stigningen i andelen af skizofrene og personer med bipolar affektiv sindslidelse, som er i beskæftigelse eller under uddannelser, er derimod mere bemærkelsesværdig. Dels fordi der er tale om personer med svære psykiske
lidelser, og dels fordi stigningen i beskæftigelse ikke kan tilskrives samme
store tilvækst i antallet af diagnosticerede som ved ADHD og autisme. For
udvikling i andel i hhv. beskæftigelse, fleksjob og under uddannelse i hver diagnosegruppe se bilag 1.

3

Antallet af psykiatriske patienter i alderen 18-64 år er steget fra ca. 72.000 i 2009 til ca.
99.000 i 2015.
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Figur 2.4: Relativ udvikling i andel beskæftigede inkl. fleksjob eller under uddannelse (aldersstandardiseret) blandt patienter med udvalgte diagnoser i alderen 18-64 år, 2010-2015 (index=2010)
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Note: Omfatter personer på 18-64 år som i løbet af de seneste 5 år har været i kontakt med psykiatrien pga.
den pågældende diagnose (indlagt, psykiatrisk skadestue eller planlagt ambulant udredning eller behandling
på psykiatrisk afdeling). Andel i beskæftigelse eller under uddannelse er defineret ud fra det dominerende forsørgelsesgrundlag i løbet af året. Personer, som er selvforsørgede på anden vis er også med i andelen. Personer som er døde, udvandret eller gået på folkepension størstedelen af året er frasorteret i nævneren. Aldersstandardiseringen er foretaget med 5-års aldersgrupper med hele befolkningen af 18-64 årige pr 1/1
2015 som standardpopulation (dog er 45-64 årige slået sammen for ADHD, autisme og spiseforstyrrelser pga.
få observationer).
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen.
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Bilag 1. Udvikling i beskæftigelse for udvalgte diagnoser (pct.)
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SKIZOFRENI M.M
Beskæftigede
I fleksjob
Ledige
Midlertidigt uden for arbejdsmarkedet
Uddannelsessøgende
Varigt uden for arbejdsmarkedet
Total

2010 2011 2012 2013 2014
3,5
3,3
3,6
3,8
3,9
1,1
1,2
1,1
1,2
1,4
1,2
1,1
1,1
1,0
1,1
12,6 14,2 15,9 17,9 21,1
1,3
1,5
2,0
2,6
3,0
80,2 78,7 76,4 73,4 69,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2015
4,5
1,6
1,0
23,8
3,4
65,7
100,0

2010 2011 2012 2013 2014
29,0 27,8 26,1 25,7 26,2
2,9
2,8
2,7
2,7
3,0
5,1
5,0
5,1
4,8
4,1
26,8 28,1 29,9 31,9 33,1
9,8 10,1 10,8 11,9 13,0
26,5 26,2 25,3 23,1 20,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2015
26,5
3,2
3,6
35,0
13,5
18,2
100,0

2010 2011 2012 2013 2014
29,2 28,0 27,0 27,2 27,9
3,6
3,4
3,1
3,3
3,7
5,4
5,4
5,6
5,4
4,7
27,0 28,4 29,5 30,4 31,8
7,0
7,6
8,6
9,3 10,5
27,9 27,1 26,2 24,3 21,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2015
28,4
4,1
4,2
33,4
10,6
19,3
100,0

2010 2011 2012 2013 2014
17,2 16,5 16,9 17,7 18,8
4,8
4,8
4,4
4,7
5,2
3,1
3,4
3,3
3,4
3,2
18,6 19,7 22,0 23,5 26,6
2,9
3,6
4,4
5,2
6,3
53,4 51,9 49,0 45,5 39,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2015
19,5
5,6
2,9
29,5
6,9
35,7
100,0

2010 2011 2012 2013 2014
20,0 18,5 17,1 17,4 18,2
2,7
2,7
2,5
2,6
3,1
5,0
4,7
4,7
4,5
3,7
31,3 33,2 35,2 36,7 38,5
7,4
8,0
8,4
9,2 10,7
33,5 33,0 32,1 29,7 25,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2015
18,9
3,4
3,4
40,6
11,0
22,7
100,0

ANGSTLIDELSER
Beskæftigede
I fleksjob
Ledige
Midlertidigt uden for arbejdsmarkedet
Uddannelsessøgende
Varigt uden for arbejdsmarkedet
Total
DEPRESSION
Beskæftigede
I fleksjob
Ledige
Midlertidigt uden for arbejdsmarkedet
Uddannelsessøgende
Varigt uden for arbejdsmarkedet
Total
BIPOLAR AFFEKTIV SINDSLIDELSE
Beskæftigede
I fleksjob
Ledige
Midlertidigt uden for arbejdsmarkedet
Uddannelsessøgende
Varigt uden for arbejdsmarkedet
Total

PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER
Beskæftigede
I fleksjob
Ledige
Midlertidigt uden for arbejdsmarkedet
Uddannelsessøgende
Varigt uden for arbejdsmarkedet
Total
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SPISEFORSTYRRELSER
Beskæftigede
I fleksjob
Ledige
Midlertidigt uden for arbejdsmarkedet
Uddannelsessøgende
Varigt uden for arbejdsmarkedet
Total

Dato: 25. april 2017

2010 2011 2012 2013 2014
34,9 32,1 31,1 31,0 31,2
1,7
1,5
1,5
1,5
1,5
3,8
4,0
4,2
3,4
3,9
21,1 22,7 22,1 22,3 21,7
27,8 28,5 29,9 31,0 32,3
10,7 11,2 11,2 10,8
9,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2015
31,9
1,7
3,1
22,5
32,5
8,4
100,0
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PTSD
Beskæftigede
I fleksjob
Ledige
Midlertidigt uden for arbejdsmarkedet
Uddannelsessøgende
Varigt uden for arbejdsmarkedet
Total

2010 2011 2012 2013 2014
13,8 12,6 11,2 11,4 11,8
2,2
2,2
1,9
2,0
2,6
3,3
2,9
2,7
2,6
2,4
36,8 37,9 39,4 43,0 47,1
3,0
3,2
3,3
3,7
4,3
40,9 41,2 41,6 37,3 31,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2015
12,4
2,9
2,2
50,2
4,5
27,9
100,0

2010 2011 2012 2013 2014
34,3 32,8 31,0 30,8 31,5
2,3
2,2
2,0
2,1
2,5
6,8
6,6
6,7
6,5
5,6
25,5 26,6 28,5 29,4 30,2
8,7
9,4
9,9 10,6 11,9
22,3 22,4 21,9 20,5 18,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2015
32,1
2,7
5,0
31,1
12,1
16,9
100,0

2010 2011 2012 2013 2014
20,8 22,1 21,8 23,3 25,5
2,0
1,9
1,8
2,0
2,3
7,2
5,6
5,2
4,9
3,5
41,1 41,2 40,5 39,3 39,0
8,6
9,6 11,3 12,7 14,2
20,3 19,6 19,4 17,9 15,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2015
26,8
2,6
3,4
39,9
14,2
13,3
100,0

2010 2011 2012 2013 2014
10,1 10,0 10,2 11,9 13,1
1,7
1,5
1,2
1,5
1,8
7,0
6,4
4,9
3,9
3,8
23,9 26,6 30,3 32,1 35,3
10,4 11,0 11,7 13,9 15,0
47,0 44,6 41,7 36,6 31,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2015
13,3
2,2
3,1
38,8
15,4
27,2
100,0

AKUT BEALSTNINGSREAKTION
Beskæftigede
I fleksjob
Ledige
Midlertidigt uden for arbejdsmarkedet
Uddannelsessøgende
Varigt uden for arbejdsmarkedet
Total
ADHD
Beskæftigede
I fleksjob
Ledige
Midlertidigt uden for arbejdsmarkedet
Uddannelsessøgende
Varigt uden for arbejdsmarkedet
Total
AUTISME
Beskæftigede
I fleksjob
Ledige
Midlertidigt uden for arbejdsmarkedet
Uddannelsessøgende
Varigt uden for arbejdsmarkedet
Total

ANALYSENOTAT

Dato: 25. april 2017

Bilag 2. Afgrænsning af udvalgte diagnoser

Sags ID: SAG-2016-01739
Dok. ID: 2344568

Der beregnes en indikator for, om hver person i befolkningen har en af de
udvalgte diagnoser baseret på aktions- eller bidiagnoser registreret i forbindelse med kontakt til hospitalspsykiatrien de fem foregående år (behandling
eller udredning, akut eller planlagt, ambulant eller indlagt). Dvs. ved opgørelses af beskæftigelsessituationen blandt skizofrene i 2015, afgrænses skizofrene til de personer, som i løbet af perioden 1/1 2010 til 31/12 2014 har været i kontakt med psykiatrien med en skizofrenidiagnose). Bemærk at der
kan være overlap mellem personerne i de forskellige diagnosegrupper, hvis
samme person har flere lidelser. Personer med de udvalgte lidelser, som
kun behandles medicinsk eller i primærsektoren, dvs. som ikke har kontakt
med hospitalspsykiatrien, er ikke med i opgørelsen.

Psykisk lidelse

Beskrivelse

Skizofreni m.m. og andre
psykoser

Skizofreni, alle undertyper, samt skizotypisk lidelse, paranoide og skizoaffektive psykoser m.m.
Manio-depression.
Omfatter både mild, moderat og
svær. Både enkeltepisoder og periodisk.
Fobier, panikangst, generaliseret
angst, OCD mm.
Akutte belastningsreaktioner og tilpasningsreaktioner.
Posttraumatisk belastningsreaktion.
Anorexi, bulimi og overspisning.
Fx borderline/emotionel ustabil, paranoid, dyssocial, skizoid, dependent og ængstelig personlighedsforstyrrelse.

Bipolar affektiv sindslidelse
Depression

Angstlidelser
Akutte belastningsreaktioner
(”stress”)
PTSD
Spiseforstyrrelser
Personlighedsforstyrrelser

Udviklingsforstyrrelser
ADHD
Autisme

Hyperkinetisk forstyrrelse
Autismespektrumforstryrrelser (inkl.
Aspergers)

Note: Diagnosekoderne omfatter alle undergrupper/-typer, hvis ikke andet er angivet.

Diagnosekode
(ICD-10)
F20-F29

F31
F32-33

F40-42
F43.0, F43.2
F43.1
F50
F60-69

F90
F84.0, F84.1,
F84.5, F84.8,
F84.9

E-mail: BHH@kl.dk
Direkte: 3370 3876
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
Side 10 af 10

2.1

Udvikling i beskæftigelse blandt borgere med psykiske
lidelser

Bilag – fastholdelse på arbejdsmarkedet

Kommunefordelt tabel over fastholdelse på arbejdsmarkedet blandt borgere med psykiske lidelser

Kilde: Nationale mål for sundhedsvæsenet, 2017 (s. 34).
(http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2017/Juni/~/media/Filer%20%20dokumenter/Nationale-maal-23062017/Nationale-Maal-2017-juni-2017.ashx)

Definition af fastholdelse på arbejdsmarkedet

Kilde: http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2017/Juni/~/media/Filer%20-%20dokumenter/Nationalemaal-23062017/Indikatorforklaring-220617.ashx (s. 4)

2.2

KL's forebyggelsesudspil på sundhedsområdet

NOTAT

Udkast til KL's forebyggelsesudspil - Version af
19-09-2017
Titel: Forebyggelse for fremtiden
Oversigt over indhold
Forord: Forebyggelse for fremtiden ................................................................2
Pejlemærke 1: Alle skal have mulighed for et sundt liv ..................................4
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Anbefalinger................................................................................................9
Pejlemærke 3: Alle unge skal have plads i fællesskabet..............................11
Anbefalinger..............................................................................................12
Pejlemærke 4: Flere skal vælge et røgfrit liv og ingen børn og unge skal
begynde at ryge ............................................................................................13
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Pejlemærke 5: Ingen børn og unges liv må skades af alkohol .....................15
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Pejlemærke 6: Flere skal leve et liv med mental sundhed og trivsel ............18
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NOTAT

Forord: Forebyggelse for fremtiden
Det går den rigtige vej med danskerens sundhed. Vi lever længere og har
flere gode leveår end for 20 år siden. Men den positive udvikling går for
langsomt, og middellevetiden i Danmark er i dag lavere end de lande vi
normalt sammenligner os med. Velfærdssamfundet sættes under pres af
stadigt stigende udgifter til behandling, pleje og omsorg af borgere med
kroniske sygdomme som diabetes, kræft, hjertekar og KOL. Det er hverken
godt for den enkelte borger eller for samfundsøkonomien. Desuden ser vi en
bekymrende udvikling inden for den mentale sundhed, hvor stadigt flere lider
af især stress, angst og depression. Langt de fleste børn og unge trives og
har et godt helbred, men forskning viser, at udviklingen også hos de yngre
generationer går den forkerte vej - både hvad angår den fysiske og den
mentale sundhed. Sammenlignet med for 10-15 år siden oplever færre børn
og unge at have et rigtig godt helbred og flere har symptomer på dårlig
mental sundhed. Samtidig tager mange børn og unge usunde vaner med sig
ind i voksenlivet og er derfor i risiko for at udvikle kronisk sygdom som
ældre.
Sygdom og svækkelse rammer derudover ikke alle befolkningsgrupper lige
hårdt, og der er i Danmark i dag en stigende social ulighed i sundhed. Ifølge
statistikken kan en mand med en kort uddannelse forvente at leve 10 år
kortere end en mand med en lang videregående uddannelse. Der er derfor
behov for, at vi får forebyggelsesindsatsen i Danmark op i gear, så
kommende generationer kan se frem til flere gode leveår.
KL ønsker med dette udspil at sætte en fælles retning for, hvordan
kommunerne medvirker til at fremme folkesundheden i Danmark og lægger
op til en politisk drøftelse af udspillet i kommunerne. Når det er sagt, ønsker
vi også med udspillet at stille skarpt på, at folkesundheden ikke alene løftes i
kommunerne. Først og fremmest er det individet, der har friheden til at
vælge det liv, han eller hun ønsker – men mange at de strukturelle tiltag, vi
ved har en positiv indflydelse på folkesundheden, har også en betydning for
det enkelte individs handlerum. Fx ved vi, at rygning er den enkeltstående
risikofaktor, der er mest skadelig og at vi med forskellige strukturelle tiltag
kan spare mange liv og sunde leveår. Der er derfor behov for at finde en
balance, hvor vi som samfund sætter nogle rammer, der fremmer det sunde
liv, uden vi fratager individet dets ansvar for egen sundhed.
Samtidig er det ikke mindst nødvendigt at anerkende, at både kommunerne,
staten, regionerne og civilsamfundet har ansvar for en samlet
forebyggelsesindsats. Det kræver samarbejde på tværs. I dette udspil er der
fokus på, hvad den enkelte kommune kan gøre, og hvordan kommunerne
gennem et styrket samarbejde mellem de enkelte parter i sundhedsvæsenet
og internt i kommunerne kan bidrage til en bedre folkesundhed. Samtidig er
der fokus på, hvad kommunerne samlet, via KL, kan gøre for at påvirke de
øvrige aktører i samfundet til også at styrke deres indsats og højne
samarbejdet på tværs af sektorer.
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NOTAT

I kommunerne har vi en unik mulighed for at tilbyde rammer i det nære, som
er med til at fremme sundhed. Den måde, vi møder borgerne i dagtilbud,
skoler, jobcentre, ældreplejen og handikap og psykiatri, påvirker borgens
sundhed, og samtidig har det betydning, hvordan vi planlægger vores by og
landskab, så det bliver nemt at tage det sunde valg. Forebyggelsesopgaven
i kommunerne løftes derfor ikke alene på sundhedsområdet, og det er
nødvendigt at drøfte opgaven på tværs af fagområder. Dette udspil skal
derfor ses i sammenhæng med KL's øvrige udspil indenfor sundhed, social,
børn, unge, vækst og beskæftigelse.
I dette udspil har vi prioritet 6 pejlemærker, hvor vi som kommuner kan gøre
en mærkbar forskel for folkesundheden. Pejlemærkerne skal sætte retning i
forhold kommunernes ansvar for opgaven og i forhold til at styrke indsatsen
for, at børn og unge, de fremtidige generationer, får bedre en sundhed og
undgår kronisk sygdom, der kunne have været forebygget. Specifikt viser
pejlemærkerne retning i forhold til to af de væsentligste årsager til dårligt
helbred, nemlig tobak og alkohol. Endelig sætter pejlemærkerne en
forsøgsvis retning på den voksende udfordring med dårlig mental sundhed i
befolkningen; forsøgsvis fordi vi på dette område endnu er på stadig usikker
grund i forhold til årsager og virkningsfulde indsatser.
Pejlemærkerne er en invitation til lokalt og nationalt at drøfte, hvordan vi i
fællesskab investerer i forebyggelsen og tager et medansvar som borger,
civilsamfund, erhvervsliv, stat, region og – ikke mindst - kommune.

KL's bud på 6 pejlemærker for forebyggelse for fremtiden
1.
2.
3.
4.

Alle skal have mulighed for et sundt liv
Alle børn skal vokse på med mod på sundhed og livet
Alle unge skal have plads i fællesskabet
Flere skal vælge et røgfrit liv og ingen børn og unge skal
begynde at ryge
5. Ingen børn og unges liv må skades af alkohol og andre rusmidler
6. Flere skal leve et liv med mental sundhed og trivsel
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NOTAT

Pejlemærke 1: Alle skal have mulighed for et sundt liv
Fælles ansvar for det sunde liv
Sundhed er en forudsætning for, at vi kan leve det liv, vi ønsker i familien og
i samfundet. At børn kan lege og lære, at unge kan komme godt på vej med
uddannelse og arbejde, at voksne kan leve et socialt og økonomisk
produktivt liv, og at ældre kan leve længst muligt i eget liv.
Mange forhold har betydning for vores sundhed. Det gælder både
overordnede forhold som fx boligforhold, uddannelse og arbejdsmiljø, og de
relationer vi har til andre mennesker i familien, på arbejde og i
lokalsamfundet samt personlige forhold, alder, køn og arvelige faktorer,
såvel som individuelle livsstilsfaktorer, om vi ryger, drikker for meget,
bevæger os for lidt og spiser for usundt. Usund livsstil har afgørende
betydning for udvikling af ikke mindst kroniske sygdomme og en række
kræftsygdomme, og vi kan derfor forebygge, at så mange bliver syge
fremover, hvis vi lever sundt og fremmer sundheden i befolkningen.

Mange har et ønske om et sundere liv, men oplever, det er svært at realisere
ambitionerne om at gøre noget ved fx deres fysiske sundhed ved at være
mere fysisk aktiv, spise flere grøntsager, drikke mindre alkohol og droppe
tobakken. I forhold til den mentale sundhed har mange også svært ved at
føle, de slår til i hverdagen, er en del af fællesskabet og lykkedes i livet.
Selvom borgerne i vid udstrækning har ansvar for deres egen sundhed, har
vi som medborgere, kommuner, stat, regioner, erhvervsliv, foreningsliv og
civilsamfund et ansvar for at støtte op om og skabe rammerne for et sundere
liv for alle.
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NOTAT

Dato: 13. september 2017

Samarbejde om sundheden nationalt og lokalt
Både nationalt og lokalt bør vi forene kræfterne for at forbedre
folkesundheden gennem den måde, vi indretter vores samfund og hverdag
på. KL byder med dette udspil staten, regionerne, patient- og
interesseorganisationerne, erhvervsliv og foreningsliv til dialog om
fremtidens forebyggelse. Samtidig er det en opfordring til dialog i
lokalsamfundet i kommunen til at gå sammen og finde løsninger i nærmiljøet
på en sundere hverdag, der er med til at understøtte borgeren i at være med
til at præge egen sundhed.
Samarbejde om sundheden på tværs i kommunen
En væsentlig del af forebyggelsesopgaven ligger hos kommunerne, i det
nære, hvor borgerne lever deres liv i samspil med lokalsamfundet. Siden
kommunerne fik opgaven i 2007 er kommunerne kommet godt på vej, og har
prioriteret at løfte folkesundheden gennem vidensbaserede indsatser.
Kommunerne har en central rolle i at arbejde med forebyggelse og
sundhedsfremme og kan påvirke borgernes hverdag og sundhed betydeligt
ved at:
 Etablere sunde rammer for borgernes liv
 Arbejde sundhedsfremmende i alle kontakter med borgerne
 Implementere tilbud til borgere med særlige behov
Kommunerne skal arbejde med at skabe sunde rammer i borgernes
nærmiljø. Det er ikke nok at tænke i enkelttilbud. Sundhedsfremme og
forebyggelse skal integreres i hele den kommunale opgavevaretagelse, og
alle fagområder har et ansvar. Imidlertid er kommunerne ikke gode nok til at
samarbejde på tværs af fagområder om forebyggelsesopgaven, og der er
behov for at styrke samarbejdet på tværs af fagområder. Ikke kun for at
styrke folkesundheden, men også for at skabe mere lighed i sundhed.
En stor del af kommunens egne ansatte har kort eller ingen uddannelse og
tilhører nogle af de befolkningsgrupper, der er berørt af social ulighed i
sundhed, fx inden for ældreplejen, dagtilbud og de tekniske områder. På de
kommunale arbejdspladser ligger der et potentiale i, at medarbejdere og
ledere sammen finde løsninger på hvordan arbejdspladsen støtter op om
den fysiske og mentale sundhed og samtidig er med til at fremme
meningsfulde fællesskaber.
Der foreligger solid dokumentation for, at forebyggelsesindsatser virker, men
der er behov for øget fokus på implementering af evidensbaserede indsatser
og metoder i praksis. Der skal skabes mere ensartethed på området, så alle
kommuner leverer en systematisk forebyggelsesindsats af høj kvalitet, der
baseres på bedste faglige viden om indsatser, der har en positiv effekt på
borgernes sundhed. Det kræver, at der nationalt udarbejdes et sæt fælles
indikatorer for, hvordan forebyggelsesindsatserne monitoreres og evalueres,
således data herfor kan anvendes handlingsorienteret på både politisk og
administrativt niveau i kommunerne.
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Dato: 13. september 2017

Grafik [foreløbige eksempler]
 Graf der viser udviklingen i kommunerne har implementeret
sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, med data fra 2013, 2015
og 2017, for pakkerne omkring, tobak, alkohol, fysisk aktivitet, mad
og måltider og mental sundhed.
Kommunale eksempler [foreløbige eksempler]
Kommune der har arbejdet med medarbejdersundhed, fx København eller
Mariager Fjord.

Anbefalinger
KL vil arbejde for …
 at sætte sundhedsfremme og forebyggelse højere på den politiske
dagsorden – både nationalt og lokalt.
 at adressere den stigende ulighed i sundhed og arbejde for, at alle
befolkningsgrupper får samme muligheder for at flere sunde leveår.
 at sundhedsfremme og forebyggelse bliver integreret i den politiske
interessevaretagelse på tværs af fagområder i KL og i samarbejdet med
øvrige aktører.
 at formidle viden til kommunerne om vidensbaserede indsatser og give
kommunerne mulighed for at dele ny viden og erfaringer med at
omsætte viden til praksis, bl.a. vi Center for Forebyggelse i praksis.
 at Sundhedsstyrelsen udarbejder og definerer fælles indikatorer for,
hvordan kommunerne skal monitorere og evaluere
forebyggelsesindsatserne.
 at staten og forskningsmiljøerne påtager sig at ansvar for at
tilvejebringe ny viden om forebyggelsesindsatser, der virker, og som
kan benyttes i praksis i kommunerne, herunder at der fra centralt hold
afsættes flere midler til forskning i kommunal praksis og i, hvad der
virker.
KL anbefaler…
 at kommunalbestyrelserne tager stilling til, hvordan borgeres sundhed
skal fremmes. Baseret på viden om dels borgernes
sundhedsudfordringer, dels effektive lokale forebyggelsesindsatser.
 at kommunerne drøfter den sociale ulighed i sundhed, og at der tages
stilling til, med hvilke initiativer kommunerne ønsker at fremme mere
lighed i sundhed.
 at kommunerne sikrer implementering af politikker og strategier for
sundhedsfremme og forebyggelse gennem politisk engagement,
ledelsesopbakning, kompetenceudvikling af medarbejdere og de
nødvendige ressourcer.
 at kommunerne etablerer bedre samarbejde på tværs af fagområder for
med respekt for fagområdernes forskellige mål at integrere
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sundhedsfremme og forebyggelse i opgaveløsningen og skabe en
sammenhængende og proaktiv indsats for, at borgerne får de bedste
muligheder for at leve sundere.
at kommunerne prioriterer at gøre det, der virker, og i højere grad
rydder ud i indsatser med manglende effekt, fx ved anvendelse af en
række nationalt definerede indikatorer for, hvordan kommunerne skal
monitorere og evaluere forebyggelsesindsatserne.
at kommunerne deler deres viden med andre kommuner og i højere
grad anvender data til at dokumentere kvaliteten af indsatsen.
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Pejlemærke 2: Alle børn skal vokse op med mod på
sundhed og livet
Barndommen er afgørende for at sikre en frugtbar grobund for at lykkes i
livet, og det er vigtigt, vi som samfund prioriterer at investere i fremtidens
generationer. I kommunerne er vi i tæt berøring med de fleste børn og
familiers liv lige fra det første besøg af sundhedsplejen og gennem årene i
dagtilbud og folkeskole. Det er betydningsfuldt, at vi bruger denne mulighed
på den rigtige måde, til at fremme alle børns læring, udvikling og sundhed.
Samtidig kan vi i kommunerne skabe sunde rammer for familiens og
børnenes hverdag via en aktiv fritids- og kulturpolitik og via planlægning, der
lægger op til bevægelse og fysisk aktivitet og samtidig gør det trygt at
færdes på cykel og til fods i trafikken. Særligt for sårbare familier har også
social- og beskæftigelsesindsatsen stor betydning for børns muligheder for
en sund opvækst.
Godt fra start
Sundhedsplejen kommer i stort set alle hjem for at hjælpe nybagte forældre
godt i gang med et familieliv, hvor barnet trives og udvikler sig. Men vi kan i
kommunerne blive bedre til at bruge sundhedsplejens viden og data på
tværs til også at sikre en høj kvalitet af den sundhedsfremmende indsats for
alle børn i vores dagtilbud og skoler, og særligt i arbejdet med sårbare og
udsatte børn.
Alle børn skal trives
I dagtilbud og skole skal vi samarbejde med forældrene om at give børnene
de bedste muligheder for at trives, lære, og udvikle sig, så de kan lykkedes i
deres liv. Det er vigtigt, at børnene er en del af inkluderende udviklings- og
læringsfællesskaber, så de trives 360 grader rundt. De nationale
trivselsundersøgelser kan bl.a. være med til at understøtte kommunerne i,
hvor de skal prioritere at sætte ind og være med til at sikre at der sker en
tidlig opsporing af børn i mistrivsel.
Mod på sunde vaner
Tiden i dagtilbud og skole er et godt læringsrum til, at børnene opbygger
handlekompetence til sunde vaner med nogle fysiske rammer, der
understøtter udviklingen og læringen. Børn i alderen 0-3 år skal udfordres
med nye smagsoplevelser og have styr på motorikken gennem leg og
hverdagsaktiviteter. Skoledagen skal give mulighed for at bruge og kroppen,
få pulsen op og opleve glæden ved at røre sig. Igennem
sundhedsundervisningen i skolen, skal eleverne udvikle kompetencer til at
kunne fremme sundhed og trivsel for sig selv og andre og til at sige fra
overfor pres i forhold til at udvikle usunde vaner ift. fx tobak, alkohol og
seksuel sundhed. En god hjælp i dette arbejde er, at mange organisationer
stiller velafprøvede undervisningsmaterialer til rådighed, der bygger på den
nyeste viden og som tager afsæt i de pædagogiske læreplaner og fælles
mål.
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Betydningen af social baggrund skal mindskes
Ulighed i sundhed grundlægges tidligt i livet, og kommunen har særligt i
forhold til medarbejdernes møde med barnet og familien en central rolle for
at opspore og sætte tidligt ind med den rette hjælp til familien. Sårbare og
udsatte børn skal være en del af almenfællesskabet, og vi skal igennem
vores indsats blive bedre til at fremme den sociale mobilitet. Det kan fx ske
ved at forældre og de professionelle, der omgiver barnet, har et fælles
ambitionsniveau og fokus for barnet.
En aktiv fritid for alle børn
Danske børn i alderen 11-15 år er blandt de børn i hele Europa, der bruger
mindst tid sammen med vennerne og mest tid foran skærmen. Denne
udvikling bør vi som samfund forsøge at vende, og i kommunerne ønsker vi
at støtter op om et varieret og inkluderende foreningsliv, hvor børn og unge
kan dyrke deres interesser i fællesskab med andre. Det kræver bl.a. at
fritidstilbuddene kan rumme alle børn, også de med særlige behov.
Kommunale eksempler [foreløbige eksempler]
Projekt Sund Uddannelse: Otte skoler på Lolland-Falster har deltaget i
projektet, der er et led i Broen til Bedre Sundhed og som går ud på at skabe gode
rammer for et sundt liv på den lokale folkeskole gennem aktiviteter, der vedrører
kost, motion, rygning mental sundhed og bevægelse. KORA har evalueret
projektet og fundet, at eleverne har fået større viden om sundhed og har lært at
træffe de sunde valg. Og ikke mindst er det lykkedes at engagere eleverne i de
ældste klasser.
Fritidspasordning: Kommunale ordninger, der har til formål at øge udsatte børn
og unges deltagelse i organiserede fritidsaktiviteter med andre børn og unge. Det
kan fx være gennem tilbud om fritidsvejledning eller økonomisk støtte til ex
kontingent eller udstyr. Ordningerne beror på samarbejder, der typisk går på
tværs af fagforvaltninger og involverer civilsamfund og/eller frivillige aktører.
Sundhedstjek Fysiske skavanker bliver ofte overset hos anbragte børn. Det er
erfaringen i Mariagerfjord Kommune, som de sidste to år har tilbudt udsatte børn
og unge et årligt sundhedstjek. Erfaringerne fra Mariagerfjord viser, at knap 40
procent af de udsatte børn har problemer med helbredet, som ikke er blevet
opdaget. Det handler for eksempel om allergi, spiseforstyrrelser, nedsat syn,
hovedpine, skæv ryg, manglende vaccinationer og overvægt.

Anbefalinger
KL vil arbejde for …
 at man nationalt prioriterer ressourcer til sundhedsfremme og
forebyggelse blandt børn og unge.
 at regeringen understøtter udviklingen og udbredelsen af sundhedsdata
på børneområdet.
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KL anbefaler…
 at kommunalbestyrelserne tager stilling til, hvordan kommunerne vil
investere og bedst muligt sikre sundere generationer nu og i fremtiden.
 at kommunerne fortsat prioriterer systematik og høj kvalitet i
sundhedsplejen og tandplejen til alle børn, da det særligt er her, der er
mulighed for at sikre en tidlig indsats.
 at kommunerne prioriterer en hverdag i dagtilbud og skole, hvor
børnene trives og udvikles gennem leg og læring til at udvikle sunde
vaner og mod på livet.
 at kommunerne fremmer et alsidigt og inkluderende fritidsliv i
samarbejde med frivillige idrætsorganisationer, så flest mulige børn og
unge får mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter.
 at kommunerne styrker den databaserede styring på børneområdet,
herunder deling og brug af data og viden på tværs af fagområder.
Herudover anbefaler KL særligt for sårbare og udsatte børn…
 at kommunerne arbejder for et tættere samarbejde om det ufødte barn
mellem sundhedspleje, almen praksis og jordemoder, for at sikre
barnets udvikling allerede under graviditeten, hvor især udsættelse for
tobak, alkohol og andre rusmidler har store konsekvenser.
 at kommunerne udover sunde rammer og de universelle tilbud, sikrer
tidlig opsporing og indsats hos børn og unge, som er i mistrivsel eller
har sundhedsudfordringer.
 at kommunerne leverer en sammenhængende indsats til børn med
behov tæt på barnets hverdagsliv og på tværs af siloer.
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Pejlemærke 3: Alle unge skal have plads i fællesskabet
Kommunerne er i børne- og familieindsatsen med til at sikre, at unge
kommer godt på vej ind i ungdoms- og voksenlivet. Imidlertid er det ikke alle
unge, der finder en plads. I dag står hver femte uden en
ungdomsuddannelse som 25-årig, og der er grund til bekymring for disse
unge. Både i forhold til, om de finder en plads i livet og på arbejdsmarkedet
og i forhold til deres sundhed. Samtidig giver det god mening at gøre en
ekstra indsats i forhold til de unge, fordi ungdomslivet er påvirkeligt og et
skub i den rigtige retning kan vende de unge fra kanten og ind i
fællesskabet.
Sunde fællesskaber til alle unge
Usunde sundhedsvaner i forhold til både rusmidler, tobak, kost, motion og
mental trivsel etableres for mange i ungdomsårene. Langt de fleste unge
lever deres liv på uddannelserne, i fritiden og nattelivet – uden at være i
direkte kontakt med kommunens medarbejdere. Kommunerne kan medvirke
til at skabe sundhedsfremmende miljøer for alle unge igennem styrket
samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, foreningslivet og
civilsamfundet. Det skal sikre alsidige og rummelige fællesskaber, hvor alle
unge kan finde en plads og etablere venskaber, som kan være med til at
skabe grobund for sunde vaner og en sund overgang til voksenlivet.
Fokus på unge der har svært ved at gennemføre en
ungdomsuddannelse
Der kan være mange årsager til, at man som ung ikke formår at gennemføre
en ungdomsuddannelse: forældre der har svigtet, misbrug af hash, psykiske
problemer og sygdom, hjemløshed, dårlig økonomi mv., og ofte er det en
kombinationen af flere ting, der gør den unge sårbar og udsat. For at
genfinde troen på sig selv har den unge behov en sammenhængende
indsats, der tager udgangspunkt i den unges livssituation og
sundhedsudfordringer.
For unge uden uddannelse er kommunen den naturlige indgang igennem et
tæt samarbejde på tværs i kommunen mellem sundheds-, social-,
beskæftigelse- og misbrugsområdet. For frafaldstruede unge er der behov
for tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne for at den unge kan bevare
tilknytningen til uddannelsen – og en åbenhed for at samarbejde på tværs af
kommunegrænser, da unge ofte vælger en uddannelse uden for
bopælskommunen.
Grafik og data [foreløbige eksempler]
 [Mangler gode eksempler her.]
 Sammenhæng med hvor stor betydning uddannelse har for
sundheden og sygdom.
 Psykiatrifonden vurderer, at mentale helbredsproblemer er den
hyppigste årsag til frafald på erhvervsuddannelser.
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Anbefalinger
KL vil arbejde for…
 at staten sikrer en regelforenkling for en helhedsorienteret ungeindsats,
der tager udgangspunkt i den unges livssituation og sundhed, så
kommunerne er den eneste indgang til visitation, vejledning og
uddannelsesplanlægning.
KL anbefaler…
 at kommunerne i samarbejder med uddannelsesinstitutionerne,
foreningslivet og civilsamfundet sikrer sundhedsfremmende miljøer, der
hvor de unge færdes.
 at kommunerne sikrer en sammenhængende indsats for frafaldstruede
unge, så flere gennemfører en ungdomsuddannelse.
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Pejlemærke 4: Flere skal vælge et røgfrit liv og ingen
børn og unge skal begynde at ryge
Tobaksrygning er den enkelte risikofaktor, der har størst negativ betydning
for vores sundhed. Hver anden ryger dør af følgesygdomme af rygningen,
og samtidig er tobaksrygning den væsentligste forklaring på den voksende
ulighed i sundhed. Børn af mødre med kort uddannelse er oftere udsat for
passiv rygning, flere unge på teknisk skole ryger sammenlignet med unge på
gymnasierne, og blandt de voksne er der langt flest rygere blandt
arbejdsløse og voksne med kort uddannelse.
Der er sket meget på området i løbet af de seneste år, og kommunerne er
nået langt med tobaksforebyggelsen. Der er dog fortsat behov for at sætte
ind overfor tobaksrygning. Det skyldes ikke mindst at de seneste
undersøgelser viser, at flere unge begynder at ryge og at der er stor social
ulighed i, hvilke grupper af befolkningen der ryger. Samtidig har over
halvdelen af alle rygere ønsker hjælp til at blive røgfri.
Røgfri fremtid
Flere skal i fremtiden vælge et røgfrit liv, og her har kommunerne en central
rolle. KL indgår i partnerskabet Røgfri Fremtid, hvor ambitionen er, at ingen
børn og unge og færre end 5 pct. af alle voksne ryger i 2030. For at nå i mål
med denne ambition skal kommunerne med til at forebygge, at børn og unge
begynder at ryge og at de unge, som i dag er festrygere, bliver dagligrygere
senere i livet. Det kan fx ske gennem implementering af røgfri matrikler eller
røgfri skoletid på skolerne, ved at begrænse tilgængeligheden af
tobaksvarer og gennem et stærkt samarbejde med forældre og skoler,
fritidstilbud mv.
Flere skal stoppe med at ryge
Rygere, der ønsker at holde op, skal opleve, at omgivelserne støtter op om
beslutningen. Kommunerne spiller en rolle ved at styrke tilbud om hjælp til
rygestop, så flere, der ønsker det, kan komme i gang med et professionelt
rygestoptilbud. Det kræver kommunale rygestoptilbud af høj kvalitet, som er
tilgængelige for alle, og at flere henvises fra almen praksis og sygehus til de
kommunale rygstoptilbud.
Grafik og data [foreløbige eksempler]
 Stigning i antallet af børn og unge der ryger (afvent opdaterede tal
fra Kræftens bekæmpelse). Ofte sker der et skred i overgangen fra
folkeskole til ungdomsuddannelse, hvor flere unge lærer at ryge.
Kommunale eksempler [foreløbige eksempler]
Syddjurs Kommune har som den første i Danmark valgt at gå forrest og pr. 1.
august 2017 indført røgfri skoletid på alle kommunens folkeskoler. Strukturelle
forebyggelsestiltag som fx røgfri skoletid er et af de mest effektive redskaber til at
forebygge rygestart blandt børn og unge.
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Forstærket indsats over for storrygere er et projekt på tværs af kommuner,
sygehus og almen praksis, hvor formålet er at tilbyde hjælp til storrygere, der
ønsker rygestop gennem systematisk henvisning til kommunale rygestopforløb
fra sygehus og almen praksis. Projektet har medført at langt flere henvises til og
modtager rygestopforløb i kommunen. Samtidig har en sidegevinst ved projektet
været, at flere tilbydes andre dele af kommunens patientrettede
forebyggelsestilbud.

Anbefalinger
KL vil arbejde for…
 at indfri ambitionerne i Røgfri Fremtid som en del af partnerskabet.
 at rygeloven ændres, så alle uddannelsesinstitutioner med optag af
børn og unge under 18 år bliver røgfrit område.
 at begrænse tilgængeligheden af tobaksvarer særligt for børn og unge.
 at sætte fokus på mere optimal henvisning til de kommunale
rygestoptilbud fra fx sygehus og almen praksis.
KL anbefaler…
 at kommunalbestyrelserne tager politisk stilling til ambitionerne i Røgfri
Fremtid, herunder deltagelse i partnerskabet.
 at kommunerne drøfter mulighederne for at indføre røgfri matrikel
og/eller røgfri skoletid på alle grundskoler og uddannelsesinstitutioner
med optag af børn og unge under 18 år.
 at kommunerne udbreder røgfri miljøer – ikke mindst hvor børn og unge
færdes - både internt i kommunerne og via partnerskaber med fritidsliv,
foreninger og erhvervsliv.
 at kommunerne drøfter muligheden for, at indføre røgfri arbejdstid for
kommunens medarbejdere.
 at kommunerne laver proaktiv opsporing, styrker de kommunale tilbud
om hjælp til rygestop og sikrer lettilgængelig adgang til rygestop forløb i
nærområdet
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Pejlemærke 5: Ingen børn og unges liv må skades af
alkohol
Alkohol er både et nydelsesmiddel og et rusmiddel, som berører
størstedelen af befolkningen. Alt for mange danskere har i dag et for højt
alkoholforbrug og følgerne heraf er store for såvel den enkelte borger,
familien og de pårørende som samfundsmæssigt. Alligevel kan det svært
både politisk og for den enkelte medarbejde i kommunen at arbejde med
alkohol fordi det er et område, der opleves meget privat, og som ofte er
tabuiseret. Ikke desto mindre er der et stort potentiale i de kommunale
rammer, foruden og der mange aktører, både nationalt og lokalt, offentlige
og private, der arbejder med alkoholforebyggelse, og derved er centrale
samarbejdspartnere for kommunerne i at styrke den samlede indsats.
Et mere hensigtsmæssigt alkoholforbrug i hele befolkningen
Et mere hensigtsmæssigt alkoholforbrug i hele befolkningen kræver et fælles
kritisk blik på vores alkoholkultur. Mange nyder er glas i ny og næ men alt for
mange drikker mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger. En nedsættelse
af det generelle alkoholforbrug vil have stor betydning for folkesundheden og
vil betyde, at færre får et alkoholmisbrug og færre oplever de skadelige
konsekvenser af alkohol.
Unge fulde af liv
Danske unge drikker sig oftere fulde og indtager samtidig større mængder
alkohol sammenlignet med vores europæiske naboer. Der er behov for at
påvirke de unges alkoholkultur, så de unges alkoholdebut udsættes og færre
unge har et overdrevent indtag af alkohol. En af de mest effektive strategier
til at nedbringe alkoholforbruget blandt unge er strukturelle
forebyggelsestiltag som fx alkoholpolitikker i kommunale institutioner og på
ungdomsuddannelser, reduceret tilgængelighed i form af højere
aldersgrænser og bedre håndhævelse af lovgivningen. Strategien skal ske i
samskabelse med de unge, ungdomsuddannelserne, festmiljøer mv. for at
skabe en kultur, hvor man kan have det sjovt uden at skulle udsætte for
massiv eksponering for alkohol.
Ingen børn skal vokse på med alkoholmisbrug
I Danmark vokser alt for mange børn og unge op i hjem, der er belastet af
alkohol. Det har store konsekvenser, som sætter spor resten af livet. I knap
hver anden af kommunens anbringelsessager er alkohol en væsentlig
medvirkende årsag. Der er derfor behov for et øget fokus på børn i familier
med skadeligt forbrug af alkohol. Det kræver en familieorienteret
alkoholbehandling i kommunerne og en systematisk tidlig indsats for at
forebygge alkoholskade hos både den der drikker og de pårørende – særligt
børnene.
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Styrket alkoholbehandling
Flere med behov skal i alkoholbehandling, og der er behov for styrket tidlig
opsporing og øget kvalitet i tilbuddene. Det kræver at kommunerne sikrer
systematik og kvalitet i alkoholbehandlingen fx gennem nationale
minimumstandarder for alkoholbehandlingen, herunder behandlernes
uddannelse.
Mange ældre har et alkoholoverforbrug, og der er behov for et øget fokus på
denne målgruppe. Ældre tåler generelt mindre alkohol end yngre, og et
alkoholoverforbrug blandt ældre kan føre til faldulykker og forringe virkning
af eventuel medicin, den ældre tager. Forebyggelse af skadelige virkninger
af alkoholoverforbrug hos ældre kræver medarbejdere, der er dygtige til at
opspore og italesætte problemet.
Grafik og data [foreløbige eksempler]
 Boks med de 5 væsentligste samarbejdsaktører på området, fx
Alkohol og Samfund, Kræftens bekæmpelse, SST, TUBA/Blå Kors,
civilsamfundet, borgeren selv mv.
 1/3 af danskerne har et menneske med et alkoholproblem i familien
– enten i kernefamilien eller blandt andre familiemedlemmer.
 Unges tal fra SIF uge 34, 2017: Unge, der har forældre med
alkoholproblemer, brænder eller skærer i højere grad i sig selv med
vilje, ligesom de i langt højere grad end andre unge har forsøgt
selvmord eller haft selvmordstanker.
 De kommunale udgifter til overførselsindkomster er to-tre gange
højere til borgere med overforbrug af alkohol end til borgere uden –
svarende til knap 50.000 kr. om året pr. borger.
Kommunale eksempler [foreløbige eksempler]
11 midtjyske kommuner er gået sammen i Projekt BRUS, der hjælper børn og
unge i alderen 0-24 år, som lever i familier med rusmiddelproblemer.

Anbefalinger
KL vil arbejde for…
 at aldersgrænser for salg og udskænkning af alkohol håndhæves, ikke
mindst for at begrænse tilgængeligheden af alkohol, hvor børn og unge
færdes.
 at understøtte, at aldersgrænserne for køb af alkohol i detailhandlen
samles, således aldersgrænsen hæves fra 16 år til 18 år.
 at Sundhedsstyrelsen sikrer viden om evidensbaserede indsatser på
området.
KL anbefaler…
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at kommunerne sikrer en systematisk forebyggende alkoholindsats
rettet mod børn og unge og skaber alkoholfri miljøer, hvor børn og unge
færdes, herunder i kommunale institutioner og i fritidstilbud.
at kommunerne politisk drøfter, hvordan man understøtter en mere
hensigtsmæssig alkoholkultur blandt alle kommunens borgere – unge
som ældre.
at kommunerne samarbejder om en mere hensigtsmæssig festkultur ift.
alkohol og rusmidler blandt unge gennem et samarbejde med
ungdomsuddannelserne, restaurationslivet og detailhandlen.
at kommunerne sikrer fokus på en systematisk tidlig opsporing af børn
og unge, der vokser op i familier med et skadeligt alkoholforbrug,
herunder at relevante medarbejdere har kompetencer til at opspore og
italesætte problemet.
at kommunerne sikrer systematisk opsporing af borgere med
alkoholoverforbrug og sikrer at borgere tilbydes relevant
alkoholbehandling.
at kommunerne styrker kvaliteten i de differentierede
alkoholbehandlingstilbud ved brug af evidensbaserede indsatser.
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Pejlemærke 6: Flere skal leve et liv med mental
sundhed og trivsel
WHO skønner, at psykiske lidelser som angst og depression udgør en af de
største trusler mod folkesundheden i tæt kapløb med kræftsygdomme og
rygning. I Danmark ser vi samme bekymrende udvikling og i løbet af en
tidsperiode på et år vil hver femte voksen opleve at have psykiske
symptomer. De samlede direkte og indirekte samfundsmæssige
omkostninger ved psykisk sygdom er estimeret til 55 mia. kr. årligt i
Danmark. De direkte omkostninger til behandling udgør kun ca. 10 %.
Hovedparten af omkostningerne skyldes førtidspensionering, langvarigt
sygefravær og nedsat individuel arbejdsevne. Desværre er det stadig et
uopdyrket område, hvor der er begrænset viden om hvorfor og hvad vi kan
gøre ved det.
Et rummeligt samfund, hvor alle er aktive i meningsfulde fællesskaber
Det vi ved er, at det er muligt at forbedre og styrke vores mentale sundhed
igennem meningsfulde aktiviteter, som vi dyrker i fællesskab med andre.
Som mennesker har vi behov for at føle os værdsat og kunne se en mening
med tilværelsen. Har man et aktivt liv fyldt med fritidsaktiviteter og
regelmæssig kontakt til venner og familie, har man markant mindre risiko for
at udvikle depression og angst, ligesom man nedsætter risikoen for at få
hukommelsestab, koncentrationsbesvær og andre mentale
funktionsnedsættelser.
Som samfund har vi en forpligtigelse til, at vi rummer mange forskellige
fællesskaber, hvor vi som mennesker føler os velkomne og værdsat på
tværs af alder, køn, kultur og social baggrund. I kommunerne har vi et
medansvar for alsidige og inkluderende fællesskaber i de sammenhænge,
hvor vi møder borgeren i fx dagtilbud, skole, jobcenter og på social- og
ældreområdet. Men vi løfter ikke opgaven alene. Vi har alle et medansvar
som stat, region, erhvervsliv, frivillighedsområde, og som medmenneske i
form af familie, kollega og ven. Det gælder også i forhold til at afstigmatisere
og skabe større åbenhed om psykisk sygdom, som stadig er et tabuiseret
emne i samfundet.
Invester før det sker
Skal samfundet for alvor gøre noget ved mistrivsel og psykisk sygdom, skal
vi starte med at forebygge hos børn og unge - og gerne allerede i de helt
tidlige leveår fra 0 til 6 år. Børn, der vokser op i familier med misbrug,
psykisk sygdom, omsorgssvigt eller overgreb, er i særlig risiko, men alle
børn kan udvikle psykisk sårbarhed. Den kan ligge i generne, eller udvikles i
det helt tidlige samspil med de nære omsorgspersoner – oftest forældrene.
Kommunen har en opgave i at identificere børn med negativ social arv
allerede i den tidlige barndom og støtte familierne igennem sundhedsplejen,
dagtilbud og eventuelt socialområdet. Samtidig har almen praksis en rolle ift.
at underrette kommunen, hvis de er i kontakt med forældre med psykisk
sygdom, misbrug eller andre sundhedsmæssige eller sociale forhold, der
kan have betydning for barnets mentale sundhed.
En investering i en tidlig og systematisk indsats forbedrer underprivilegerede
og understimulerede børns kompetencer og vil komme deres trivsel,
udvikling og læring til gavn resten af deres liv.
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I skolerne har børn og unge der mistrives oftere indlæringsproblemer og
sværere ved at gennemføre skolegang og uddannelsesforløb. Børn der ikke
trives har en større risiko for at udvikle alvorlige psykiske symptomer og
sygdomme, der kan vedvare som ung og senere som voksen. Vi ved fra
forskningen, at skoler der har et vedvarende fokus på trivsel og målrettet
arbejder med, at alle føler sig velkomne og har et tilhørsforhold til skolen
forbedrer elevernes trivsel.
Psykisk mistrivsel hos voksne
For voksne er der også en tydelige social skævvridning, hvor risikofaktorer
og belastninger i forhold til diskrimination, arbejdsløshed, belastende
arbejdsmiljø, lav social kapital i boligområder og social isolation er socialt
skævt fordelt. Psykiske lidelser som fx angst og depression rammer derfor
også nogle befolkningsgrupper hårdere end andre.
Langt de fleste kommuner har et eller flere tilbud til borgere der oplever
psykisk mistrivsel, men tilbuddene kan ikke stå alene og der er behov for tæt
sammenhæng til udredning og behandling, hvor der opleves lange
ventetider.
Kommunale eksempler [foreløbige eksempler]
Headspace er et anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen
12-25 år, som er repræsenteret i og samarbejder med kommuner landet over.

ABC for mental sundhed er en forskningsbaseret indsats, der retter sig mod
hele befolkningen og sætter rammerne for meningsfulde fællesskaber, aktiviteter
og arrangementer, som alle kan være en del af rundt om i landets kommuner.

Anbefalinger
KL vil arbejde for…
- at forskning og vidensopsamling styrkes for at belyse hvordan
mental sundhed kan fremmes og hvilke indsatser, der virker.
- at der udvikles nationale anbefalinger i forhold til fremme af mental
sundhed.
KL anbefaler…
- at kommunerne fremmer alsidige og inkluderende fællesskaber
igennem samarbejde med lokale organisationer og boligområder.
- at kommunerne arbejder med at styrke den mentale sundhed og
fremme trivslen hos alle borgere igennem vidensbaserede indsatser.
- at kommunes medarbejdere har styrke opmærksomheden på børn
og unges tidlige tegn på psykisk mistrivsel og risikofaktorerne herfor
og der sættes ind med det rette tilbud.
- at kommunen drøfte muligheden for at have vidensbaserede tilbud til
borgere der har tegn på psykisk mistrivsel.
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2.3

Orientering om status på andelen af kommunal praktik i
sygeplejerskeuddannelsen

Bilag. Okt. 2017

Baggrundsnotat. Opgørelse over kommunernes andel af ECTS point på
sygeplejerskeuddannelsen

Udregning:
Formlen for udregning af andelen af ECTS point for kommunerne samlet på en given uddannelsesinstitution
er:

𝑃𝑐𝑡. 𝑎𝑓 𝑠𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑘 =

Praktik STÅ ∗ 60 ECTS
∗ 100
Dimensionering ∗ 90 ECTS

Ved udregning af andelen af ECTS på point for en given kommune erstattes det samlede dimensioneringstal
med det antal studerende, som kommunen ud fra befolkningsandel i den givne skoles optageområde kan
forventes at tage. Formlen bliver dermed:

𝑃𝑐𝑡. 𝑎𝑓 𝑠𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑘 𝑓𝑜𝑟 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒 =

Praktik STÅ ∗ 60 ECTS
∗ 100
Dimensionering ∗ befolkningsandel ∗ 90 ECTS

Begrebet Praktik STÅ er et begreb brugt i uddannelsesregi. Begrebet udtrykker, hvor mange
fuldtidsstuderende de ECTS point, som en given organisation står for, svarer til i fuldtidsstuderende på et
år. Et årligt fuldtidsstudie svarer til 60 ECTS point. Uddannelsesinstitutionerne har disse tal opgjort, og det
er dem, der er lagt til grund for beregningerne.

Eksempel
Kommune X har 35.000 borgere ud af 100.000 borgere i UCY's optageområde. Dimensioneringen for UCY er
på 200 studerende. Samlet løfter Kommune X 20 PraktikSTÅ (1200 ECTS point i praktikforløb fordelt på
praktikforløb på forskellige semestre).
Kommune X's løfter dermed i pct. af ECTS pointene.
20 ∗60 ECTS

1200

𝑃𝑐𝑡. 𝑎𝑓 𝑠𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑘 𝑓𝑜𝑟 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒 𝑋 = 200∗0,35∗ 90 ECTS ∗ 100 = 6300 *100 = 19,0 pct.
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Resultater – 2016 uddannelsen opgjort medio 2017.
Nedenfor ses en oversigt for andelen af praktik i kommunalt regi opgjort for de enkelte kommuner,
uddannelsessteder og samlet. Tallene er indhentet fra UC'erne primo august 2017. Som det fremgår af
tabellen er der nogle usikkerhed for hhv. Sønderborg, Aabenraa og Esbjerg Kommune.

Sønderborg*
Haderslev
Tønder
Aabenraa*
Aabenraa skolen
Fredericia
Kolding
Vejle
Vejle skolen
Assens
Kerteminde
Middelfart
Nordfyns
Nyborg
Odense
Odense skolen
Faaborg-Midtfyn
Langeland
Svendborg
Ærø
Svendborg skolen
Billund
Esbjerg*
Fanø
Varde
Vejen
Esbjerg skolen
Samlet

Andel af de studerende ud fra befolkning STÅ i alt
39,4
29,5
20,0
31,1
Dimensionering: 120
38,2
69,3
84,5
Dimensionering: 192
25,7
14,9
23,4
18,2
19,8
123,3
Dimensionering: 225
33,5
8,2
38,1
4,1
Dimensionering: 84
13,3
58,2
1,7
25,3
21,5
Dimensionering: 120
Dimensionering: 741

9,7
6,7
4,9
7,7
29,0
17,2
31,2
38
86,4
11,5
6,7
10,6
8,2
8,9
55,5
101,4
15,1
3,7
17,2
1,9
37,9
5,1
25,8
3,3
9,7
11,4
55,4
310,1

% af samlet
praktik ECTS point
16,4%
15,1%
16,4%
16,6%
16,1%
30,0%
30,0%
30,0%
30,0%
29,9%
30,1%
30,2%
30,0%
30,0%
30,0%
30,0%
30,0%
30,0%
30,1%
30,8%
30,1%
25,6%
29,6%
132,3%
25,5%
35,3%
30,8%
27,9%

*UCSyd har i forbindelse med opgørelse af tallene meddelt, at der forventes justeringer til tallene
for kommunen.

2

Bilag. Okt. 2017

Udvikling 2008 uddannelsen til 2016 uddannelsen for UCL
UC Lillebælt har leveret data for udviklingen af kommunernes andel af praktik på
sygeplejerskeuddannelsen. Udviklingen ses nedenfor opgjort på UC Lillebælts tre uddannelsessteder.

2008-udd

Vejle
Odense
Svendborg
Samlet UCL

Dimensionering
180
219
76
475

STÅ
70,5
59
21,5
151

2016-udd
Pct. af
ECTS Dimensionering
26,1
192
18,0
225
18,9
84
21,2
501

STÅ
86,4
101,4
37,9
225,7

Pct. af
ECTS
30,0
30,0
30,1
30,0
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Aftale mellem KKR Syddanmark og Væksthus Syddanmark
2018
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Aftale mellem KKR Syddanmark og Væksthus Syddanmark 2018
Erhvervsfremmesystemet skal yde et målbart resultat til Syddanmarks økonomiske udvikling med
udgangspunkt i virksomhedernes behov, så de oplever de bedste muligheder for at styrke deres
konkurrenceevne, produktivitet og øge beskæftigelsen i enten egen virksomhed eller hos deres
underleverandører.
Denne aftale er en del af den proces, der skal understøtte og styrke det sammenhængende
erhvervsfremmesystem i Syddanmark mellem de lokale og tværkommunale aktører og Væksthus
Syddanmark.
Visionen om et sammenhængende erhvervsfremmesystem fordrer et tæt samarbejde mellem såvel
aftalens parter, som med alle øvrige syddanske erhvervsfremmeaktører. Skal visionen lykkes, er det helt
nødvendigt, at alle relevante aktører på området løfter i samlet flok.
Samarbejdet skal resultere i øget fokus på iværksætteri, internationalisering, positionering og synliggørelse
samt en markant operatørrolle. Formålet med alle initiativer er at forbedre de syddanske
vækstvirksomheders konkurrenceevne, produktivitet, beskæftigelse og internationalisering.
I.
Aftalens overordnede indsatser
Væksthus Syddanmark arbejder med en entydig og klar rollefordeling om samarbejde mellem systemets
aktører, markedsfører og synliggør systemets muligheder og kompetencer og har fokus på
kompetenceudvikling og videndeling mellem aktørerne.
Væksthus Syddanmark leverer specialiseret erhvervsservice til alle syddanske virksomheder med
vækstpotentiale (jf. bilag 1) uafhængigt af branche og andre prioriteringer. Det afgørende er deres
potentiale og muligheder for vækst. Samtidig arbejder Væksthus Syddanmark tæt sammen med
kommuner, erhvervsserviceenheder og subregionale aktører/business regions, hvor alle aktører i et
gensidigt samarbejde i videst muligt omfang understøtter strategier og styrkepositioner.
De fire business regions har følgende erhvervsudviklingsstrategier:
Udvikling Fyn, der omfatter Nyborg, Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Assens og Odense kommuner, fokuserer
på Maritim, Robotter, Turisme, Sport Events, Miljø og Food.
Trekantområdet Danmark, der omfatter Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle
kommuner, fokuserer primært på produktion og hertil knyttede temaer som transport/logistik,
automatisering/digitalisering og eksport.
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Sydvestjysk Udviklingsforum, der omfatter Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner, fokuserer bl.a. på
Turisme, Offshore og Energi, Landbrug og Fødevarer, Oplevelsesøkonomi, Produktion, IT og Big data.
Udviklingsråd Sønderjylland, der omfatter Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder kommuner,
fokuserer på energieffektive produkter/megatronik, landbrug og fødevarer, logistik/transport samt temaer
som fx automatisering og eksport.
Konkret ser Væksthus Syddanmarks indsatser således ud:
1. Screening af virksomheder for at sikre, at ressourcerne bruges på de virksomheder, der ligger i
Væksthus Syddanmarks målgruppe. Fortsat fokus på at øge andelen af virksomheder i vækstlaget. Dette
sker i et tæt samarbejde med de lokale erhvervsserviceenheder, som er den naturlige indgang til
virksomhederne.
Det betyder, at Væksthus Syddanmark fokuserer på:
 virksomheder med potentiale for vækst og virksomheder, der har vist høj historisk vækst. Væksthus
Syddanmark tilbyder programmer, der skaber en fokuseret indsats mod at realisere
virksomhedernes vækstpotentiale.
2. Udmøntning af statsinitiativer, som kan minimere antallet af aktører og skabe større synlighed og
gennemskuelighed for virksomheder og samarbejdspartnere, jf. rammeaftalen for 2016-2020.
Det betyder, at Væksthus Syddanmark fokuserer på:
 at skabe synlighed om resultater. Arbejdet sker i et tæt samarbejde med relevante aktører
herunder de lokale, tværkommunale og regionale aktører.
3. Konsolidering af Væksthus Syddanmark og de ydelser og services, som stilles til rådighed for
målgruppen til gavn for vækst og udvikling i kommunerne.
Det betyder, at Væksthus Syddanmark fokuserer på:
 at være knudepunkt i et sammenhængende, differentieret system, hvor der er god og konstruktiv
dialog på tværs af regionen og de lokale aktører. Tæt samspil med de øvrige Væksthuse og fokus på
de øvrige samarbejdsparter i regionen
 operatørfunktionen. Der skal arbejdes videre med en programportefølje, som understøtter de
behov og barrierer, der er, for at virksomheder på tværs af branchetilhørsforhold kan realisere
deres potentiale, eller for at de kan komme videre i deres udvikling. Således at udviklingen tager
udgangspunkt i virksomhedernes efterspørgsel og behov samt understøtter kommunernes
erhvervspolitiske strategier. Det kan være programmer, der understøttes af Vækstforum, nationale
puljer eller/og internationale puljer herunder også Interreg-midler med fokus på det
grænseoverskridende samarbejde, således at der arbejdes med det uudnyttede vækstpotentiale
mellem danske og tyske virksomheder
 erhvervsfremmeakademi, hvor målet er at styrke erhvervsfremmeaktørers formelle og
relationsskabende kompetencer. Det er dels temamøder dels møder med relevante oplægsholdere,

3

som kan understøtte samarbejde og viden mellem aktørerne på erhvervsfremmeområdet. Alle
møder drøftes i arbejdsgruppen, inden de planlægges, således at såvel de lokale
erhvervsserviceenheder, klynger, business regions som øvrige aktører har mulighed for at komme
med input til temaerne og selve mødeafholdelsen
 resultater og effekter på henholdsvis omsætning, eksport og beskæftigelse, herunder også de
prognoser, som virksomhederne selv er med til at angive i regi af programmerne
 internationalisering.
4. Fokus på udvikling af samarbejder, også med tværkommunale aktører/business regions. Der
koordineres med kommunernes erhvervspolitiske strategier.
Det betyder, at Væksthus Syddanmark fokuserer på:
 at styrke det strategiske samarbejde med de fire business regions for at sikre størst mulig
koordinering og synergi mellem aktørerne, således at virksomhederne oplever et
sammenhængende erhvervsfremmesystem. Koordinering understøttes af, at medarbejderne fra de
respektive organisationer tilbydes ad hoc kontorplads hos hinanden, således at samarbejdet også
styrkes blandt medarbejderne
 at videreudvikle samarbejdet med Det Syddanske EU-kontor (SDEO) til gavn for virksomhederne i
Syddanmark. Et tæt samarbejde med EEN (Enterprise Europe Network) videreudvikles ligeledes
 strategiske samarbejder med partnere, der kan styrke virksomhedernes vækstpotentiale, som
eksempelvis med EKF, Vækstfonden, UM/Eksportrådet m.fl.
 at skabe et konstruktivt samarbejdende og sammenhængende erhvervsfremmesystem herunder
afklare roller, understøtte hinanden og agere fleksibelt til gavn for virksomhederne i Region
Syddanmark
 at der afholdes kvartalsvise møder med business regions og Region Syddanmark for at sikre
koordinering med de subregionale og regionale strategier og indsatser
 at sikre en årlig opfølgning med de 22 direktører/chefer for de lokale erhvervsserviceenheder.
II.
Afsæt for aftalen
Aftalen ligger i forlængelse af rammeaftale for Væksthusene mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og KL.
Aftalen er etårig og revideres 2017 med henblik på en ny aftale for 2018.
Aftalen afspejler politiske drøftelser og løbende dialog med såvel de 22 kommuner, KKR Syddanmark,
kredsen af kommunaldirektører i de syddanske kommuner som Væksthus Syddanmarks bestyrelse.
Finansiering
Kommunerne bliver kompenseret for driften af Væksthus Syddanmark via bloktilskuddet for 2016 til og
med 2020. Regeringen og KL er enige om, at midlerne udelukkende kan bruges til Væksthus Syddanmark.
Kommunernes finansiering af Væksthusene opgøres hvert år i maj i forbindelse med det årlige møde
mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet, og finansieringen for det kommende år bekræftes i den årlige
økonomiaftale mellem Staten og KL. Kommunerne i Syddanmark modtager i 2018 22.812.000 kr. i
bloktilskud til Væksthus Syddanmark. Kommunerne overfører midlerne til Væksthus Syddanmark i to rater i
henholdsvis januar og juli.
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Rolleafklaring
Kommunernes erhvervsfremme er opdelt i henholdsvis lokal, fokuseret og specialiseret erhvervsfremme.
Den lokale erhvervsfremme udføres enten i den kommunale forvaltning eller af en lokal erhvervsoperatør.
Den fokuserede erhvervsservice varetages af kommunerne i samarbejde med Væksthus Syddanmark. Den
specialiserede erhvervsfremme, som er rettet mod iværksættere og eksisterende virksomheder med et
særligt vækstpotentiale og/eller vækstambition, varetager Væksthus Syddanmark. Som beskrevet ovenfor
har alle parter en forpligtigelse til at understøtte en professionel adgang for virksomhederne også for de
kommuner, som ikke er omfattet af en subregional aktør/business region. Det er en fælles ambition, at
erhvervsfremmesystemet skal være sammenhængende og effektivt, således at det gavner alle
virksomhederne i Region Syddanmark.
III.
Centrale aktørers roller
Det Syddanske EU-Kontor (SDEO) hjælper og assisterer syddanske virksomheder, videninstitutioner og
myndigheder med international projektudvikling og internationalt samarbejde.
SDEO er den syddanske specialist i internationale udviklingsprojekter med særligt fokus på EU´s
støtteprogrammer og fungerer dermed som en slags backoffice/underleverandør.
Hvert år indgås samarbejdsaftale (henvisninger, videndeling og koordinering) mellem Væksthus
Syddanmark og SDEO med henblik på at screene virksomheder, som kan være med i EU-programmer og
synliggøre fælles initiativer både kommunalt og i offentligheden.
Syddansk Vækstforum udarbejder en regional erhvervsudviklingsstrategi med tilhørende handlingsplan,
overvåger de lokale og regionale vækstvilkår og indstiller programmer til medfinansiering. Vækstforum
tilbyder rådgivning til ansøgere om finansieringsmuligheder.
De subregionale aktører/business regions er frivillige sammenslutninger af flere af kommunerne på tværs
af Fyn og Jylland, hvor der i hver enkelt enhed er en erhvervsudviklingsstrategi. De arbejder med
rammebetingelser og erhvervsfremme gennem netværk og videndeling, ofte i form af klyngesamarbejde,
og understøtter på den måde erhvervsudviklingen.
To gange årligt afholdes der opfølgningsmøder mellem Væksthus Syddanmark og fire kommunaldirektører,
der repræsenterer de fire subregionale aktører/business regions.
IV.
Forpligtende aftaler med kommunerne
Væksthus Syddanmark har forpligtende aftaler med de 22 kommuner. Aftalerne skal skabe øget
sammenhæng i erhvervsfremme blandt andet gennem følgende 4 operationelle indsatser:
1. Samarbejde om vejledningsydelser: Væksthus Syddanmark varetager specialiseret vejledning og
kommunernes erhvervsfremme udfører hovedsageligt generel erhvervsfremme. De lokale aftaler
specificerer vejledningsydelserne nærmere for at sikre koordinering og samarbejde på eventuelle
fagligt overlappende områder. Den aftalte rollefordeling skal gøres synlig for erhvervsfremmesystemets
brugere.
2. Koordinering af virksomhedskontakt, aktiviteter og markedsføring: Aktørerne er gensidigt forpligtede til
at sikre koordinering f.eks. gennem inddragelse i planlægningsfasen for nye aktiviteter.

5

3. Erhvervsfremmeakademi (bilag 1, pkt. 1): Væksthus Syddanmark har ansvar for at udarbejde en strategi
for, planlægning og gennemførelse af kompetenceudvikling for såvel den lokale som den specialiserede
erhvervsfremme i samarbejde med de lokale aktører. Der er nedsat en arbejdsgruppe. I 2017
videreføres Erhvervsfremmeakademi, jf. bilag 1. Dette skal være med til at understøtte den fortsatte
kompetenceudvikling hos de lokale aktører.
4. Fælles værktøjer:
 CRM: Det tilstræbes, at de lokale aktører benytter erhvervsfremmesystemets fælles CRM-system.
Herunder aftales nærmere om niveau for fortrolighed med hensyn til virksomhedsspecifikke
oplysninger. I fællesskab sikres øget anvendelse af systemet fra lokal og subregional side samt
øvrige aktører. I fællesskab sikres en bedre monitorering og kvalitetssikring.
 VækstHjulet: Det tilstræbes, at lokale aktører benytter samme ”diagnoseværktøj” som Væksthus
Syddanmark (fx VækstHjulet) som et naturligt led i den generelle erhvervsfremme.
 Øvrige: Væksthus Syddanmark tager initiativ til en kortlægning af, hvor der i øvrigt med fordel kan
indarbejdes fælles værktøjer/standarder som fx forretningsplaner m.v.

Fredericia den 11. oktober 2017

Egon Fræhr
Formand for KKR Syddanmark

H.P. Geil
Formand for Væksthus Syddanmarks bestyrelse
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Bilag 1

1. Uddybning af konkrete indsatsområder
Erhvervsfremmeakademiet
Erhvervsfremmeakademiet fortsætter i 2018 og udvikles i samarbejde med erhvervsfremmeaktører og
andre relevante samarbejdspartnere i Syddanmark efter behov. Målgruppen er alle, der arbejder med
erhvervsfremme herunder også klynger. Målsætningen er at styrke kompetencerne og netværket mellem
de syddanske erhvervsfremmeaktører. Formålet er at sikre et udbygget samarbejde og løfte
kompetencerne på de områder, som arbejdsgruppen definerer som væsentlige indsatsområder. En
arbejdsgruppe bestående af 4-6 kommunale repræsentanter, én repræsentant fra Region Syddanmark, én
repræsentant fra de subregionale aktører og 3 repræsentanter fra Væksthus Syddanmark, planlægger det
gennemgående tema for året og minimum 2 workshops. Aktiviteterne tilpasses løbende behov og
muligheder. Det planlægges at implementere kompetenceudviklingsforløb udbudt af Væksthus
Syddanmark på forskellige niveauer for de respektive medarbejdere i erhvervsfremme- og
beskæftigelsessystemet med fokus på videndeling og forretningsforståelse.
Markedsføring og synliggørelse
Aktørerne skal fortsat fokusere på dialog og samarbejde herunder mulighed for programsamarbejder, som
er med til at understøtte udviklingen i de respektive kommuner og samlet set i hele Syddanmark. Det
betyder, at både kommuner og Væksthus Syddanmark forpligter sig til at synliggøre og markedsføre
muligheder i erhvervsfremmesystemet over for virksomheder, kunder og interessenter. Det kan ske ad flere
forskellige kanaler eksempelvis presse, arrangementer, events, projekter og oplæg.
Kompetenceudvikling
Fælles kompetenceudvikling og videndeling mellem aktørerne kræver fokus. Konkrete initiativer for at opnå
dette er: fælles kompetenceudvikling, fælles faglige -/erfaringsarrangementer, bilaterale møder mellem
kommuner og Væksthus Syddanmark samt en generel tæt dialog mellem Væksthusdirektør,
kommunaldirektørkredsen og KKR. Derudover er der etableret en direkte dialog mellem relevante
medarbejdere i kommunerne, hos de subregionale aktører/business regions og relevante medarbejdere i
Væksthus Syddanmark.
Fælles kompetenceudviklingsforløb styrker sammenhængen og højner serviceniveauet i systemet. I den
nationale aftale henstilles der til, at Væksthusene så vidt muligt koordinerer kompetenceudviklings- og
videndelingsaktiviteter under hensyntagen til de regionale forhold.
2. Fakta om Væksthus Syddanmark
Her er fakta om Væksthus Syddanmark beskrevet inden for områderne: opgaver, målgruppe, kerneydelser,
finansiering, effekter og resultater og organisation.
Opgaver:
• Vækstkortlægning
Væksthus Syddanmark skal uvildigt og uden vederlag hjælpe virksomhederne med at kortlægge deres
vækstpotentiale, udarbejde en vækstplan og henvise til private og offentlige tilbud, der kan medvirke til
at realisere vækstpotentialet.
• Samarbejde
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•

Væksthus Syddanmark skal være knudepunkt i et sammenhængende erhvervsfremmesystem, hvor
Væksthus Syddanmark skaber samarbejde mellem aktører og er dynamo i udviklingen af initiativer, der
styrker vækstkulturen og væksten hos virksomhederne.
Operatørfunktioner
Væksthus Syddanmark skal udvikle – og som operatør gennemføre – projekter, der udløser uudnyttet
vækstpotentiale og skaber vækstmuligheder for virksomhederne. Væksthus Syddanmark bør aktivt søge
at blive operatør på relevante projekter, der er udbudt af Staten, regionerne, EU m.fl.
I Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 får Væksthus Syddanmark mulighed for at løfte
opgaven omkring vejledning af vækstiværksættere inden for Vækstforums satsninger (energi,
velfærdsteknologi, design og robotteknologi). Derudover er internationalisering fortsat et væsentligt
indsatsområde for Væksthus Syddanmark. Nationale programmer udbudt af eksempelvis Danmarks
Vækstråd er også relevante i forbindelse med operatørfunktionen.

Derudover skal Væksthus Syddanmark jf. den nationale aftale for 2017 have fokus på at:
• skabe vækst og skalerbarhed hos de virksomheder, der har vækstpotentiale
• stimulere til brug af privat rådgivning og andre aktører i erhvervsfremmesystemet
• udmønte statslige initiativer i højere grad i regi af eller i tæt samarbejde med Væksthusene
• vedvarende tilpasse vækstmodel, så Væksthus 2.0 fortsat er i fokus og implementeres løbende
• fastholde og styrke knudepunktsrollen i de regionale økosystemer
• øge Væksthusenes samfundsmæssige værditilvækst, der er 6 gange større end den offentlige
investering.
Se bilag 2 for aftalen mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet 2017.
Målgruppe
Målgruppen for Væksthus Syddanmark er virksomheder med vækstpotentiale, der opfylder mindst ét af
følgende kriterier:
• virksomheder med mindst fem ansatte og ambition om en årlig vækst i antal ansatte eller
omsætning på mindst 20 % i tre år
• virksomheder med mindre end fem ansatte og ambition om at beskæftige mindst 10
ansatte inden tre år
• virksomheder med eksportambitioner.
Kerneydelser
Væksthus Syddanmarks kerneydelser omfatter blandt andet følgende hovedområder:
• økonomi og finansiering
• ledelse og strategi
• salg og markedsføring
• teknologi og innovation
• internationalisering.
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Inden for fagområderne kan Væksthus Syddanmark understøtte den lokale erhvervsfremmeindsats på
specifikke ydelser, eksempelvis vejledning om beskyttelse af IPR, finansiering af vækst, eksport,
produktivitetsoptimering etc. Der henvises til Væksthus Syddanmarks hjemmeside - www.vhsyd.dk - for
aktuel information om faglige ydelser og udviklingsprogrammer.
Organisation
Væksthus Syddanmark er en erhvervsdrivende fond med selvstændig bestyrelse, jf. vedtægter på
www.vhsyd.dk . Organiseringen skal være med til at understøtte efterspørgselsdrevet behov fra
målgruppen og markedet. Der kan efter behov nedsættes udvalg, som kan understøtte den udvikling.

2.5

Aftale mellem KKR Syddanmark og Væksthus Syddanmark
2018

26. april 2017

National aftale for Væksthusene i 2018
Aftale mellem
Erhvervsministeriet
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
og
Kommunernes Landsforening
Weidekampsgade 10
2300 København S

Indledning:
Væksthusene er knudepunkt i det offentlige erhvervsfremmesystem og har i 10 år
leveret sparring til danske virksomheder, der har ambitioner og potentiale for at skalere deres virksomhed. Væksthusene har således bidraget til at skabe arbejdspladser,
eksport og øget omsætning i mere end 2.500 virksomheder hvert år.
I 2018 sætter Væksthusene et særligt fokus på den digitale omstilling.
Dansk erhvervsliv og digital omstiling
Omstillingen til det digtale samfund er i fuld gang. Det åbner for nye forretningsmodeller og nye vækstpotentialer, men udfordrer samtidig eksisterende virksomheder.
Dansk erhvervsliv er generelt langt fremme med digitalisering sammenlignet med
andre lande 1. Samtidig er adgang til de rette kompetencer et afgørende konkurrenceparameter for, at danske virksomheder kan høste gevinsterne ved ny digital teknologi.
De færreste virksomheder besidder selv al den nødvendige viden om og kompetencer til at implementere en kompleks omstillingsproces og vælge de løsninger, der
skaber størst værdi for virksomheden.

1

Regeringens Redegørelse om Danmarks digitale vækst, maj 2016
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For at fremme virksomhedernes fortsatte digitale omstilling er det væsentligt, at de
har nem adgang til den rette viden og sparring. Her kan Væksthusene bidrage gennem kortlægning af de forretningsmæsssige potentialer og fungere som indgang til et
miljø af yderligere leverandører og samarbejdspartnere.
KL og Erhvervsministeriet er derfor enige om, at Væksthusene i 2018 sætter fokus
på tiltag for deres kunder og i egen organisation, der kan bidrage til at løfte den digitale omstilling i hele Danmark.
Eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen
Regeringen har i regeringsgrundlaget annonceret et eftersyn af den offentlige erhvervsfremmeindsats med fokus på forenkling og kvalitet. Eventuelle justeringer af
nærværende aftale som følge af eftersynet aftales skriftligt mellem parterne.
Aftalegrundlag og finansiering
KL og Erhvervsministeriet har det fælles mål, at Væksthusene er knudepunkt og den
kompetente samarbejdspartner i et sammenhængende erhvervsfremmesystem til
gavn for vækst og beskæftigelse i hele landet, herunder ved udrulning af statslige
ordninger som Early Warning, Start-Up Denmark m.v.
Denne aftale om mål for Væksthusenes indsats bekræftes i økonomiaftalen for 2018
mellem regeringen og KL og indarbejdes derudover i resultatkontrakter mellem det
enkelte Væksthus og det respektive Kommunekontaktråd (KKR). Dermed forankres
indsatsen i såvel nationale mål og mål med særlig regional relevans for det enkelte
Væksthus.
Kommunerne finansierer Væksthusenes basisbevilling og kompenseres via bloktilskud fra staten. Beløbet, der for 2017 udgjorde 105 mio. kr., justeres i forhold til statens indeks for PL-opregning. Midlerne kan alene anvendes til Væksthusene. Bevillingen og fordelingen beregnes på baggrund af befolkningstal af Økonomi- og Indenrigsministeriet og udmeldes hvert år i august.
Fordeling af midler mellem Væksthusene på baggrund af befolkningstal
Væksthus Hovedstadsregionen
32.568.000
Væksthus Sjælland
15.516.000
Væksthus Syddanmark
22.812.000
Væksthus Midtjylland
23.376.000
Væksthus Nordjylland
10.728.000
I alt
105.000.000
Aftalen er en udmøntning af Aftale om rammerne for Væksthusene 2016-2020 af 22.
maj 2015. Eventuelle justeringer af aftalen aftales skriftligt mellem parterne.
Mission og principper for opgaveløsningen
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Væksthusenes mission er at finde, opdyrke og motivere danske iværksættere og
virksomheder til at udløse deres vækstpotentiale med henblik på at løfte regeringens
og KL’s ambition om vækst og beskæftigelse i hele landet.
Følgnede principper gælder for Væksthusenes screening og arbejde med virksomhederne:




Væksthusene arbejder langsigtet og med fælles retning.
Væksthusene prioriterer samarbejde med virksomheder, der dokumenterer
vækstparathed og fremdrift.
Væksthusene optimerer ressourcerne på tværs af Væksthusene og udnytter
synergier til gavn for virksomhederne, fx ved at trække på specialistkompetencer [og programmer] i alle Væksthuse og ved at gennemføre kompetenceudviklingsaktiviteter på tværs af [erhvervsfremmesystemet].

Resulatmål i 2018
Følgende 10 resultatmål knytter sig til basisbevillingen, der overføres via bloktilskuddet:

Overordnet mål
1
Væksthusene skal skabe en samfundsøkonomisk værditilvækst, der er
6 gange større end den offentlige investering.
Aktivitetsmål
2
Væksthusene gennemfører 2000 vækstkortlægninger og motiverer yderligere 2000 virksomheder til vækst.
3
Min. 80 pct. af virksomheder henvises til andre tilbud og heraf 70 pct. til
private tilbud.
4
Væksthusene etablerer et tiltag der skal fremme den digitale omstilling
blandt væksthuskunderne.
5
Væksthusene udarbejder en fælles strategi for at udvikle sparringen over
for væksthuskunderne inden for digital omstilling.
Kvalitetsmål
6
Mindst 70 pct. oplever effekt.
7
Net Promotor Score på minimum 60.
Effektmål
8
9
10

10 pct. point højre vækst i beskæftigelsen end sammenlignelige virksomheder.
15 pct. point højere vækst i omsætning end sammenlignelige virksomheder.
Andelen af Væksthuskunder med salg til udlandet øges med 5 procentpoint
sammenlignet med året før.
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Dokumentation og opfølgning
Væksthusenes arbejde og målopfølgning monitoreres og dokumenteres via kunderegistrering og brugerevaluering. Der udarbejdes statistiske oversigter over udviklingen i virksomheder, der har benyttet Væksthusenes ydelser ved hjælp af datakørsler
fra Danmarks Statistiks officielle registre for bl.a. moms- og lønindberetning. Udviklingen sammenholdes med relevante kontrolgrupper, som er statistisk konstrueret
og sammenlignelige på baggrund af parametre med betydning for Væksthuskundernes sammensætning fx størrelse, branche, forudgående vækst.

5/10

Deltajeret målbeskrivelse og -opgørelsesmetode
1.

Overordnet mål: Samfundsøkonomisk afkast

Mål

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

Målopgørelse

For hver krone investeret i væksthusene via grundbevillingen, forventes et afkast på minimum 6,0 kroner. Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen den 31.12.2018 på baggrund af kunderegistrering
samt brugerevaluering.
Målet er et fælles mål.

2.

Aktivitetsmål: Vækstkortlægninger og øvrige aktiviteter

Mål

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

Målopgørelse

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen den 31.12.2018 for hvert
Væksthus på baggrund af oplysninger i kunderegistreringssystemet fordelt på
1) virksomheder, der gennemfører vækstkortlægning afsluttet med
en vækstplan og brugereevaluering,
2) virksomheder, der deltager i andre væksthusaktiviteter.
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3.

Aktivitetsmål: Henvisninger

Mål

Væksthusene skal henvise mindst 80 procent af de virksomheder,
der har fået en vækstkortlægning i 2018 til private rådgivere eller
offentlige tilbud. Henvisningen dokumenteres i vækstplanen.
Mindst 70 procent af henvisningerne skal være til private tilbud.

Målopgørelse

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen pr. 31.12.2018 for hvert
Væksthus på baggrund af data i brugerevalueringssystemet. I opgørelsen indgår virksomheder, der har fået en vækstkortlægning og
en vækstplan i 2018, er tilmeldt brugerevaluering i 2018, og som i
2018 er registreret i kunderegistreringssystemet med en henvisning
til privat rådgivning eller til offentlige tilbud.

4.

Aktivitetsmål: Digital omstilling

Mål

Væksthusene etablerer et nyt fælles tiltag, gerne i et strategisk
partnerskab med større virksomheder, hvor Væksthusene er indgangen til relevante virksomheder
Tiltaget vil understøtte virksomhedsledernes digitale forståelse
med henblik på at udnytte de tekonologiske muligheder (fx effektivising, produktudvikling, nye forretningsmodeller) og håndtere
potentielle udfordringer (rentabilitet, it-sikkerhed).
Minimum 60 virksomheder vil gennemføre et dokumenteret forløb.

Målopgørelse

Væksthusene fremsender senest 1.5.2018 en initiativ-skitse til
godkendelse i KL og Erhvervsstyrelsen.
Væksthusene dokumenterer senest 31.12.2018, at 60 virksomheder
har taget imod tilbuddet og gennemført et forløb.
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5.

Aktivitetsmål: Digital omstilling

Mål

Væksthusene arbejder i 2018 for at optimere den sparring og rådgivning, som Væksthusene tilbyder inden for digital omstilling.
Væksthusene arbejder på to fronter:
a) Væksthusene udvikler og kvalificerer sit netværk af rådgivere
med ekspertise inden for digitalisering med det formål at optimere
ydelsen til vækshuskunder, der ikke har de nødvendige digitale
kompetencer in-house.
b) Væksthusene sikrer kontinuerlig udvikling af egne medarbejdere, således at Væksthusene kan give sparring inden for digitalisering og digital omstilling af høj kvalitet.

Målopgørelse

Væksthusene udarbejder og implementerer i 2018 en fælles strategi for udvikling og vedligeholdelse af kompetencer af høj kvalitet
inden for digitalisering og digital omstilling. Væksthusene dokumenterer senest 31.12 2018, at målet er opfyldt med en skiftlig afrapportering til KL og Erhvervsstyrelsen.

6.

Kvalitetsmål: Mindst 70 procent oplever høj eller middel additionel effekt

Mål

Mindst 70 pct. af de virksomheder, der har modtaget en vækstkortlægning og en vækstplan i 2018 giver i brugerevalueringen udtryk
for, at sparring med Væksthuset har været udslagsgivende (additionel) for virksomhedens udvikling.
Det er herunder endvidere et mål, at mindst 50 pct. tilkendegiver,
at vækstkortlægningen ”i høj grad” har påvirket virksomhedens
overordnede strategi og langsigtede vækstambitioner.

Målopgørelse

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen pr. 31. december 2018 for
hvert Væksthus på baggrund af brugerevalueringssystemet.
Spørgsmålet ”Hvordan har brugen af Væksthuset/forløbet påvirket
virksomhedens udvikling” besvares på syv underspørgsmål om
ikke-erkendte udfordringer, overordnede strategi, langsigtede
vækstambitioner, forretningskoncept, salg og/eller marketing,
styrke/professionalisere virksomhedens organisation og styrke
virksomhedens drift.
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I første del af målet opgøres additionaliteten som summen af de to
grupper, der oplever henholdsvis middel additionalitet og høj additionalitet:
Middel: Der svares ”I høj grad” eller ”i nogen grad” til mindst 1
underspørgsmål 4-7, og der svares ”i nogen grad”, ”I lav grad”,
”Slet ikke” eller ”ved ikke” til underspørgsmål 1-3.
Høj: Der svares ”I høj grad” eller ”i nogen grad” til mindst 1 af
underspørgsmålene 4-7, og der svares ”I høj grad” til mindst ét af
underspørgsmålene 1-3.
Anden del af målet opgøres som den andel, der svarer, at vækstkortlægningen i høj grad har bidraget til at styrke og forbedre virksomhedens overordnede strategi og langsigtede vækstambitioner.

7.

Kvalitetsmål: Net Promotor Score på minimum 60

Mål

Der opnås en Net Promotor Score på mindst 60 i forhold til, at de
virksomheder, der har fået en vækstkortlægning og vækstplan i
2018 samt er tilmeldt brugerevaluering, vil anbefale Væksthusene
til andre.

Målopgørelse

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen den 31.12.2018 for hvert
Væksthus på baggrund af data i brugerevalueringssystemet, hvor
spørgsmålet ”Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale Væksthuset til andre virksomhedsejere og personer i dit netværk?” måles
på en skala fra 0 – 10, hvor 0 er ”usandsynligt” og 10 er ”meget
sandsynligt”. Net Promotor Score opgøres ved, at andelen af svar
på 9-10 (promotors) fratrækkes andelen af svar mellem 0-6 (detractors).
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8.

Effektmål: Beskæftigelse

Mål

Virksomheder, der har fået en vækstkortlægning og vækstplan, og
som er tilmeldt brugerevaluering, øger beskæftigelsen med mindst
10 procentpoint mere end en kontrolgruppe af sammenlignelige
virksomheder over en to-årig periode fra 2016-2018.

Målopgørelse

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen for hvert Væksthus på grundlag af de virksomheder, der er tilmeldt brugerevaluering i 2016,
idet væksten beregnes over en to-årig periode. Kontrolgruppen
konstrueres statistisk på baggrund af øvrige virksomheder ved en
vægtning i henhold til Væksthuskundernes fordeling på region,
størrelse og branche. Der indgår udelukkende virksomheder, der
ifølge Danmarks Statistik har minimum 0,5 årsværk eller omsætning svarende til 0,5 årsværk og har under 250 årsværk. Kun virksomheder, der er i drift i hele perioden, indgår i opgørelsen.

9.

Effektmål: Omsætning

Mål

Virksomheder, der har fået en vækstkortlægning og vækstplan, og
som er tilmeldt brugerevaluering, øger omsætningen med mindst
15 procentpoint mere end en kontrolgruppe af sammenlignelige
virksomheder over en to-årig periode fra 2016-2018.

Målopgørelse

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen for hvert Væksthus på grundlag af de virksomhe-der, der er tilmeldt brugerevaluering i 2016,
idet væksten beregnes over en to-årig periode. Kontrolgruppen
konstrueres statistisk på baggrund af øvrige virksomheder ved en
vægtning i henhold til Væksthuskundernes fordeling på region,
størrelse og branche. Der indgår udelukkende virksomheder, der
ifølge Danmarks Statistik har minimum 0,5 årsværk eller omsætning svarende til 0,5 årsværk og har under 250 årsværk. Kun virksomheder, der er i drift i hele perioden, indgår i opgørelsen.
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10.

Effektmål: Internationalisering

Mål

Andelen af Væksthuskunder med salg til udlandet er ved udgangen
af måleperioden øget med 5 procentpoint sammenlignet med året
før.

Målopgørelse

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen for hvert Væksthus på grundlag af de virksomheder, der er tilmeldt brugerevaluering i 2016, og
sammenlignet med de virksomheder, der var kunder i væksthusene
i 2015.

2.6

Kontrakt med Syddansk EU kontor 2018-2019

Resultatkontrakt
for
Foreningen ”EU og Internationalt samarbejde Syddanmark”
for 2018-2019
Baggrund
Foreningen EU og Internationalt samarbejde Syddanmark blev stiftet den 1. januar 2007 efter
en forudgående beslutning herom i et samarbejde mellem kommunerne i Region Syddanmark, Syddansk
Vækstforum og regionsrådet i Region Syddanmark.
Formålet med foreningen er at danne rammen om et fælles syddansk EU-kontor i Bruxelles. Kontoret
skal understøtte implementeringen af kommunale og regionale strategier inden for innovation,
videndeling og videnopbygning, anvendelse af ny teknologi og forskning, etablering og udvikling af nye
virksomheder, udvikling af menneskelige ressourcer og udviklingsaktiviteter i yderområderne.
Foreningen finansieres via de medlemskontingenter, der er foreslået af bestyrelsen og fastsat af
generalforsamlingen. Der er tale om et offentligt tilskud i henhold til lov om erhvervsfremme § 9, stk. 1
samt § 13, stk. 1. Det betyder, at foreningen ikke, for disse midler, må igangsætte initiativer, der
indebærer direkte støtte til private virksomheder ligesom der ikke kan igangsættes
konkurrenceforvridende aktiviteter i forhold til private aktører. Hensigten med erhvervsfremmeloven og
hermed med regionale erhvervsudviklingsmidler er at forbedre de erhvervsmæssige rammebetingelser.
Kontoret udfører opgaver for Region Syddanmark, Syddansk Vækstforum, de syddanske kommuner og
Syddansk Universitet i henhold til denne resultatkontrakt, der præciserer arten og omfanget af
opgaverne, som skal være til gavn for en åben kreds af virksomheder og institutioner i regionen. Denne
resultatkontrakt fremlægges for Syddansk Vækstforum, regionsrådet og KKR til godkendelse under
forudsætning af, at Det Syddanske EU-kontor (SDEO) udfører de i kontrakten beskrevne opgaver for det
fastsatte medlemskontingent på 4.518.720 kr. for henholdsvis Vækstforum og Kommunekontaktrådet
(KKR) i 2018 og det samme niveau for 2019, hvor der dog tages højde for pris- og lønudviklingen som
brugt i aftalen for kommunernes og regionernes økonomi for 2019.
Syddansk Universitet (SDU) betaler [beløb afklares i efteråret 2018] i 2018, og beløbet bliver fremskrevet
på samme måde for 2019 som for KKR og Vækstforum. Der indgås med SDU en mere præcis
resultataftale for 2018-2019, der inden for rammerne af resultatkontrakten har specifikke mål for
samarbejdet mellem SDU og SDEO.
Aftalens formål
Formålet med denne kontrakt er at fastlægge aktivitets- og resultatmål for SDEO og for de
serviceydelser, som SDEO skal levere til sine samarbejdspartnere.
Aftalens partnere
Aftalens partnere udgøres af SDEO/Syddansk Vækstforum, Region Syddanmark, Kommunekontaktrådet
(KKR) for Syddanmark samt Syddansk Universitet (SDU).
Aftaleperiode
Aftaleperioden er på 2 år, fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2019, og perioden er baseret på
bevillinger fra Vækstforum/regionsrådet, KKR og SDU.
Styringsværktøjer
Følgende værktøjer er styrende for SDEO’s arbejde for ejerkredsen 2018-2019:
•
•

Én resultatkontrakt for ejerkredsen fokuserende på kvantitative og kvalitative mål
Et arbejdsprogram, der er bestyrelsens/sekretariatets udmøntning af de aktiviteter, som skal
sikre opfyldelsen af resultatkontrakten
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•

To årsrapporter der beskriver årets aktiviteter og sammenholder resultaterne med
resultatkontraktens mål

Disse suppleres desuden af SDEO’s strategi for 2017-2020, der er godkendt af bestyrelsen i juni 2017 og
ligger inden for de kommunale og regionale strategier på området. Den skal, på tværs af
resultatkontrakter, understøtte ejerkredsens strategiske målsætninger om innovation, videnopbygning,
forskning, vækst i virksomheder og arbejdspladser samt udvikling af menneskelige ressourcer og
regionens yderområder. Strategien indeholder fire overordnede mål for SDEO’s arbejde, der også
afspejler sig i de konkrete mål, der er sat i denne resultatkontrakt.
Rammerne for det Det Syddanske EU-kontors aktiviteter
SDEO har til formål at medvirke til en regional udvikling, hvor øget internationalt fokus og øget deltagelse
i internationale projekter og netværk skal medføre udviklingsfremmende projekter og initiativer i såvel den
private som offentlige sektor, med henblik på at sikre kontinuerlig innovation, forretningsudvikling og
konkurrencedygtighed.
Aktiviteter og initiativer skal ske som led i udmøntningen af Syddansk Vækstforums erhvervs- og
vækstrettede dele af Region Syddanmarks samlede vækst- og udviklingsstrategi. Projekter og ydelser
skal således bidrage til opfyldelse af Vækstforums Handlingsplan for 2018-2019. Det betyder bl.a., at
aktiviteter og initiativer skal komme virksomhederne til gavn, bidrage til vækst i produktivitet, højere
eksportandel og vækst i antallet af beskæftigede. Ligeledes skal aktiviteterne bistå med at løfte
aktiviteterne i SDU’s Strategi- og Ledelsesgrundlag frem mod 2020.
Målgruppen for aktiviteterne er private virksomheder, offentlige institutioner og myndigheder samt
universiteter og andre videregående uddannelsesinstitutioner, videncentre, klynger,
brancheorganisationer og øvrige erhvervsfremmeaktører med base i Syddanmark. SDEO’s ydelser og
aktiviteter skal stilles til rådighed for alle virksomheder og aktører i Region Syddanmark.
SDEOs aktiviteter skal ligge i klar forlængelse af de øvrige syddanske erhvervsfremmeaktørers
aktiviteter. Derfor skal der sikres størst mulig koordinering med disse med henblik på at sikre international
udvikling af specialiseret viden, synergiskabende initiativer, mens det skal undgås, at der udbydes
parallelle ydelser. Projekter, viden og resultater skal i højest muligt omfang forankres hos de lokale og
regionale erhvervsfremmeaktører.
I overensstemmelse med Vækstforums handlingsplan 2018-2019 samarbejder SDEO tæt sammen med
de relevante klynger inden for indsatsområderne sundheds- og velfærdsinnovation, bæredygtig energi,
robotteknologi samt design og kreative erhverv. Herunder samarbejdes der om at koordinere kontakten til
klyngernes medlemsvirksomheder. Desuden søger SDEO at indgå samarbejder inden for Industri
4.0/Digitalisering, på turismeområdet og inden for kvalificeret arbejdskraft.
SDEO skal arbejde tæt sammen med de 22 syddanske kommuner, herunder særligt de lokalt forankrede
erhvervsfremmeaktører, og med Væksthus Syddanmark. I samarbejdet med kommunerne skal der være
et særligt fokus på de lokale virksomheder. SDEO arbejder for at sikre størst mulig koordination og
synergi med udgangspunkt i de fire business regions; Udvikling Fyn, Business Region Esbjerg,
Udviklingsråd Sønderjylland og Trekantområdet.
SDEO’s aktiviteter er en kombination af bistand til udarbejdelse af EU-projektansøgninger, gennemførsel
af EU-projekter, kontaktskabelse, informationsformidling, rådgivning og interessevaretagelse. SDEO’s
rådgivning og medvirken til udarbejdelse af ansøgninger omfatter ikke midler fra kilder, som Vækstforum
har indstillingsret til, dvs. programmerne for den Europæiske Regionalfond og Socialfond i Danmark samt
de regionale erhvervsudviklingsmidler.
Aktivitets- og resultatmål i kontraktperioden
SDEO forpligter sig til at realisere følgende aktivitets- og resultatmål, der skal komme SDEO’s
målgrupper til gode:
1. Internationalt samarbejde og projektudvikling
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•
•
•
•

At SDEO over 2 år har ydet vejledning til udarbejdelse af EU-ansøgninger om minimum 250 mio.
kr. til syddanske aktører.
At SDEO over 2 år via vejledning og rådgivning har bidraget til indsendelse af EU-ansøgninger
med deltagelse af mindst 50 syddanske partnere, heraf minimum 35 partnere i projekter inden for
Vækstforums forretningsområder.
At SDEO’s rådgivning og support over 2 år har bidraget til, at der opnås tilsagn til EU-projekter til
en samlet EU-medfinansiering på mindst 50 mio. kr. direkte til syddanske partnere.
At SDEO i forbindelse med ovenstående tre mål har samarbejdet med Region Syddanmarks
prioriterede klynger inden for de prioriterede forretningsområder og bistået til at udvikle og
indsende mindst én EU-ansøgning med hver af klyngerne.

2. Internationalisering af Syddanske virksomheder
• At SDEO har været i kontakt med og yder information og rådgivning om europæisk samarbejde
og EU-støttede projekter til 200 unikke syddanske virksomheder i løbet af de 2 år.
• At screening af relevante virksomheder er sket i samarbejde med regionale og lokale syddanske
erhvervsfremmeaktører, herunder de lokale erhvervskontorer, klyngerne og Væksthus
Syddanmark: Mindst 75 af virksomhedskontakterne i kontraktperioden skal således være
etableret på baggrund af henvisninger fra syddanske erhvervsfremmeaktører.
• At SDEO gennemfører mindst 5 matchmaking events med det formål at matche syddanske
virksomheder med internationale samarbejdspartnere. Mindst 50 syddanske virksomheder skal
deltage i disse events.
• At der samlet set indgår mindst 30 syddanske virksomheder i de indsendte EU-ansøgninger eller
i forpligtende aftaler af kommerciel karakter med samarbejdspartnere i andre lande. Mindst 50 %
af disse virksomheder ligger inden for Vækstforums forretningsområder.
3. Internationalisering af kommunerne i Syddanmark
• At SDEO har faciliteret mindst to årlige arrangement i kommunernes Netværk for Internationale
Medarbejdere i Syddanmark, NIMS.
• At SDEO fortsat styrker sit samarbejde med de syddanske kommuner ved at gennemføre
strategiske forløb med dem for at kortlægge potentiale, muligheder og ønsker til deltagelse i EUprojekter og -samarbejde. Mindst 10 kommuner har formaliseret sit samarbejde med SDEO i en
aftale, som beskriver den enkelte kommunes strategiske EU-satsning og binder SDEO og
kommunen sammen på medarbejderniveau.
• At SDEO har medvirket til a etablere internationalt samarbejde eller udvikle et internationalt
projekt i mindst 12 kommuner i Syddanmark.
4. Europæisk synlighed og Interessevaretagelse
•

•
•

At kontoret i samarbejde med kommunale og regionale aktører har bidraget til at synliggøre
syddanske styrkeområder og løsninger på mindst 5 konferencer, workshops eller møder i
Bruxelles eller Syddanmark og med deltagelse af beslutningstagere fra EU’s institutioner og
europæiske samarbejdspartnere.
At SDEO sikrer, at syddanske aktører bliver opmærksomme på og i mindst 10 tilfælde deltager i
europæiske arrangementer og den vej igennem opnår indflydelse og netværk, som gavner
Syddanmark.
At SDEO i mindst 3 tilfælde faciliterer gennemførelsen af studie- og delegationsture til Bruxelles,
som bringer syddanske aktører sammen med europæiske og Bruxellesbaserede
ressourcepersoner, beslutningstagere og samarbejdspartnere.

5. Synlighed og kommunikation i Syddanmark
• At SDEO sikrer minimum 12 årlige pressehistorier i regionale eller nationale medier fra EUprojekter med syddanske aktører, hvor muligheder og fordele ved at indgå i EU-projekter
synliggøres.
• At Syddanske virksomhedscases eller muligheder for virksomhederne i Syddanmark indgår i
mindst 8 af de 12 historier.
• At SDEO i mindst 10 tilfælde samarbejder med ejerkredsens kommunikationsenheder om
succeshistorier og inspiration/information til ejerkredsens kommunikationsplatforme
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•

At mindst 500 nye unikke aktører får information fra SDEO gennem nyhedsbreve og sociale
medier.

6. Særskilte mål for SDU
• En række særskilte mål er udarbejdet for samarbejdet med SDU eksempelvis for match og
rådgivning, strategisk fremme af SDU’s synlighed i EU, påvirkning af udmøntningen af EU-midler
og information om EU-forskningspolitiske rammevilkår.
Afrapportering
SDEO forpligter sig til løbende at afrapportere på status for disse aktivitets- og resultatmål til SDEO’s
bestyrelse samt Vækstforum.
I kontorets årsrapport til ejerkredsen redegøres for samtlige aktiviteter og for målopfyldelsen i forhold til
Vækstforums handlingsplan for 2018-2019 og SDEO’s målgrupper. SDEO forudsættes i årsrapporten at
dokumentere en substantiel indsats i forbindelse med partnersøgning og udarbejdelse og kvalitetssikring
af ansøgninger. Årsrapporten for 2018 bearbejdes og uddybes herudover af kontoret, således at den kan
fungere som en statusevaluering for resultatkontrakten og forelægges Vækstforum og KKR.
Udover den løbende opfølgning på resultaterne for SDEO i regi af SDEO’s bestyrelse og på
tilbagemeldinger ved KKR-møder, i SDU RIO og i Vækstforum, foretages på initiativ af Vækstforums
sekretariat en afsluttende ekstern evaluering i andet halvår af 2019, hvor kontraktens resultatmål samt
formål evalueres.
SDEO forpligter sig endvidere til at stille sig til rådighed for yderligere evaluering, hvis tilskudsgiverne
måtte ønske dette.
For Region Syddanmark
Regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum Stephanie Lose

Dato

Underskrift

Kommunekontaktråd Syddanmark (KKR)
Formand Egon Fræhr

Dato

Underskrift

For Syddansk Universitet
Rektor Henrik Dam

Dato

Underskrift

For Foreningen ”EU og Internationalt samarbejde Syddanmark”
Formand Johnny Søtrup

Dato

Underskrift

Direktør Rasmus Anker-Møller
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Underskrift
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Resumé: Det Syddanske EU-kontor (SDEO)
Gennemsnitlig score for
implementering (skala: 0-5)

Projektets implementering
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output
5,0
4,0
3,0
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,0

Sammenhæng
ml. aktiviteter
og mål

3,7

SDEO er et professionelt drevet kontor, som i den
seneste periode har styrket sin virksomhedsrettede
aktivitet væsentligt, men ressourcemæssigt er der en
meget stor tyngde på sektorerne energi og
sundhedsteknologi sammenlignet med andre sektorer.
Aktiviteterne er tilrettelagt hensigtsmæssigt ift. resultatkontraktens krav, men udvidelsen af kontorets indsats
kan med fordel afspejles yderligere i resultatkontrakten.
En tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder og organisationer viser en høj generel tilfredshed med SDEO's
indsats. Med hensyn til at forankre sine resultater er
SDEO gennem et stadig tættere samarbejde med andre
erhvervsfremmeaktører, bl.a. Væksthuset og lokale erhvervskontorer, medvirkende til at udbrede viden om EUmulighederne blandt kommuner og virksomheder, og
samtidig sikre opfølgning ift. de konkrete virksomheder.’

Monitorering
og opfølgning
Målgruppens
oplevelse af
relevans

Målgruppens
oplevelse af
kvalitet

Målopnåelse

Fremdrift
(aktiviteter)

82%

Målopnåelse ift.
output

97%

Budgetforbrug

61%

Tidsforbrug

71%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Status på SDEO's målopnåelse i resultatkontrakten er på
evalueringstidspunktet ultimo maj 2017, at kontoret har
indfriet 97 % af målene, der jf. evalueringsgrundlaget er
defineret som outputmål, og 82 % af aktivitetsmålene beregnet som et simpelt gennemsnit. For en række af målsætningernes vedkommende har SDEO overperformet,
hvilket kan give anledning til overvejelser om øgede målsætninger i en kommende resultatkontrakt. Vi kan blandt
andet fremhæve et hjemtag af EU-midler på 52,4 mio. kr.
mod en målsætning på 40 mio. kr. svarende til en målopnåelse på 131 %. På samme måde har SDEO overindfriet en række af de virksomhedsrettede målsætninger
vedr. rådgivning og deltagelse i ansøgninger om EUmidler.

Effektvurdering

Samlet værdi af godkendte EUprojekter, som SDEO har medvirket til
Mål:
Status:

40 mio. kr.
52,4 mio. kr.

SDEO har på evalueringstidspunktet, tre-fjerdedele inde
i kontraktperioden, modtaget tilsagn om godkendelse af
16 projekter til en samlet værdi af 52,4 millioner kroner
svarende til en målopnåelse på 131 %. Den udsendte
spørgeskemaundersøgelse indikerer desuden, at SDEO
samtidig medvirker til en øget indsigt i potentialerne ved
EU-projekter hos syddanske aktører samt positiv holdningsændringer ift. at samarbejde på europæisk plan,
hvilket bidrager til en mere langsigtet effektskabelse.

1

Fakta om EU-kontoret

Dette afsnit indeholder en kort beskrivelse af kontorets formål og baggrund samt
en gengivelse af de vigtigste baggrundsoplysninger for bevillingen (tekstboks). Afsnittet afsluttes med en illustration af kontorets rationale (effektkæde).
Overordnet projektbeskrivelse

Fra EU-kontorets resultatkontrakt 2016-2017:
Foreningen EU og Internationalt samarbejde Syddanmark blev stiftet den 1. januar
2007 efter en forudgående beslutning herom i et samarbejde mellem kommunerne
i Region Syddanmark, Syddansk Vækstforum og regionsrådet i Region Syddanmark
Formålet med foreningen er at danne rammen om et fælles syddansk EU-kontor i
Bruxelles. Kontoret skal understøtte implementeringen af kommunale og regionale
strategier inden for innovation, videndeling og videnopbygning, anvendelse af ny
teknologi og forskning, etablering og udvikling af nye virksomheder, udvikling af
menneskelige ressourcer og udviklingsaktiviteter i yderområderne.
Foreningen finansieres via de medlemskontingenter, der er foreslået af bestyrelsen
og fastsat af generalforsamlingen. Der er tale om et offentligt tilskud i henhold til
lov om erhvervsfremme, hvilket bl.a. betyder, at foreningen ikke, for disse midler,
må igangsætte initiativer, der indebærer direkte støtte til private virksomheder ligesom der ikke kan igangsættes konkurrenceforvridende aktiviteter i forhold til private
aktører.
Kontoret udfører opgaver for Region Syddanmark, Syddansk Vækstforum, de syddanske kommuner og Syddansk Universitet i henhold til en resultatkontrakt, der
præciserer arten og omfanget af opgaverne, som skal være til gavn for en åben
kreds af virksomheder og institutioner i regionen. Denne resultatkontrakt er godkendt af Syddansk Vækstforum, regionsrådet og KKR under forudsætning af, at
Det Syddanske EU-kontor (SDEO) udfører de i kontrakten beskrevne opgaver for
det fastsatte medlemskontingent på 4.300.039,91 kr. for hhv. Vækstforum og
Kommunekontaktrådet (KKR) i 2016 og det samme niveau for 2017.
SDEO er organiseret med to primære sektorer: Hhv. energi og transport samt velfærds- og sundhedsteknologi samt tre tværgående områder: 'Erhverv og innovation', 'forskning' samt 'kommunekontakt'.

Figur 1

Kort info om kontoret
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1.1

Kontorets effektkæde

I dette afsnit beskrives hvilke effekter, det er hensigten at skabe med de bevilgede
midler, samt hvordan disse effekter skal tilvejebringes. Vækst- og forandringsmodellen er udarbejdet på baggrund af resultatkontrakten og efterfølgende tilrettet på
baggrund af interviews med regionen og kontorets direktør. Figuren nedenfor giver
således et overblik over de primære aktiviteter, der gennemføres i kontraktperioden, de umiddelbare output, der skal skabes gennem disse aktiviteter, samt hvilke
effekter, disse output på længere sigt forventes at medføre.

Figur 2

Rationalet i kontorets aktiviteter illustreret via en effektkæde
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Effekter

›

Internationalt samarbejde og projektudvikling: vejledning ifm. EUansøgninger*

›

Hjemtagelse af midler til EU-projekter
med deltagelse af syddanske virksomheder*

›

Øget innovation i syddanske virksomheder gennem deltagelse i EUprojekter

›

Internationalisering af Syddanske virksomheder: screening af virks. + koordination m erhvervsfremmeaktører

›

Syddanske virksomheders internationaliseringspotentiale er kortlagt

›

›

›

Internationalisering af kommunerne i
Syddanmark: strategi- og projektudvikling

Kommunale EU-strategier er udviklet/opdateret

Styrket samarbejde mellem syddanske virksomheder og forsknings- og vidensinstitutioner

›

Øget konkurrencedygtighed

›

›

›

Nye internationale samarbejder i kommunerne

Øget omsætning og beskæftigede
i syddanske virksomheder

Europæisk synlighed og interessevaretagelse

›

›

Syddanske indspil til udmøntningen af
EU-programmer

Synlighed og kommunikation i Syddanmark via. bl.a. virksomhedscases
og pressehistorier

›

Virksomhedscases og pressehistorier

NB: Hovedaktiviteter markeret med en * betragtes af evaluator som projektet primære 'virkemiddel'/'virkemidler'.
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Overordnet status

Evalueringen gennemføres i foråret 2017 forud for Region Syddanmarks arbejde
med en ny resultatkontrakt med SDEO, så input fra evalueringen kan indgå i dette
arbejde. COWI evaluerede sidste gang SDEO i oktober 2015. Siden dette tidspunkt har SDEO udvidet sit fokus på erhvervsområdet og er i dag oppe på fire
konsulenter sammenlignet med to i 2014 og én i 2013. Heraf udgør finansieringen
af 1½ årsværk til varetagelse af medlemskabet af European Enterprise Network
(EEN) siden 2015 en væsentlig forskel.
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Implementering af kontorets aktiviteter

I dette afsnit præsenterer vi vores vurdering af kontorets implementering ud fra
seks faste evalueringsparametre. Figuren nedenfor giver et overblik over evalueringens konklusioner i forhold til de seks parametre.
Figur 3

Evaluators vurdering af kontoret på seks faste evalueringsparametre
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Organisering og
samarbejde

SDEO er et professionelt drevet kontor, som i den seneste periode har
styrket sin virksomhedsrettede aktivitet, men ressourcemæssigt er der en
meget stor tyngde på sektorerne energi og sundhedsteknologi. Med
tilknytningen af yderligere konsulenter på erhvervsområdet har SDEO fået flere
ressourcer til at understøtte den virksomhedsrettede service, hvilket kan mærkes af
kontorets samarbejdspartnere, der opfatter SDEO som mere 'nærværende' end for
to år siden. SDEO har i dag to EEN-konsulenter der har deres fast arbejdssted i
Forskerparken i Odense hos Væksthus Syddanmark. Dette er i mosætning til
Region Midtjylland, Sjælland og Hovedstadsregionen, hvor EEN-konsulenten er
ansat af Væksthuset. Væksthus Syddanmark er derfor ikke direkte repræsenteret i
det danske EEN-netværk. Denne arbejdsdeling er beskrevet i samarbejdsaftalen
mellem SDEO og Væksthuset, som evalueres løbende. Den pågældende EENkonsulents arbejde roses i øvrigt bredt, men SDEOs direktør anerkender den
ledelsesmæssige udfordring i at pågældende EEN-medarbejdere har base i
Odense/Danmark frem for i kontoret i Bruxelles, hvilket er et krav. Samtidig har
SDEO i dag en fuldtidsansat kommunekoordinator, hvilket er med til at understøtte
mulighederne for en styrket indsats i de syddanske kommuner.
Kontorets to primære sektorer (energi og sundhedsteknologi) er styrende for
kontorets fokus. De øvrige af Syddansk Vækstforums indsatsområder som
eksempelvis design og robotteknologi er forankret som ansvarsområder hos
konkrete konsulenter med omkring 100 timer årligt svarende til cirka 2½
arbejdsuge. Vi vurderer at dette giver begrænsede muligheder for at opdyrke
områderne i EU-sammenhæng. Ifølge SDEO's direktør er der dog specifikt på

designområdet heller ikke tilstrækkelige muligheder i EU til at retfærdiggøre højere
ressourceanvendelse på området. SDEO har samarbejdaftaler med klyngerne på
indsatsområdene, dvs. CLEAN, Welfare Tech og Offshorenergy.dk. SDEO og flere
af klyngerepræsentanerne vurderer, at disse ikke er tilstrækkeligt gensidigt
forpligtende, og at det er indtrykket, at der ikke nødvendigvis er overensstemmelse
mellem de ydelser, som SDEO kan levere (adgang til europæiske partnerskaber,
samarbejde og EU-finansiering via projektansøgninger) og dét, som
klyngeorganisationerne/-sekretariaterne efterspørger. Det har i forlængelse heraf
været vanskeligt for SDEO at etablere et aktivt samarbejde med særligt de større
klynger (CLEAN og Offshoreenergy.dk), da de allerede har in-house kompetencer
ift. EU-projektansøgninger. Dette kan dog særligt for Welfare Tech ændre sig med
afslutningen af Syddansk Internationaliseringspulje, som hidtil har understøttet
klyngens internationalt rettede aktiviteter. Flere af de interviewede klynger peger
på muligheden for, at SDEO i højere grad opsøger muligheder og dialog direkte
med virksomheder i klyngernes sektorer frem for at lade sig begrænse/bremse af
kontakt via klyngesekretariaterne. Dette sker ifølge SDEO allerede i vidt omfang i
dag, men det er vores klare opfattelse, at der er behov en principiel beslutning om,
i hvilket omfang klyngesekretariaterne skal fungere som SDEOs indgang til
virksomhederne via screeninger og leads, eller om SDEO og
klyngeorganisationerne fortsat skal operere forholdsvis parallelt dog med
koordineret virksomhedskontakt mellem SDEO og klyngesekretariaterne.
Sammenhæng
mellem aktiviteter og
mål

SDEO's aktiviteter er tilrettelagt hensigtsmæssigt ift. resultatkontraktens
krav, som dog kunne revideres en smule for bedre at afspejle kontorets værdiskabelse. SDEO's aktiviteter er i dag ganske fornuftigt afspejlet i resultatkontrakten for 2016-2017. Vedrørende resultatmålene rettet mod klynger (område 1), virksomheder (område 2), og kommunerne (område 3) er der dog mulighed for i højere
grad at afspejle indsatsen i SDEO gennem mere præcise resultatmål. Særligt er
EEN-arbejdet ikke afspejlet i den nuværende resultatkontrakt, hvilket man med
fordel kunne overveje (se anbefaling 1). Hvad angår klyngerne er det som anført
ovenfor ofte vanskeligt at skabe samarbejdsprojekter mellem SDEO og klyngesekretariaterne, hvilket erkendes af begge parter. Denne erkendelse bør ikke betyde,
at man på nogen måde nedjusterer forventningerne til SDEO's indsatser på Vækstforums forretningsområder, men udfordringen kan med fordel afspejles i formuleringen af resultatmål på området ved i højere grad at lade målene fokusere på inddragelse af klyngernes virksomheder frem for sekretariater (se anbefaling 5). I
kommunal sammenhæng er det vores vurdering, at resultatmålene flugter fornuftigt
med SDEO's aktiviteter med det forbehold, at de færreste kommuner arbejder med
egentlige "strategier for deres EU-indsats" som SDEO ifølge resultatkontrakten
skal bidrage til at udarbejde/opdatere. Der er snarere tale om idéudvikling og eventuelt mindre handlingsplaner for kommunerne. Selve afdækningen af de 22 kommuners behov og prioriteter er baseret på et meget operationelt 'handleplanskoncept', som giver gode forudsætninger for, at kommunen og SDEO i fællesskab kan
afsøge konkrete muligheder for EU-projekter.

Kvalitet,
målgruppens
oplevelse

Der er stor generel tilfredshed med SDEO's indsats blandt virksomheder og
organisationer. SDEO har flere målgrupper for sit virke. Vi lægger i denne evaluering til grund, at de syddanske virksomheder udgør den primære målgruppe for
SDEO. Ifølge SDEO's egen tilfredshedsundersøgelse fra i år oplever 85 % af respondenterne (n=27) samarbejdet med SDEO som 'meget tilfredsstillende' (sva-

rende til '5' på en 5-punksskala). Det fremgår endvidere af undersøgelsen, at denne tilfredshed især baserer sig på samarbejde om EU-ansøgninger (4 ud af 5), efterfulgt af hjælp til partnersøgning/netværk og events. 9 ud af 10 aktører, som
SDEO har samarbejdet med, oplever desuden, at have opnået ny viden ved at
samarbejde med SDEO, hvilket understøtter billedet af den generelt høje oplevede
tilfredshed. Noget af det, der især fremhæves i undersøgelsen og i vores interviews med virksomheder, er SDEO's indsigt i EU-kommissionens kriterier og tilgang til bedømmelse af ansøgninger, som gør en væsentlig forskel ift. at få godkendt en ansøgning.
Relevans,
målgruppens
oplevelse

Høj oplevet relevans af SDEO i målgruppen, men det er vigtigt at SDEO forholder sig aktivt til efterspørgslen for at fastholde relevansen. Ovenstående
resultater fra SDEO's tilfredshedsundersøgelse understøtter også vores vurdering
af, at SDEO's indsats i høj grad møder konkrete behov hos især virksomhederne,
men også er relevant ift. at skabe indsigt i EU-mulighederne hos de syddanske
kommuner. For at bevare sin relevans er det væsentligt, at SDEO konstant formår
at afspejle udviklingen i de syddanske erhverv i sin sammensætning af kompetencer og prioritering af ressourcer, så kontoret fortsat overordnet kan arbejde efterspørgselsdrevet. Eksempelvis efterlyser enkelte samarbejdspartnere, at SDEO
opbygger en mere konkret kompetence inden for robotteknologi, hvilket er et markant vækstområde i Region Syddanmark. Et andet eksempel er designområdet,
der aktuelt ikke udgør en selvstændig sektor hos SDEO på samme måde som
energi og velfærdsteknologi, men som kan vise sig at være et område, hvor Syddanmark har et potentiale for at differentiere sig – eksempelvis gennem designprojekter under Horizon 2020. Vi ser i denne sammenhæng en lille risiko for en konflikt
med SDEO's kommende strategi formuleret af SDEO's bestyrelse, hvori den syddanske efterspørgsel ikke er en tilstrækkelig forudsætning for at allokere ressourcer til et område, hvilket vil kræve, at SDEO selv vurderer et tilstrækkeligt potentia1
le og muligheder i EU for at skabe syddanske resultater på området. (se anbefaling 3).

Forankring af
output

Gennem et stadig tættere samarbejde med andre erhvervsfremmeaktører er
forankringen af SDEO's resultater styrket i kontraktperioden. SDEO har i kontraktperioden yderligere konsolideret sin indsats blandt andet ved at tilføre flere
ressourcer til den virksomhedsrettede indsats (via EEN) samt den kommunerettede
indsats. Det er de interviewede samarbejdspartneres opfattelse, at SDEO i de senere år har gennemgået en professionalisering, der blandt andet giver sig til udtryk
ved en større opmærksomhed på deres behov og et nærvær i den løbende dialog.
Sambesøg hos virksomheder mellem SDEO's medarbejde og medarbejdere hos
eksempelvis Væksthuset eller kommunale erhvervskontorer bidrager til at skabe
en styrket fælles forståelse, hvilket er helt centralt for forankringen af samarbejdet
med SDEO. Samtidig giver partnerne udtryk for, at den fælles erfaringsudveksling
er blevet styrket via gode møder.

1

Dette betyder ifølge SDEO konkret, at "Det skal være et strategisk prioriteret område i EU

understøttet af EU-programmer og støttemuligheder samt et stærkt europæisk aktørlandskab der giver gode platforme for at skabe samarbejde og netværk med base i Bruxelles"

Monitorering og
opfølgning

SDEO følger tæt op på den løbende resultatskabelse, og er med sin nye tilfredshedsundersøgelse på vej mod at styrke mulighederne for at justere pba.
feedback. Vi har i forbindelse med evalueringen af SDEO's implementering af resultatkontrakten for 2016-2017 kunnet konstatere, at SDEO gennemfører en meget
omhyggelig opfølgning på og dokumentation for resultatkontraktens enkelte målsætninger, hvilket kontorets egen opgørelse vedlagt i Bilag B vidner om. Med henblik på at kunne samle systematisk op på kontorets rådgivning af virksomheder har
SDEO udarbejdet en tilfredsundersøgelse, som det er hensigten, at kontorets konsulenter udsender efter et afsluttet rådgivningsforløb. SDEO er dog udfordret af, at
det endnu ikke er en indarbejdet rutine for konsulenterne at udsende skemaer.
Derudover har det kendetegnet skemaet, at der fokus primært er på 'tilfredshed'
frem for virksomhedernes 'udbytte', hvilket dog er blevet adresseret ifm. denne
evaluering. I sammenhæng med feedback på forløb med virksomheder hæfter vi
os i øvrigt ved, at SDEO roses af samarbejdspartnere for deres seriøsitet med
hensyn til at give Væksthuset og erhvervskontorer feedback efter virksomhedsbesøg. Denne opsamling er betydningsfuld for den opfølgende kontakt med virksomhederne og den skriftlige feedback fra SDEO overføres således fast til Væksthusets CRM-system, hvilket vidner om en velfungerende praksis for feedback.
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Fremdrift og målopnåelse

Afsnittet indeholder en kort fremstilling af status for kontorets fremdrift i forhold til
henholdsvis aktiviteter/milepæle og outputmål på evalueringstidspunktet. Nedenstående figur præsenterer den overordnede status på fremdrift i SDEO's arbejde
via fire overordnede indikatorer: Fremdrift ift. aktiviteter, tid og budgetforbrug (afsnit
4.1), samt målopnåelse ift. outputmål (afsnit 4.2).
Figur 4

Overordnet overblik over SDEO's fremdrift
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Fremdrift ift. aktiviteter og milepæle

Afsnittet beskriver kort kontorets overordnede fremdrift i forhold til de målsætninger
i resultatkontrakten, der i evalueringsgrundlaget er defineret som aktivitetsmål.
Projektet har på evalueringstidspunktet nået 82 % af sine aktivitetsmål, beregnet som et simpelt gennemsnit. Status på opnåelsen af aktivitetsmålene
fremgår af tabellen nedenfor. Tallene i kolonnen til venstre refererer til resultatmålet i resultatkontrakten, hvor det første tal refererer til et af de fem hovedområder i
kontrakten, mens det næste tal refererer til punktet under det enkelte hovedområde.
Figur 5

Reference
i resultatkontrakt

Status ift. de opstillede aktivitetsmål på evalueringstidspunktet

Aktivitetsmål

Mål i
projektperioden

Status

Målopnåelse
i procent

125 mio.

257 mio.

+100 %

1.1

A1: Vejledning ydet til udarbejdelse af ansøgninger,
med samlet ansøgningsbeløb (mio. kr.)

2.1

A2: Antal virksomheder, der får rådgivning om
europæisk samarbejde

150

292

+100 %

2.3

A3: Antal virksomheders
internationaliseringspotentiale, der er gennemført
dybdegående kortlægning af

60

167

+100 %

2.4

A4: Antal afholdte møder i netværket for INNOS

4 (2 årligt)

3

75 %

3.1

A5: Antal arrangementer i NIMS

4 (2 årligt)

3

75 %

4.1

A6: Indspil pba. syddanske interesser til europæiske
programmer

20

7

35 %

4.2

A7: Antal konferencer, workshops eller møder, som
SDEO har bidraget til/initieret med high-level
deltagelse fra europæiske institutioner

4

5

+100 %

4.3

A8: Antal syddanske aktører inden for regionens
forretningsområder, der deltager i europæiske
arrangementer.

10

7

70 %

Vi konstaterer på baggrund af ovenstående oversigt, at SDEO har overperformet
på alle de virksomhedsrettede aktivitetsmål, mens det særligt er på de to aktivitetsmål om deltagelse i arrangementer (A5 og A8) samt indspil til europæiske programmer (A6), som SDEO på evalueringstidspunktet endnu ikke har nået.
Budget- og
tidsforbrug

Nedenfor præsenteres SDEO's budget- og tidsforbrug på evalueringstidspunktet.
Figur 6

Budget- og tidsforbrug på evalueringstidspunktet

Budgetforbrug (mio. DKK)
Tidsforbrug (måneder)

Total

Forbrug d.d.

17,2

10,5

24

17

1

Procentvist
forbrug
61 %
71 %

1) Kontoret har et samlet budget (indtægter) på 24,6 mio. kr. i 2016-2017 (12 mio. kr. i 2016
og ca. 12,6 mio. kr. i 2017). Per. 01.05.2017 har SDEO forbrugt godt 15 mio. kr. af dette
samlede budget svarende til ca. 61% (medregnet overskud i 2016 på ca. 1 mio. kr.). Budgetforbruget er opgjort ved at gange det i evalueringsoplægget definerede budget for SDEO på
17,2 mio. kr. med 61 %.

4.2

Målopnåelse i forhold til output

Afsnittet beskriver kort status i forhold til de målsætninger i resultatkontrakten, der i
evalueringsgrundlaget er defineret som outputmål.
Status på evalueringstidspunktet er, at SDEO har nået 97 % af de opstillede
outputmål, beregnet som et simpelt gennemsnit. Status for de enkelte målsætninger er gengivet i tabellen nedenfor.

Figur 7

Reference
i resultatkontrakt

Status ift. de opstillede outputmål på evalueringstidspunktet

Outputmål

Projektets
målsætning

Status på
evalueringstidspunktet

Procentvis
målopnåelse

1.2

B1: Deltagelse af syddanske partnere i EUansøgninger (heraf minimum 35 partnere i projektet
inden for Vækstforums forretningsområder)

50/35

44/31

88 %/89 %

1.4

B2: Udvikling af ansøgninger med CLEAN, Welfare
Tech, Offeshoreenergy og Design2Innovate (krav:
hver klynge skal mindst medvirke i én hver)

6

6

100 %

2.2

B3: Virksomhedskontakter i kontraktperioden der er
etableret pba. henvisninger fra syddanske
erhvervsfremmeaktører

75

111

+100 %

2.5

B4: Antal virksomheder der indgår i de indsendte
ansøgninger

20

25

+100 %

3.2

B5: Antal kommuner der får udarbejdet/opdateret
deres eksisterende strategi

8

7

88 %

3.3

B6: Antal kommuner, hvor et internationalt
projekt/samarbejde er blevet udviklet

10

13

+100 %

5.1

B7: Samlet antal pressehistorier

20 (10 årligt)

22

+100 %

5.2

B8: Antal pressehistorier hvor virksomhederne
indgår

12 (6 årligt)

14

+100 %

Særligt det første outputmål (B1) er interessant at hæfte sig ved. Frem til medio
maj 2017 har SDEO ydet rådgivning i forbindelse med 67 indsendte ansøgninger,
hvoraf halvdelen (34) er indsendt under Horizon 2020. I disse indgår i alt 44 offentlige og private partnere, hvor de 31 hører under vækstforums forretningsområder
svarende til cirka 70 %, hvilket er på linje med målsætningen.
Det er i forlængelse heraf interessant at konstatere, at målsætning B4 om et antal
på 20 virksomheder ud af de 50 partnere i alt (40 %), er overindfriet på evalueringstidspunktet med 25 virksomheder ud af 44 partnere svarende til en andel på
57 %. Dermed er der grundlag for optimisme ift. virksomhedernes direkte udbytte
af de indsendte ansøgninger.
Det har desuden vist sig, at SDEO er i stand til at indfri målsætningen om virksomhedskontakter etableret pba. henvisninger fra erhvervsfremmeaktører (B3) med
111 henvisninger mod et mål på 74, selvom SDEO kun har indirekte påvirkning på
denne parameter. Det vidner om et styrket samarbejde mellem SDEO og erhvervsfremmeaktørerne og lægger op til en øget ambition fremadrettet.

5
Hjemtag af EU-midler

Effektvurdering

I evalueringsgrundlaget, som er udarbejdet på baggrund af resultatkontrakten er
der udpeget et enkelt effektmål, som dog skal indfris inden for kontraktperioden.
Det er målet om, at SDEO gennem rådgivning og support skal bidrage til, at der
opnås tilsagn til EU-projekter til en samlet EU-medfinansiering til syddanske partnere på mindst 40 millioner kroner.
Ifølge oplysninger fra SDEO har man på evalueringstidspunktet i kontraktperioden
modtaget tilsagn fra 16 projekter (inkl. projekter indsendt før kontraktperiodens begyndelse) til en samlet værdi af 52,4 millioner kroner. Dette svarer til en målopfyldelse på 131 %, og vi noterer os, at indsendte projektansøgninger endnu afventer
bedømmelse fra EU-kommissionen. I denne forbindelse er det vigtigt at understrege, at målopfyldelsen skal ses i lyset af, at tilsagn ofte bliver meddelt i 'bundter' og
dermed ikke bidrager til en løbende og jævn målopnåelse.

Vurdering af yderligere effekter

Vores effektvurderinger er normalt primært baserede på input fra deltagende virksomheder via spørgeskemaundersøgelse. Efter aftale mellem Regionen, SDEO og
evaluator er der ikke gennemført en survey blandt SDEO's samarbejdsvirksomheder ifm. denne evaluering. Dette skyldes dels et hensyn til ikke at bebyrde virksomhederne med ekstra spørgeskemaer, særligt når SDEO i forvejen løbende udsender spørgeskemaer; dels at der kan opnå delvis indsigt i SDEOs effektskabelse
via øvrigt datamateriale (SDEO's egen opgørelse af tilsagn samt survey).
I SDEO's eget spørgeskema indgår ikke spørgsmål om virksomhedernes forventninger om økonomiske effekter som følge af samarbejdet med SDEO. I forbindelse
med denne evaluering har vi derfor formuleret to spørgsmål, der belyser, i hvilket
omfang SDEO har medvirket til at skabe forudsætningerne for øget effektskabelse
i de virksomheder, som kontoret samarbejder med. Spørgsmålene er indsat i de
seneste udsendelser af SDEO's survey og resultaterne er gengivet i nedenstående
tabel:

Indsigt i potentialerne ved europæisk
samarbejde

I Hvilket omfang vurderer respondenterne, at de via kontakten med SDEO har
fået øget indsigt i potentialerne ved europæisk samarbejde? (n=11)

I meget høj grad

36%

I høj grad

9%

I nogen grad

46%

I begrænset grad

9%

Slet ikke

0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Det fremgår af svarene, at knap halvdelen af virksomhederne i 'meget høj' eller 'høj
grad' har fået øget indsigt i potentialerne ved europæisk samarbejde. En øget ind-

sigt i potentialet er en grundlæggende forudsætning for samarbejdspartnernes
(virksomheder og offentlige institutioner) vurdering af mulighederne for at søge
samarbejde og/eller midler fra EU til at finansiere nye udviklingstiltag. Et øget vidensniveau er dog kun første skridt frem mod dette. I forlængelse heraf er det også
vigtigt, at SDEO formår at medvirke til en positiv holdningsændring blandt de aktører, de rådgiver om mulighederne i EU.
Derfor har vi også spurgt virksomhederne om, i hvilket omfang de ser en værdi i at
øge deres europæiske samarbejde fremadrettet, hvilket som udgangspunkt er en
helt central 'trigger' for beslutningen om at bruge ressourcer på europæisk samarbejde. Og som det fremgår af nedenstående figur, er dette i høj grad lykkes SDEO
med 91 % af respondenterne, der i 'meget høj' eller 'høj grad' har oplevet denne
øgede værdi.
Oplevet værdi i at
øge europæisk
samarbejde

I hvilket omfang ser respondenterne en værdi i at øge deres europæiske
samarbejde fremadrettet? (n=11)

I meget høj grad

55%

I høj grad

36%

I nogen grad

0%

I begrænset grad

9%

Slet ikke

0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

På denne baggrund, og med forbehold for det beskedne respondentgrundlag, ser
vi altså indikationerne på, at SDEO – foruden at bidrage til konkrete hjemtag af EUmidler her og nu – også bidrager til en øget indsigt og positive holdningsændringer,
der blandt de adspurgte aktører er medvirkende til at forankre indsatsen og øge
sandsynligheden for fremtidige ansøgninger eller medvirken i europæiske samarbejder.

6

Anbefalinger og læring

Her præsenterer vi de vigtigste anbefalinger, som evaluator vil pege på med baggrund i evalueringen. Punkterne er ikke i prioriteret rækkefølge.
Anbefaling 1

SDEO's indsats ifm. European Enterprise Network (EEN) kan med fordel afspejles i en ny resultatkontrakt. Siden udformningen af resultatkontrakten for
perioden 2016-17 har SDEO fået ansvaret for varetagelse af medlemskabet af
EEN, hvilket betyder en højere inddragelse af virksomheder end tidligere. Denne
indsats, som der anvendes cirka 1½ årsværk på, er imidlertid ikke afspejlet i resul-

tatkontrakten, hvilket vi anbefaler, at den fremadrettet bliver for at give et mere
fuldstændigt billede af SDEO's virksomhedsrettede arbejde. Konkret vil vi foreslå,
at der i resultatkontrakten inkluderes måltal for SDEO's arbejde med A) rådgivning
af virksomheder ift. EU-regulering, ansøgning af patent, søgning af EU-midler m.v.,
såkaldt 'Advisory Service Outcomes' (ASO); og B) formidling af samarbejde mellem
danske virksomheder og udenlandske aktører (virksomheder, vidensinstitutioner
m.v) og dokumenteres via partnerskabsaftaler ('Partnership Agreement', PA).
Anbefaling 2

Vurdér mulighederne for en styrket koordination med Væksthus Syddan2
mark. SDEO repræsenterer Syddanmark i det danske EEN-netværk i modsætning til Region Midtjylland, Sjælland og Hovedstadsregionen (men i lighed med
Nordjylland), som repræsenteres af de respektive regionale væksthuse. Denne
konstellation er udtryk for en arbejdsdeling, hvor viden om EU-programmer er koncentreret under SDEO. Det er vores anbefaling, at SDEO, Væksthuset og Regionen overvejer fordele og ulemper ved denne konstruktion, da en af de mulige risici
er, at der ikke opbygges tilstrækkeligt med viden om EU-muligheder i Væksthus
Syddanmark. Fastholdes den nuværende arbejdsdeling, kan man med fordel overveje at udforme en formel aftale om, at SDEO medvirker til at kompetenceudvikle
Væksthusets konsulenter, så endnu flere af Væksthusets konsulenter med daglig
kontakt til regionens virksomheder har solid indsigt i EU-baserede samarbejds- og
finansieringsmuligheder. Dette kunne omfatte en pragmatisk indsats for 'sidemandsoplæring' via et antal sambesøg hos virksomheder, som ifølge Væksthuset
er særdeles værdifuldt. Generelt vurderer vi, at der eksisterer et uudnyttet synergipotentiale i at knytte tættere bånd mellem SDEO og Væksthuset. Eksempelvis har
Væksthuset i dag kun meget begrænset kendskab til SDEO's resultatkontrakt og
har derfor ikke et oplyst grundlag for at understøtte SDEO i at nå kontorets målsætninger trods stor velvilje hertil. Dertil kunne SDEO med fordel give Væksthuset
systematisk indsigt i partnerskabssøgninger via EEN, hvilket efterspørges.

Anbefaling 3

Undgå at SDEO's kommende strategi begrænser mulighederne for at igangsætte initiativer pba. af efterspørgslen i Syddanmark. SDEO oplyser, at bestyrelsen for SDEO i løbet af juni 2017 vil udarbejde en strategi for SDEO's arbejde.
Dette skal blandt andet medvirke til at sikre, at ekstra ressourcer, som SDEO indhenter, anvendes målrettet og strategisk. Det er hensigten, at der skal være tale
om en strategi af meget overordnet karakter, som ikke vil lægge begrænsninger i
SDEO's arbejde, men derimod fokusere på mulighederne i EU, som de ser ud pba.
af EU's aktuelle programmer og tilbud. Dermed er der dog efter vores opfattelse en
risiko for, at en kommende strategi potentielt kan komme i konflikt med den efterspørgsel efter ydelser eller tematikker hos SDEO som Vækstforum Syddanmark
fremadrettet måtte udtrykke f.eks. i en kommende Regional Vækst- og Udviklingsstrategi – på trods af et vist personsammenfald mellem SDEO's bestyrelse og
Vækstforum. Denne efterspørgsel ikke vil være en tilstrækkelig forudsætning for
drive indsatser i SDEO (f.eks. på designområdet). Vi anbefaler derfor, at SDEO
nøje overvejer og sikrer, at en kommende strategi ikke kommer til at lægge nogen
begrænsninger ift. nuværende og kommende temaer og fokusområder for Vækstforum.

2

Via en medarbejder udstationeret hos Væksthus Syddanmark i Odense.

Anbefaling 4

Overvej værdien af aktivitetsmål som eksempelvis "deltagelse i…" SDEO's
resultatkontrakt udmærker sig ved fortrinsvis at indeholde resultatmål og kun i beskedent omfang indeholde aktivitetsmål, der kun i begrænset omfang siger noget
om kontorets værdiskabelse. Er deltagelse i 10 arrangementer nødvendigvis bedre
end deltagelse i to centrale arrangementer? Vi anbefaler ift. SDEO's resultatkontrakt at udelade aktivitetsmål, da de netop ikke siger noget om kvaliteten af
SDEO's arbejde. Ulempen ved at gøre dette er, ifølge SDEO's direktør, at disse
mål ikke mindst tjener til at synliggøre medarbejdernes arbejde. Vi anerkender
denne pointe, men foreslår, at disse i stedet omformuleres til interne KPI'er som
det kendes fra kommercielle virksomheder, så fokus alene rettes mod SDEO's resultater. Konkret vil vi eksempelvis foreslå, at måltallene for 'arrangementer' under
afsnittet Europæisk synlighed og interessevaretagelse udelades til fordel for et
måltal om antal 'leads', som disse arrangementer fører til – eksempelvis ifm. virksomheders deltagelse i europæiske arrangementer. 'Leads' vil skulle nærmere defineres, men kan eksempelvis omfatte 'nye projektideer', 'konkrete samarbejdskontakter' el.lign. Eksempelvis Copenhagen Capacity har gode erfaringer med denne
indikator ifm. arrangementer. Det er dog vigtigt at holde for øje, at værdien af disse
arrangementer ofte er bredere ift. synlighed end ren lead-generering.

Anbefaling 5

Klyngefokus i resultatkontrakt kan med fordel fokusere mere på virksomheder i sektoren frem for klyngeorganisationerne. I forbindelse med denne evaluering har såvel SDEO som de interviewede klyngerepræsentanter givet udtryk for
et ønske om, at et formelt samarbejde mellem dem om EU-ansøgninger ikke ses
som et succesparameter i sig selv. I den nuværende og foregående resultatkontrakt har det været en målsætning, at et vist antal af de ansøgninger, som SDEO
medvirker til at indsende, har medvirken fra de syddanske klyngeorganisationer.
Der tegner sig imidlertid et billede af, at klyngeorganisationerne enten har begrænset kapacitet til at medvirke aktivt til disse processer eller omvendt – for de større
klyngeorganisationers vedkommende – selv har kapaciteten til at opsøge og gå
efter de EU-muligheder, de ser. I begge tilfælde er det derfor vanskeligt og ressourcekrævende at identificere og forfølge samarbejdsmuligheder mellem SDEO
og klyngeorganisationerne.
Vi vurderer, at det vil være mere oplagt og ressourceeffektivt at formulere flere
målsætninger for SDEO's direkte inddragelse af virksomheder i ansøgninger inden
for de sektorer, som de syddanske klyngeorganisationer arbejder med. Denne tilgang modtages positivt af de interviewede klyngerepræsentanter, som gerne ser
SDEO arbejde bilateralt med virksomhederne i deres klynge – idet de dog (fortsat)
gerne vil orienteres om samarbejdet. Konkret er vores forslag, at målsætning #4
under 'Internationalt samarbejde og projektudvikling' revurderes og erstattes/suppleres af en eksplicitering af, at SDEO's virksomhedsrettede mål ('Internationalisering af syddanske virksomheder') skal indeholde krav om at X % af virksomhederne hører under Vækstforums forretningsområder (hvilket bør defineres
så præcist som muligt). Dette vil på den ene side medføre en indskrænkning af
SDEO's handlefrihed, men på den anden side vil det sikre sammenhæng mellem
SDEO's arbejde og det strategiske fokus i ReVUS. Som SDEO selv påpeger, er
det dog uhensigtsmæssigt, hvis denne målsætning bliver så høj, at den skaber et
perverst incitament for SDEO til at forfølge mindre værdiskabende projektmuligheder inden for et forretningsområde på bekostning af meget værdiskabende muligheder uden for.

OVERORDNET

Bilag A

Sådan scorer vi

Alle scorer er udtryk for evaluators helhedsvurdering. Vurderingen er baseret på alle indsamlede data, herunder interviews med projekthold, sagsbehandler, partnere og deltagere samt evt.
spørgeskemadata og statusrapporter m.v. I tilfælde med større usikkerhed i datagrundlaget
foretager vi typisk et konservativt skøn.

2. Målopnåelse
(afsnit 5)

1. Implementering
(afsnit 4)

Projektets implementering vurderes på seks vurderingsparametre med en score fra 1-5, hvilket er præsenteret
grafisk i et 'spiderweb' i rapportens afsnit 4.1. Den samlede implementeringsscore er baseret på gennemsnittet af
de individuelle scorer for de seks parametre.
Tildeling af scorer for hvert af de seks vurderingsparametre
Score
5
4
3
2
1

Betydning
Implementeringen er nyskabende og en inspiration for andre.
Implementeringen er meget tilfredsstillende. Få forbedringspotentialer.
Implementeringen er tilfredsstillende. Visse forbedringspotentialer.
Implementeringen er utilfredsstillende. Store forbedringspotentialer.
Implementeringen er meget kritisabel.

Samlet
implementeringsscore
Gennemsnit
Trafiklys
3,5 - 5,0

 [GRØN]

2,6 - 3,4

 [GUL]

1,0 - 2,5

 [RØD]

Vurderingen af projektets målopnåelse er primært baseret på fremdrift ift. outputmål og sekundært fremdrift ift.
aktivitetsmål. Scoren tildeles på baggrund af en helhedsvurdering af projektets målopnåelse, men med udgangspunkt i projektets kvantitative målopnåelse på evalueringstidspunktet. Nedenstående tabel over sammenhæng
mellem målopnåelse og trafiklysscore er vejledende.
Trafiklys
 [GRØN]
 [GRØN]
 [GUL]
 [RØD]
 [RØD]

Betydning
Målopnåelsen er som ønsket eller bedre
Målopnåelsen er lidt under det ønskede niveau
Målopnåelsen er noget under det ønskede niveau
Målopnåelsen er meget under det ønskede niveau
Målopnåelsen er ikkeeksisterende eller tæt på

Slutevaluering
95 % +
81 – 90 %
65 – 80 %
20 – 64 %
0 – 19 %

Midtvejseval.
45 % +
35 - 44 %
25 - 34 %
15 - 24 %
0 – 14 %

På baggrund af dataindsamlingen (interviews og spørgeskema) fastlægger evaluator en samlet vurdering af muligheden for at realisere det forventede effektpotentiale.

3. Effektvurdering
(afsnit 6)

Trafiklys
 [GRØN]
 [GUL]
 [RØD]

Betydning
Det er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at projektet vil kunne realisere de forventede effekter.
Det er ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at projektet når sine effektmål. Evaluator
vurderer dog, at projektet vil realisere mindst halvdelen af de forventede effekter
Projektet vurderes ikke at realisere en tilfredsstillende andel af de forventede effekter

Effektvurderingen bygger på a) en vurdering af effektfokus i projektets implementering; b) survey-baseret data
om projektets succes med at skabe forudsætningerne for effekter; og c) deltagernes kvantitative effektforventninger indsamlet via survey. Deltagernes forventninger omregner vi til et estimeret interval for effektskabelse,
som sammenholdes med eventuelle effektmål.
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Liste over udpegelser og indstillinger til regionale fora
2018 2022

KKR Syddanmark udpegninger til regionale fora 2018-2022

Forum

Kort om forum

Kommentar

Krav om
ligestilling

Udpegede 2014-2018

Antal Supple
Honorar
pladser anter
Navn

Parti

Kommune

ja 1230 kr. pr møde til Bo Hansen
formand/næstforman Vibeke Ejlertsen (1. viceborgmester)
Steen Møller (rådmand)
d
Anne Møllegaard Mortensen
(1.viceborgmester)
Bjarne Nielsen (borgmester)

A
A
C
O

Svendborg
Nyborg
Odense
Faaborg-Midtfyn

V

Langeland

Fordeling
valgforbund
2014-2018
BCIOV

AFØL

Beskæftigelse
RAR Fyn

ja

2

3

Billund
Esbjerg
Esbjerg
Billund
Aabenraa

ja

2

3

A
A
C
V
V
V

Sønderborg
Odense
Odense
Varde
Billund
Nordfyns

ja

2

4

Odense
Vejle
Vejle
Esbjerg

nej

2

2

Søren Peschardt (1.viceborgmester)
Arne Sigtenbjerggaard (tidl. borgmester)
Johnny Søttrup (borgmester)

A
A
V
V

Understøtte beskæftigelsesindsatsen på
tværs af kommuner, A-kasser,
uddannelsesinstitutioner og øvrige
aktører, samt at koordinere
virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet
mod områder med enten
mangel på arbejdskraft eller med høj
ledighed.
Understøtte beskæftigelsesindsatsen på
tværs af kommuner, A-kasser,
uddannelsesinstitutioner og øvrige
aktører, samt at koordinere
virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet
mod områder med enten
mangel på arbejdskraft eller med høj
ledighed.

KKR indstiller til
5
beskæftigelsesministeren som
udpeger. Krav om ligestilling.
Middelfart er med i RAR Syd. Fordel
med en udvalgsformand fra
beksæftigelses/arbejdsmarkedsområd
et.

ja

KKR indstiller til
5
beskæftigelsesministeren som
udpeger. Krav om ligestilling.
Middelfart er med i RAR Syd. Fordel
med en udvalgsformand fra
beksæftigelses/arbejdsmarkedsområd
et.

ja

ja 1230 kr. pr møde til Gitte Ottosen (udvalgsformand)
formand/næstforman Diana Mose Olsen (udvalgsformand)
Henrik Vallø
d
Bjarne Jensen
Thomas Andresen (borgmester)

A
F
L (før C)
O
V

Det regionale Vækstforum

Forum for regional erhvervsudvikling.
Partnerskab med erhvervsliv, viden- og
uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets
parter og offentlige myndigheder om at
styrke erhvervsudviklingen.

Mindst 1 medlem skal repræsentere
yderområderne. Der er
ligestillingskrav. Udpeges formelt af
regionsrådet - KKR indstiller. Fordel
med overlap til Væksthuset, EUkontor og RAR.

6

nej

nej

Det syddanske EU kontor bestyrelse

Formål at medvirke til en regional udvikling, Fordel med overlap til Væksthuset,
hvor øget international fokus og øget
Vækstforum og RAR.
deltagelse i internationale projekter og
netværk skal fremme udviklings projekter og
initiativer i den private og den offentlige
sektor

4

nej

nej

RAR Sydjylland

Erhverv
Erik Lauritzen (borgmester)
Anker Boye (tidl. Borgmester)
Steen Møller (rådmand)
Erik Buhl Nielsen (borgmester)
Ib Kristensen (borgmester)
Morten Andersen (borgmester)
Anker Boye (tidl. Borgmester)

Interreg V A

INTERREG-programmerne er et initiativ til at Indstiller til Regionsrådet som formelt 1
fremme den regionale udvikling i EU’s
udpeger.
grænseregioner. Udvalgets overordnede
opgave er at udvælge projekter og sikre at
programmet gennemføres korrekt.

ja

nej

Arne Sigtenbjerggaard (tidl. Borgmester)

V

Vejle

nej

0

1

Inspiring Denmark bestyrelse

Non-profit organisation, der arbejder med at Erhvervsområdet
tiltrække internationale kongresser og
konferencer til
Syddanmark. Gratis rådgivning
til mødeplanlæggere, enkeltpersoner eller
organisationer med visioner om at afholde
møder, kongresser eller konferencer i
regionen.

nej

formand 60.000
næstformand 30.000

Jørn Pedersen (borgmester)

V

Kolding

nej

0

1

1
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Forum

Partnerskab for Østersøturisme

Koordinationsudvalg for den regionale
udviklingsplan

Væksthus Syddanmark bestyrelse

Kort om forum

Kommentar

Krav om
ligestilling

Udpegede 2014-2018

Antal Supple
Honorar
pladser anter

Fordeling
valgforbund
2014-2018
BCIOV

Formålet er at samle turismeaktørerne i
Østersøregionen om en stærk og fokuseret
indsats for at skabe vækst i
turismeerhvervet.
Den regionale udviklingsplan er regionens
overordnede plan, der beskriver, hvordan
regionen ønsker den fremtidige udvikling for
regionen bør være. Udvalget følger arbejdet
med formulering af revus.

Kommunale medlemmer er på valg
hvert andet år. KKR Syddanmark i
ulige år.

1

nej

nej

Navn
Christian Thygesen (borgmester)

Parti
V

Kommune
Faaborg-Midtfyn

AFØL
nej

0

1

Fordel med overlap til RAR,
Vækstforum

5

nej

nej

Christian Haugk (udvalgsformand)

A

Kolding

nej

2

3

Egon Fræhr (borgmester)
Hans Peter Geil (borgmester)

V
V

Vejen
Haderslev

Jane Jegind (rådmand)
Lasse Egelund

V
Ø

Odense
Vejle

Væksthus Syddanmark er oprettet af
kommunerne i Region Syddanmark.
Væksthuset tilbyder vejledning til
vækstiværksættere og små og mellemstore
virksomheder med vækstpotentiale.
Væksthuset samarbejder tæt med de lokale
erhvervskontorer i Syddanmark i et
sammenhængende rådgivningssystem.

Fordel med kobling til Vækstforum,
RAR
KKR udpeger fem medlemmer til
bestyrelsen – heraf mindst en
erhvervsrepræsentant, der skal være
aktivt erhvervsdrivende. KKR udpeger
bestyrelsens formand.
Næstformanden udpeges af
bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem
kan kun genudpeges én gang.

5 heraf nej
en
erhverv
srepræs
entant

formand 80.000
kr./næstformand
30.000
kr./medlemmer
15.000 kr.

Steen Dahlstrøm (tidl. Borgmester)

A

Middelfart

nej

1

3

Frank Schmidt-Hansen (udvalgsformand)
Oluf Lykke Nielsen
Hans Peter Geil (borgmester)
Clas Nylandsted Andersen (erhvervsrep)

C
O
V

Vejen
Kolding
Haderslev

Samarbejde om den tværsektorielle indsats
på sundhedsområdet, herunder
sammenhæng mellem sundhedssektoren og
de tilgrænsende sektorer.
Indgå sundhedsaftale.
Udarbejde en praksisplan for almen praksis,
der er det centrale samarbejds- og
planlægningsværktøj mellem kommunerne,
regionen og almen praksis.

Fordel med overlap til
Praksisplanudvalget

5

nej

nej

3

nej

nej

Aabenraa
Odense
Middelfart
Nyborg
Esbjerg
Odense
Middelfart
Nyborg
Esbjerg
Vejen
Aabenraa
Kolding

2

5

A
B
O
V
V
B
O
V
V
V
A
V

ja

Fordel med overlap til
Sundhedskoordinationsudvalget

Povl Kylling Petersen (udvalgsformand)
Susanne Crawley Larsen (rådmand)
Anni B. Tyrrestrup
Erik Rosengaard
Henning Ravn (udvalgsformand)
Susanne Crawley Larsen (rådmand)
Anni B. Tyrrestrup
Erik Rosengaard
Henning Ravn (udvalgsformand)
Malene K. Nielsen
Povl Kylling Petersen (udvalgsformand)
Asger Christensen

ja

1

4

Nej

1

1

Sundhed
Sundhedskoordinationsudvalget

Praksisplanudvalget

Samarbejdsudvalg på praksisområdet
Almen praksis

Forum for dialog mellem repræsentanter fra
faglig organisation, Regionen og kommuner
ift. overenskomsten på området.

2

nej

nej

Samarbejdsudvalg på praksisområdet
Fysioterapi

Forum for dialog mellem repræsentanter fra
faglig organisation, Regionen og kommuner
ift. overenskomsten på området.

2

nej

nej

Jørgen Thøgersen (udvalgsformand)
Yrsa Mastrup

A
V

Vejen
Kolding

Nej

1

1

Samarbejdsiudvalg på praksisområdet
Kiropraktorer

Forum for dialog mellem repræsentanter fra
faglig organisation, Regionen og kommuner
ift. overenskomsten på området.

1

nej

Nej

Jens Munk

O

Svendborg

Nej

0

1
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Forum

Kort om forum

Kommentar

Krav om
ligestilling
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Antal Supple
Honorar
pladser anter

Fordeling
valgforbund
2014-2018
BCIOV

Samarbejdsudvalg på praksisområdet
Psykologer

Forum for dialog mellem repræsentanter fra
faglig organisation, Regionen og kommuner
ift. overenskomsten på området.

1

nej

Nej

Navn
Charlotte Christiansen (udvalgsformand)

Samarbejdsudvalg på praksisområdet
Speciallæger

Forum for dialog mellem repræsentanter fra De kommunale repræsentanter sidder 1
faglig organisation, Regionen og kommuner alene med som observatører
ift. overenskomsten på området.

nej

Nej

Irene Holk Lund (udvalgsformand)

V

Tønder

Nej

0

1

Samarbejdsudvalg på praksisområdet
Fodterapeuter

Forum for dialog mellem repræsentanter fra
faglig organisation, Regionen og kommuner
ift. overenskomsten på området.
Forum for dialog mellem repræsentanter fra
faglig organisation, Regionen og kommuner
ift. overenskomsten på området. Behandling
af klagesager og vurdering af
behandlingsmønster.
Sikre koordinering og gode overgange på
tværs af sektorer samt etablering af
vagtordninger.

De kommunale repræsentanter sidder 1
alene med som observatører

nej

Nej

Aase Nyegaard (1.viceborgmester)

L

Sønderborg

Nej

0

1

Fordel at den samme person udpeges 1
til koordinationsudvalget - møderne
holdes i forlængelse af hinanden.

nej

Nej

Ruth Lauridsen (udvalgsformand)

V

Billund

Nej

0

1

1 nej

nej

Anja Lund Kristensen

V

Nordfyns

Nej

0

1

1

nej

nej

Anne Møllegaard Mortensen
(1.viceborgmester)

O

Faaborg-Midtfyn

nej

0

1

Nuværende kommunale medlem af
1
bestyrelsen er udpeget af Aabenraa
Kommune. Jf. KKR's strategi på
uddannelsesområdet skal denne
udpegning fremadrettet ske i KKR regi

nej

nej

Ny udpegning
Nuværende kommunal udpegning fra
Aabenraa: Ebbe Lilliendal. Ikke nuværende
medlem af byrådet. Udpeget til
bestyrelsesformand.

(B)

(Aabenraa)

nej

1

0

Nuværende kommunale medlem af
1
bestyrelsen er udpeget af Vejle,
Frederica og Kolding Kommune i
fællesskab. Jf. KKR's strategi på
uddannelsesområdet skal denne
udpegning fremadrettet ske i KKR regi

nej

nej

Ny udpegning.
Nuværende kommunal udpegning fra
Fredericia, Vejle og Kolding Kommuner:
byrådsmedlem Cecilie Roed Schultz.

Ø

Fredericia

nej

1

0

Samarbejdsudvalg på praksisområdet
Tandlæger

Koordinationsudvalg tandlæger

Fordel at den samme person udpeges
til samarbejdsudvalg for tandlæger møderne holdes i forlængelse af
hinanden.

Parti
A

Kommune
Assens

AFØL
Nej

1

0

Uddannelse
Social- og sundhedsskolen Fyn
bestyrelse

Social- og sundhedsskolen Syd
bestyrelse

Social- og sundhedsskolen FredericiaVejle-Horsens
bestyrelse

Uddanne og efteruddanne elever til at
varetage grundlæggende opgaver indenfor
bistands-, pleje- og omsorgsområdet, samt
det pædagogiske område.
Uddanne og efteruddanne elever til at
varetage grundlæggende opgaver indenfor
bistands-, pleje- og omsorgsområdet, samt
det pædagogiske område.

Uddanne og efteruddanne elever til at
varetage grundlæggende opgaver indenfor
bistands-, pleje- og omsorgsområdet, samt
det pædagogiske område.
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Forum

Kort om forum

Social- og sundhedsskolen Esbjerg
bestyrelse

Uddanne og efteruddanne elever til at
varetage grundlæggende opgaver indenfor
bistands-, pleje- og omsorgsområdet, samt
det pædagogiske område.

Syddansk Uddannelsesaftale
styregruppe

University College Lillebælt
bestyrelse

University College Syd
bestyrelse

VUC Syd bestyrelse

Bestyrelsen for Ungeafdelingen for
specialundervisning og særligt
tilrettelagt ungdomsuddannelse

Kommentar

Nuværende kommunale medlem af
bestyrelsen er udpeget af Billund,
Esbjerg, Vejen, Varde og Fanø
Kommune i fællesskab. Jf. KKR's
strategi på uddannelsesområdet skal
denne udpegning fremadrettet ske i
KKR regi

Udpegede 2014-2018

Antal Supple
Honorar
pladser anter
1

nej

nej

Styregruppens formål er at sikre
implementering og igangsættelse af
konkrete projekter og aktiviteter, og rådgive
regionsrådet i forhold til udarbejdelse af
Uddannelsesstrategi, handlingsplaner og
øvrige uddannelsespolitiske initiativer,
ligesom den udarbejder en årlig
Uddannelse, efter- og videreuddannelse
blandt andre lærer,
pædagog, pædagogisk assistent,
sygeplejerske, ernæring og sundhed, grafisk
kommunikation og socialrådgiver. Afdelinger
i Vejle, Odense og Svendborg.
Uddannelse, efter- og videreuddannelse
blandt andre lærer,
pædagog, pædagogisk assistent,
sygeplejerske, ernæring og sundhed, grafisk
kommunikation og socialrådgiver. Afdelinger
i Kolding, Haderslev, Aabenraa og
Sønderborg.
Uddannelse for unge og voksne.
Undervisningstilbud fra grundlæggende
læsning, skrivning og regning til fag på
højeste gymnasiale niveau. Afdelinger i
Haderslev, Aabenraa, Tønder og Sønderborg.
Landsdækkende undervisningscenter for
også fokus på social, børn/unge
unge med høretab. Den centrale
områderne
ydelse er en differentieret undervisning, og
socialpædagogiske tilbud i fritiden.

2

nej

nej

Regionalt videns- og kompetencecenter, der Handicap, socialområdet
varetager specialundervisning og
specialrådgivning for borgere med handicap
inden for høre-, tale-, syns-, teknologi- og
mobilitetsområdet.

1

Krav om
ligestilling

Fordeling
valgforbund
2014-2018
BCIOV

Navn
Ny udpegning.
Nuværende kommunal udpegning fra
Esbjerg, Varde, Vejen, Billund og Fanø:
borgmester Johnny Søttrup. Udpeget til
bestyrelsesformand.

Parti
V

Kommune
Esbjerg

AFØL
nej

0

1

Johannes Lundsfryd Jensen (borgmester)

A

Middelfart

nej

1

0

Christian Thygesen (borgmester)

V

Faaborg-Midtfyn

nej

0

1

1

nej

nej

Jacob Bjerregaard (borgmester)

A

Fredericia

nej

1

0

1

nej

nej

Thomas Andresen (borgmester)

V

Aabenraa

nej

0

1

1

nej

nej

Hans Peter Geil (borgmester)

V

Haderslev

nej

0

1

2

nej

nej

Susanne Eilersen (1. viceborgmester)

O

Fredericia

nej

1

1

Bente Ankersen

A

Fredericia

Gert Rasmussen

A

Nordfyns

nej

1

0

Øvrige
Center for rehabilitering og
specialrådgivning CRS/Center for
kommunikation og hjælpemidler CKHM
bestyrelse

ja

nej
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Navn
Merete Due Paarup

Parti
V

Kommune
Kolding

AFØL
nej

0

1

nej

3

4

nej

0

7

Sønderjyllands Symfoniorkester
bestyrelse

Orkesterets spilleområde er Sydslesvig,
Sønderjylland, Esbjerg og Kolding

Kultur

1

nej

nej

Trafikselskabet Fynbus
bestyrelse

Ansvar for driften af den kollektive trafik på
Fyn. Kommunerne fastsætter i samarbejde
med trafikselskabet lokale ruter og
køreplaner.Kommunerne arbejder sammen
om de busruter, der går gennem flere
kommuner.

Infrastruktur - kan være fordel med
7
overlap til Vækstforum Hver
kommune vælger én repræsentant til
repræsentantskabet. Et af de
kommunale bestyrelsesmedlemmer
udpeges af den kommune, der yder
det største økonomiske bidrag til
trafikselskabet. De øvrige kommunale
medlemmer af bestyrelsen udpeges af
repræsentantskabet.

nej

formand 118.000
kr./næstformand
39.205
kr./medlemmer
19.552 kr.

Per Jespersen

A

Nyborg

Anders W. Berthelsen
Morten Andersen (borgmester)
Søren Vestergaard
Hans Bjergegaard
Birger Jensen
Niels Bebe

A
V
L
O
V
V

Odense
Nordfyns
Ærø
Assens
Svendborg
Middelfart

Trafikselskabet Sydtrafik
bestyrelse

Ansvar for driften af den kollektive trafik i de
sydjyske kommuner.
Kommunerne fastsætter i samarbejde med
trafikselskabet lokale ruter og køreplaner.
Kommunerne
arbejder sammen om de busruter, der går
gennem flere kommuner.

Infrastruktur - kan være fordel med
7
overlap til Vækstforum. Hver
kommune vælger én repræsentant til
repræsentantskabet. Et af de
kommunale bestyrelsesmedlemmer
udpeges af den kommune, der yder
det største økonomiske bidrag til
trafikselskabet. De øvrige kommunale
medlemmer af bestyrelsen udpeges af
repræsentantskabet.

nej

formand 153.000
kr./næstformand
38.248
kr./medlemmer
19.124 kr.

Jesper Frost Rasmussen (1. viceborgmester)

V

Esbjerg

Allan Skjøth
Jørgen Bruun
Peder Hummelmose
Poul Rosendahl
Jan Riber Jakobsen
Knud Erik Langhoff

V
V
V
V
C
C

Tønder
Vejen
Vejle
Varde
Aabenraa
Kolding

TV Syds repræsentantskab

TV SYD er en af de otte regionale tvstationer under TV2. Repræsentantskabet
diskuterer TV SYD's programmer.

Medier, kultur

3

nej

nej

Christian Haugk (udvalgsformand)
Peter Simoni
Henrik Frandsen (borgmester)

A
C
V

Kolding
Vejen
Tønder

nej

1

2

Ringgården
bestyrelse

Døgnbehandling til mennesker med
Social, sundhed
alkoholproblemer. Institutionen har 32
pladser. Kompetencecenter for
dobbeltfokuseret afhængighedsbehandling.
Selvejende institution under KFUM’s Sociale
Arbejde.

1

nej

nej

Hans Jørgensen

A

Faaborg-Midtfyn

nej

1

0

Region Syddanmarks mobilitetsråd

Formålet er at skabe bedre vilkår for borgere Erhvervs- og udvikling
og virksomheders mobilitet ved at tænke på
tværs af sektorer.

4

nej

nej

Kim Johansen (udvalgsformand)
Ib Kristensen (borgmester)

A
V

Nordfyns
Billund

nej

2

2

Morten Andersen (borgmester)
Paw Nielsen

V
Ø

Nordfyns
Middelfart
30

57

Samlet mandatfordeling
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4.1

Forretningsorden for KKR 2018 - 2022

Behandles endeligt på KL bestyrelsesmøde den 26. oktober 2017
NOTAT

Forretningsorden for KKR 2018 – 2022

Dato: 24. august 2017

KL’s medlemskommuner i hver region danner et kommunekontaktråd (KKR),
som betegnes ”Kommunekontaktrådet i Region ……………” (KKR …….).
Ifølge § 15 i KL’s love består hvert KKR af borgmestrene og et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer, valgt af kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra
de politiske partier og listesamarbejder, fra KL’s medlemskommuner i den
pågældende region.

1. Formål
1.0

KKR har, i overensstemmelse med § 14 i KL’s love, til formål:
– At fremme de fælleskommunale interesser for kommunalbestyrelserne i regionale spørgsmål
– Gennem samarbejde og koordinering af regionale spørgsmål at
styrke rammer og betingelser for, at den enkelte kommunalbestyrelse effektivt kan levere den bedst mulige service til sine borgere
– At styrke kommunernes samarbejde i varetagelsen af opgaver, der
går på tværs af kommunerne i regionen.

2. Opgaver
KKR er en del af KL’s politiske organisation. KL’s bestyrelse varetager alle
kommuners interesser over for regering, Folketinget m.fl. KKR varetage
kommunernes interesser i hver region på områder, hvor:
– Kommunalbestyrelserne har et tæt samspil med regionen og andre
regionale aktører
– Kommunerne har en tæt indbyrdes afhængighed i opgaveløsningen
regionalt
– Kommunerne gennem samarbejde bedre kan opnå de ønskede resultater.
KKR skal:
2.0 Drøfte regionale problemstillinger og afklare, hvordan samarbejde og
koordinering kan styrke kommunalbestyrelsernes rammebetingelser,
udviklingsmuligheder og kvalitet for borgere og virksomheder.
2.1

Bidrage til koordinering og samordning i forhold til de spørgsmål, som
skal koordineres eller løses i samarbejde mellem kommunalbestyrelserne og mellem kommuner og region.

2.2

Varetage politiske udpegelser af kommunale repræsentanter til regionsdækkende nævn, udvalg m.v.

2.3

Tage initiativ til at kommunalbestyrelserne drøfter, koordinerer og
samordner holdninger og synspunkter i regionalpolitiske spørgsmål,
herunder arbejdet i de forskellige regionsdækkende organer (fx
Væksthus, Vækstforum, Sundhedskoordinationsudvalg m.v.)
1
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2.4

Sikre et tæt samspil og en løbende dialog med kommunalbestyrelserne

2.5

Indgå i tværgående koordinering med KL, herunder også mellem de
fem KKR, om udvikling, implementering og varetagelse af kommunernes fælles interesser på centrale og for kommunerne vigtige politiskstrategiske områder.

E-mail:
Direkte: 3370 3078

./.

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

www.kl.dk
Side 2 af 10
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I et tillæg til forretningsordenen findes en nærmere beskrivelse af bl.a.
KKR’s rolle, de væsentligste politiske temaer og udfordringer, sammenhængen til KL og til kommunalbestyrelserne samt hovedpunkter i
organiseringen af arbejdet.

Sags ID: SAG-2016-05026
Dok. ID: 2415088

3. Møder
3.0

KKR’s møder er ikke offentlige.

3.1

KKR fastlægger en mødeplan for året og træder sammen i øvrigt, når
formanden eller mindst en tredjedel af medlemmerne ønsker det.

3.2

Formanden for KKR sørger for indkaldelse til møder og forbereder
KKR’s møder og udsender dagsorden i samarbejde med sekretariatet.
Sagerne på dagsordenen skal ledsages af fornødent materiale til sagernes bedømmelse. Ethvert medlem af KKR har ret til senest 10
dage forud for et ordinært møde skriftligt at stille forslag om at få en
sag af regionalpolitisk/tværkommunal karakter optaget på dagsordenen, hvorefter formanden for KKR drager omsorg for, at forslaget sættes på dagsordenen.

3.3

Dagsorden udsendes senest ugedagen forud for hvert ordinært møde.
Denne frist kan i særlige tilfælde fraviges. Dagsordener fra KKR’s møder publiceres på www.kl.dk/kkr.

3.4

KKR’s beslutninger noteres i et referat. Referater fra KKR’s møder
publiceres på www.kl.dk/kkr.

3.5

Formanden for KKR, og i dennes forfald næstformanden, leder KKR’s
møder. Formanden træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende
mødets ledelse og iagttagelse af god orden under mødet. Endvidere
formulerer formanden eventuelle afstemningstemaer.

3.6

Sagerne behandles på mødet i den rækkefølge, som formanden bestemmer.

3.7

KKR er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er
til stede. KKR træffer sine afgørelser ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

3.8

Udpegelse af en enkelt repræsentant for kommunerne i regionen til
varetagelse af et hverv foretages ved flertalsvalg, jf. § 24, stk. 1, i
2
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3.9

kommunestyrelsesloven. Udpegelse af flere repræsentanter for kommunerne i regionen til varetagelse af samme hverv foretages ved forholdstalsvalg, jf. § 24, stk. 3 i kommunestyrelsesloven. Som politiske
repræsentanter kan kun udpeges medlemmer af kommunalbestyrelserne i kommunerne i regionen.

Dato: 24. august 2017

Er et medlem af KKR forhindret i at deltage i et møde, meddeles dette
til sekretariatet inden mødets afholdelse. Det noteres i referatet, hvilke
medlemmer der har været fraværende under mødet. Når et medlem
har forfald til et møde, kan den pågældendes personlige stedfortræder
(se Bilag 1, punkt 1.2) deltage i mødet.

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
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4. Økonomi og sekretariat
4.0

KL finansierer KKR’s virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed for KKR.

4.1

KKR tilrettelægger, i samråd med kredsen af kommunaldirektører fra
kommunerne i regionen, hvordan kommunernes administrationer
medvirker til sekretariatsbetjeningen af KKR og kommunernes tværkommunale samarbejde i øvrigt.

4.2

I forbindelse med KKR’s afholdelse af politiske mødearrangementer
for kommunalpolitikere kan der opkræves deltagerbetaling.

4.3

KKR kan foreslå, at finansiering af særlige aktiviteter/projekter af interesse for alle kommuner i regionen kan ske ved bidrag fra de enkelte
kommuner, hvis kommunerne i regionen giver tilslutning i det konkrete
tilfælde.

4.4

KL’s bestyrelse fastsætter nærmere regler om KL’s afholdelse af udgifter til KKR’s mødevirksomhed samt om honorering af medlemmerne
af KKR og de repræsentanter, der af KKR er udpeget til regionale organer i henhold til punkt 2.2.

5. Ikrafttrædelse
5.0

Ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal vedtages af KL’s bestyrelse.

5.1

Denne forretningsorden er vedtaget af KL’s bestyrelse den [x.] september 2017, og den træder i kraft den 1. januar 2018.

3

www.kl.dk
Side 3 af 10

NOTAT

Dato: 24. august 2017

Bilag 1: Kommunekontaktrådets sammensætning/valg og konstituering
1.0

Sags ID: SAG-2016-05026
Dok. ID: 2415088

Kommunekontaktrådet (KKR) består af:
– Borgmestrene i KL’s medlemskommuner i regionen.
– Et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer, valgt af kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra de politiske partier og godkendte listesamarbejder, således at sammensætningen af det enkelte KKR svarer
til stemmefordelingen ved valget til kommunalbestyrelser i KL’s
medlemskommuner i regionen. Bestemmelsen i § 6, stk. 2, i KL’s
love om anmeldelse af listesamarbejder finder tilsvarende anvendelse vedrørende beregning af antallet og fordelingen af pladser
mellem de forskellige partier og listesamarbejder.

1.1

KKR kan maksimalt have det dobbelte antal medlemmer i forhold til
antallet af kommuner i den pågældende region. Hvis beregningen af
sammensætningen af KKR efter punkt 1.0 fører til et større antal medlemmer end dette max. antal, foretages der en forholdsmæssig reduktion af antallet af medlemmer fra de repræsenterede partier/listesamarbejder. Beregningen af den forholdsmæssige reduktion sker med
udgangspunkt i følgende hovedprincipper:
– Et parti/listesamarbejde kan ikke få færre medlemmer i KKR end
det antal borgmestre, som er valgt for partiet/listesamarbejdet i
kommunerne i regionen.
– Et parti/listesamarbejde, der opfylder betingelserne i KL’s loves §
15, stk. 2, for at komme i betragtning ved valget af supplerende
medlemmer til KKR, skal have mindst et medlem i KKR.
– Slutresultatet af reduktionen er, at underrepræsentationen (dvs. forholdet mellem procentvise andel af stemmerne og procentvise andel af pladserne i KKR) er mindst muligt for det parti/listesamarbejde, der samlet set er blevet mest underrepræsenteret.

1.2

Der udpeges personlige stedfortrædere for medlemmerne af KKR:.
– Viceborgmesteren er stedfortræder for borgmesteren. Hvis 1. viceborgmesteren vælges som medlem af KKR af et politisk parti eller
listesamarbejde, er 2. viceborgmesteren stedfortræder for borgmesteren. Hvis også 2. viceborgmesteren vælges som medlem af KKR
af et politisk parti eller listesamarbejde, vælger kommunalbestyrelsen af sin midte en stedfortræder for borgmesteren til KKR.
– Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert af de medlemmer
af KKR, som vælges af kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra de
politiske partier og listesamarbejder.
En stedfortræder kan kun være stedfortræder for et medlem af KKR.
Et medlem af KKR kan ikke også være stedfortræder for et andet
medlem af KKR.

1.3

KKR tiltræder, når det konstituerende møde er afholdt, og fratræder,
når et nyt KKR tiltræder. De nyvalgte og nyudpegede medlemmer af
KKR afholder efter kommunevalget konstituerende møder senest den
4
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31. januar i det år, der følger umiddelbart efter kommunevalget. Indkaldelse til mødet foretages af den borgmester i regionen, der længst
har været borgmester, eller, hvis flere har været borgmester lige
længe, af den ældste af disse.
1.4

Sags ID: SAG-2016-05026
Dok. ID: 2415088
E-mail:
Direkte: 3370 3078

På det konstituerende møde vælges formand og næstformand for
KKR blandt medlemmerne. Valget ledes af det medlem, der har indkaldt til mødet. Valgene sker ved forholdstalsvalg på grundlag af
stemmetallene ved det forudgående kommunevalg i KL’s medlemskommuner i regionen. Ved valget kan der indgås valgforbund mellem
de repræsenterede politiske partier og listesamarbejder. Valgforbund
skal være meddelt til KKR’s sekretariat senest tre hverdage før afholdelsen af det konstituerende møde.
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1.5

Medlemmer af KL’s bestyrelse og udvalg fra kommunerne i den pågældende region kan deltage i møderne i det pågældende KKR.

1.6

Er en borgmester efter reglerne i den kommunale styrelseslov midlertidigt fritaget for sine kommunale hverv i hjemkommunen i en forventet
periode på mindst 3 måneder, indtræder den personlige stedfortræder, jf. punkt 1.2, i den periode, fritagelsen varer. Er et medlem af
KKR, valgt af et politisk parti eller listesamarbejde, på tilsvarende
måde fritaget for sine hverv i hjemkommunen, indtræder den personlige stedfortræder efter tilsvarende regler.

1.7

Når formanden får meddelelse om, at et medlem af KKR, valgt af et
politisk parti eller listesamarbejde, vil være forhindret i at varetage
hvervet i en forventet periode af mindst 3 måneder på grund af sin
helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller andre grunde, der kan sidestilles hermed, indkalder formanden
stedfortræderen til førstkommende møde i KKR. KKR træffer på dette
møde beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede. Når medlemmet på ny kan varetage sit hverv i
KKR, udtræder stedfortræderen af KKR.

1.8

Når et medlem af KKR har forfald til et enkelt møde, kan vedkommendes personlige stedfortræder (se ovenfor i pkt. 1.2) deltage i det pågældende møde i KKR. Det påhviler medlemmet at orientere stedfortræderen herom.

1.9

Ophører et medlem eller en stedfortræder for et medlem, valgt af et
politisk parti eller listesamarbejde, i valgperioden med at være kommunalbestyrelsesmedlem, eller udtræder medlemmet/stedfortræderen
af det parti eller listesamarbejde, hvis kommunalbestyrelsesmedlemmer har valgt den pågældende til KKR, udtræder det pågældende
medlem eller stedfortræder også af KKR (jf. § 6, stk. 4, i KL’s love). I
tilfælde af udmeldelse af KL finder § 6, stk. 5, i KL’s love tilsvarende
anvendelse.

1.10 Hvis en borgmester udtræder af det parti eller listesamarbejde, som
borgmesteren hidtil har repræsenteret, forbliver borgmesteren som
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medlem af KKR. Der foretages ikke en ny beregning af den partimæssige sammensætning i KKR som følge af en borgmesters partiskifte i
løbet af valgperioden.
1.11 Hvis en borgmester, der udtræder af et parti eller listesamarbejde, er
den eneste repræsentant for partiet/listesamarbejdet i KKR, udpeger
kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra det pågældende parti eller listesamarbejde af deres midte et nyt medlem til KKR. Forudsætningen
for i et sådant tilfælde at kunne udpege et nyt kommunalbestyrelsesmedlem til KKR er, at partiet eller listesamarbejdet er berettiget til at
være repræsenteret i det pågældende KKR, det vil sige har opnået
mindst 2% af stemmerne ved det seneste valg af kommunalbestyrelser i KL's medlemskommuner i regionen.
1.12 Hvis pkt. 1.11 finder anvendelse, fraviges bestemmelsen i pkt. 1.1 om
det maksimale antal medlemmer i et KKR.
1.13 Når et medlem, valgt af et politisk parti eller listesamarbejde, udtræder
af KKR, indtræder vedkommendes personlige stedfortræder som
medlem af KKR, og kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra det pågældende parti/listesamarbejde vælger en ny stedfortræder. Hvis
stedfortræderen ikke ønsker at indtræde som medlem af KKR, vælger
kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra det pågældende parti/listesamarbejde et nyt medlem til KKR, og stedfortræderen forbliver som
personlig stedfortræder for dette nye medlem.
1.14 Når en stedfortræder for et medlem, valgt af et politisk parti eller listesamarbejde, ophører med at være stedfortræder, vælger kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra det pågældende parti/listesamarbejde
en ny stedfortræder.
1.15 Er KKR’s formand eller næstformand definitivt udtrådt af kommunalbestyrelsen, foretages valg af ny formand eller næstformand af den
gruppe, der har valgt den pågældende formand eller næstformand.
1.16 Er KKR’s formand eller næstformand i en forventet periode på mindst
3 måneder forhindret i at varetage formands- eller næstformandshvervet, foretages på tilsvarende måde valg af ny formand eller næstformand for den periode, som forhindringen varer.
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Tillæg til forretningsordenen for KKR
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Kommunernes samarbejde i KKR
Kommunekontaktrådene (KKR) beskæftiger sig med de opgaver, som løses
bedst og mest effektivt i et samarbejde mellem kommunerne i regionen. De
fem KKR er den organisatoriske ramme om dette samarbejde.

KKR – kort fortalt

E-mail:
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KKR er en del af KL’s politiske organisation.
Der er fem kommunekontaktråd, ét i hver region.
Hvert KKR ledes af en formand og en næstformand, valgt af det enkelte KKR.
KKR består af alle borgmestre i regionen og et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer,
så sammensætningen samlet set afspejler stemmefordelingen ved kommunalvalget.
Antallet af medlemmer varierer derfor mellem de fem KKR og fra valgperiode til valgperiode i det enkelte KKR. Der kan maksimalt være det dobbelte antal medlemmer i KKR
i forhold til det pågældende antal kommuner i regionen.
KKR er et samarbejde mellem kommunalbestyrelserne, hvor fælles retning og linje
skabes i dialog og med afsæt i kommunernes forskellige vilkår, udfordringer og holdninger. KKR arbejder for, at kommunernes rammer og betingelser er så gode som mulige, så den enkelte kommunalbestyrelse effektivt kan levere den bedst mulige service
til sine borgere.
Hvert KKR mødes som udgangspunkt fem gange om året.
Det enkelte KKR tilrettelægger de politiske processer, som er forudsætningen for at
skabe den fælles retning og linje, herunder samspillet med kommunalbestyrelserne,
udvalgsformænd/udvalg m.fl. Tilsvarende fastlægger KKR, hvordan kommunikationen
mellem KKR og kommunalbestyrelserne bedst kan ske og kan understøtte samspillet
mellem KKR og kommunalbestyrelserne.
KKR’s varetagelse af kommunalbestyrelsernes fælles interesser er baseret på et tæt
samspil og en løbende dialog med kommunalbestyrelserne.
Der er en arbejdsdeling mellem KL’s bestyrelse og de fem KKR, hvor KL’s bestyrelse
varetager alle 98 kommuners interesser over for staten og andre landsdækkende aktører, mens KKR varetager kommunernes interesser på en række regionale kerneområder – nogle gangen gennem fælles mål på tværs af de fem KKR.
KKR spiller en central rolle i KL's arbejde. KKR indgår fx på forskellig vis i det politiske
arbejde i KL's politikudvikling, i koordineringen af større KL indsatser og i forbindelse
med implementering af indsatser, herunder evt. nationale reformer. Det sker primært
indenfor KKR's kerneområder, men det kan også være på andre områder.
Med henblik på at understøtte vidensdeling og strategisk samspil afholder KL's formænd og næstformænd jævnlige møder med KKR formandskaberne. Desuden spiller
KL's bestyrelsesmedlemmer en vigtig rolle som bindeled mellem KL og KKR i de respektive KKR.
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KKR på kl.dk
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Følg KKR’s drøftelser på www.kl.dk/kkr
Her finder du også hvert enkelt KKR’s hjemmeside med bl.a. dagsordner
og referater, mødeplaner, medlemmer, udpegninger samt kontaktoplysninger til formandskab og sekretariat.

E-mail:
Direkte: 3370 3078

KKR’s kerneområder
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Samarbejdet i alle fem KKR er koncentreret om nedenstående tværkommunale kerneområder:
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Sundhed
Kommunerne spiller en stadig større rolle i det sammenhængende sundhedsvæsen både økonomisk og opgavemæssigt. KKR er et centralt forum
for det tværkommunale samarbejde på sundhedsområdet, og spiller en vigtig rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på såvel det somatiske
som psykiatriske område. KKR har en central rolle som koordinerende og
implementerende forum i forhold til at varetage kommunernes fælles interesser i samarbejdet med regionens sygehuse og almen praksis.
I hver valgperiode indgås en sundhedsaftale og en praksisplan med regionen og almen praksis. Sundhedsaftalerne beskriver de politiske prioriteringer
og indsatser på sundhedsområdet. Ligesom arbejdsdelingen og samarbejdet
mellem hospitaler, de praktiserende læger og kommunernes sundhedsopgaver fastlægges i de 4 årige aftaler. Praksisplanerne fastlægger samarbejdet
med de praktiserende læger og ikke mindst indsatsen for at sikre lægedækning til alle borgere i regionen.
Det specialiserede undervisnings- og socialområde
KKR har til opgave at koordinere kommunernes indsats på det specialiserede undervisnings- og socialområde, således at der findes relevante tilbud,
som tilgodeser borgerens behov. Samarbejdet er bl.a. centreret om udarbejdelsen af de sociale rammeaftaler, der skal sikre udvikling af tilbuddene, koordinering og styring af taksterne på området og tilstrækkelige og kvalificerede tilbud til alle målgrupper. Fem socialtilsynskommuner har ansvaret for
at godkende og føre tilsyn med sociale tilbud for udsatte børn og unge. I
hver region er der etableret et børnehus, som bistår kommuner med udredning af sager om overgreb mod børn og unge. KKR er forum for drøftelser af
kommunernes samarbejde med socialtilsyns kommunen og børnehus kommunen.
Vækst, beskæftigelse og uddannelse
Vækst, beskæftigelse og uddannelse hænger tæt sammen. KKR spiller en
central rolle i forhold til at sikre gode tværgående rammer for vækst og jobskabelse lokalt og regionalt. Et vigtigt element heri er at få uddannet kvalificerede medarbejdere med den uddannelse og det uddannelsesniveau som
matcher kommunernes og virksomhedernes behov. Kommunernes samspil
med uddannelsesinstitutionerne har netop fokus på at sikre kvalificerede uddannelser, som matcher erhvervslivet og kommunernes efterspørgsel efter
kompetencer. KKR’s og de kommunale medlemmer af uddannelsesinstitutionernes bestyrelsers opgave er at arbejde herfor.
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KKR spiller en central rolle i forhold til at sikre tværkommunale indsatser i
forhold til vækst og erhvervsudvikling. KKR og de kommunale medlemmer af
Vækstforums opgave er at arbejde for, at kommunernes interesser i den regionale vækst- og udviklingsstrategi tilgodeses bedst muligt. KKR har også
en central rolle i forhold til at sikre et tæt samarbejde mellem den lokale erhvervsservice og den specialiserede indsats for vækstiværksættere i Væksthuset. KKR indgår hvert år en resultatkontrakt med Væksthuset, hvor
Væksthusets indsats aftales.

Dato: 24. august 2017

KKR er tillige det politiske forum, hvor kommunerne drøfter behov og muligheder for tværkommunale samarbejder mellem jobcentrene om fælles indsatser, projekter m.v. KKR udpeger medlemmer til det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) med henblik på at sikre gode tværkommunal indsatser på
beskæftigelsesområdet. De kommunale medlemmer af RAR har en opgave
med at sikre, at RAR leverer relevant overvågning og analyser til understøttelse af arbejdet i kommunernes jobcentre.

www.kl.dk
Side 9 af 10

KKR har desuden en konkret opgave med årligt at dimensionere social- og
sundhedsuddannelserne, pædagog- og pædagogiske assistentuddannelse.
KKR spiller således en rolle i forhold til at sikre, at dimensioneringen afspejler kommunernes behov, og at der stilles det aftalte antal praktikpladser til
rådighed.
Kollektiv trafik
Kommunerne ejer og driver i fællesskab med regionerne de trafikselskaber,
som står for udbud og drift af kollektiv bustrafik. En af de væsentligste udfordringer er at sikre sammenhængen i kollektiv trafik. Her spiller KKR en vigtig
rolle i forhold til at opfylde dette mål.
KKR tager også andre emner op, som ikke indgår i de fem kerneområder.
Det er emner, som kommunerne ud fra en lokal vurdering finder det hensigtsmæssigt at drøfte og arbejde sammen om i regi af KKR – fx drøftelser
om trafikinvesteringer, klimastrategier og fælles løsninger af opgaver på det
tekniske område, digitalisering og øvrige fælleskommunale og subregionale
samarbejder, fx business regions.

KKR og de andre regionale fora
Det enkelte KKR udpeger eller indstiller for valgperiode 2018-2022 ca. 50-70
kommunale repræsentanter til forskellige regionale fora. Der kan være tale
om udpegelse/indstilling af politiske repræsentanter til såvel lovfæstede regionale organer som regionale fora, der nedsættes efter lokal aftale. Nogle eksempler er:
-

Sundhedskoordinationsudvalget
Vækstforum
Væksthusets bestyrelse
Det regionale arbejdsmarkedsråd
Professionshøjskolers bestyrelse

De udpegede i de forskellige fora repræsenterer kommunernes fælles interesser på det pågældende område. Der er derfor brug for et tæt samspil
mellem de kommunale repræsentanter og KKR.
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På politisk niveau samarbejder kommuner og region bl.a. i Kontaktudvalget,
hvor alle borgmestre og regionsrådsformanden er medlemmer. Men også i
bl.a. Sundhedskoordinationsudvalget, Praksisplanudvalget, og Vækstforum
sidder der repræsentanter for både regionen og kommunerne.

Den administrative organisering af samarbejdet
De kommunale administrationer og KL’s sekretariat bistår de fem KKR med
oplæg, analyser, rådgivning, overblik m.v. KL stiller derudover et KKR-sekretariat på to personer til rådighed til hvert KKR.
Det er det enkelte KKR, der – i samråd med kommunaldirektørkredsen –
planlægger og prioriterer samarbejdet mellem de kommunale administrationer. Den konkrete indsats løftes af kommunale ledere og medarbejdere.
I de enkelte KKR’er er det besluttet at oprette fælleskommunale sekretariater/funktioner, som finansieres af kommunerne i fællesskab. Dette i forhold til
at varetage fælleskommunale interesser og koordination af særlige fagområder, som har politisk-strategisk interesse i de enkelte KKR. Alle KKR har et
socialt/rammeaftalesekretariat og sundhedssekretariat, herudover er der sekretariater på uddannelse, beskæftigelse og erhverv i de enkelte KKR’er.

10

Sags ID: SAG-2016-05026
Dok. ID: 2415088
E-mail:
Direkte: 3370 3078
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
Side 10 af 10

5.1

Meddelelser

Til sundhedsminister
Ellen Trane Nørby

14. september 2017

Henvendelse om udvalgsrapporten om det nære og sammenhængende
sundhedsvæsen

Kære Ellen Trane Nørby
Sundhedskoordinationsudvalget i Syddanmark vil gerne kvittere for afrapporteringen
fra udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Vi har drøftet afrapporteringen, og vi vil med dette brev gerne bidrage med vores perspektiver og inputs til dine og regeringens overvejelser om nye initiativer på baggrund af rapporten.
Først og fremmest er vi meget enige i udgangspunktet for udvalgsarbejdet, nemlig at
der er behov for et mere helhedsorienteret syn på sundhedsvæsenet med fokus på en
mere systematisk og styret udbygning af det nære sundhedsvæsen. Vi er enige i, at et
økonomisk holdbart sundhedsvæsen i verdensklasse kræver, at det nære og sammenhængende sundhedsvæsen styrkes.
Det arbejder vi allerede meget målrettet med i et tæt samarbejde på tværs af kommuner, region og PLO. Vi er overbeviste om, at vores tætte samarbejde gør os i stand til
også at løfte de fremtidige udfordringer for at skabe et sømløst sundhedsvæsen. Det
kræver dog, at de nødvendige rammer er til rådighed. Det vil vi gerne uddybe ned enfor.
Fokus på sundhed og ikke blot sygdom
Vi vil gerne starte med at fremhæve betydningen af, at der i regeringens kommende
plan og initiativer for udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
er et væsentligt fokus på sundhed og ikke blot sygdom. Vi fremhæver dette, da vi undrer os over, at visionen for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i afrapporteringen alene har fokus på mestring af egen sygdom.
Der er således behov for, at vi fremover også har fokus på sundhed og forebyggelse,
herunder ulighed i sundhed og forebyggelse blandt børn og unge. Vi vil derfor anbefale, at regeringens initiativer tager udgangspunkt i et helhedsorienteret borgerperspektiv, hvor hele borgerens livssituation, herunder tilknytning til arbejdsmarkedet,
ressourcer og ønsker til det gode hverdagsliv er grundlaget for et øget fokus på at understøtte borgerne i en sund livsstil og mestre deres eventuelle sygdom.

Afprøvning af integrerede samarbejdsmodeller
Vi støtter i Sundhedskoordinationsudvalget i Syddanmark op om udvalgets anbefaling
om, at kommuner og regioner, herunder praksissektoren, skal afprøve og udbrede integrerende samarbejdsmodeller. I Syddanmark har vi allerede flere gode eksempler
på dette, og vi har i det arbejde kunnet konstatere, at det gør en reel forskel for borgernes oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet, at overgangene styrkes og gøres
mere flydende gennem samarbejdet.
Erfaringerne viser os dog også, at der er grænser for, hvor langt det er muligt at gå inden for de nuværende rammer. Regler om udveksling af helbredsoplysninger, udfordringer med dobbelt ansættelsessted, økonomi og spørgsmål om det lægefaglige ansvar udfordrer ønsket og behovet for tæt samarbejde.
Nye sundhedsaftaler
Det var med stor tilfredshed for os i Sundhedskoordinationsudvalget, at du i juli 2017
tilkendegav, at du har til hensigt at følge udvalgets anbefaling om fornyelse af sundhedsaftalesystemet. Tværsektorielt samarbejde er komplekst. Vi er tre sektorer, der i
et ligeværdigt samarbejde skal aftale sammenhængende patientforløb. De økonomiske incitamenter understøtter ikke altid de aftaler, der har værdi for borgerne.
Vi bakker op om udvalgsrapportens intention om, at sundhedsaftalen skal have klare
politiske mål for udviklingen af det nære og sammenhængende sundhe dsvæsen. Med
det sagt finder vi dog, at oplistningen af temaer i udvalgsrapporten, der foreslås at
indgå i Sundhedsaftalerne, vidner om, at aftalerne hurtigt kan blive lige så bureaukratisk tunge som de nuværende.
For at sikre større politisk ejerskab er det vigtigt, at Sundhedskoordinationsudvalget
selv får mulighed for at prioritere de indsatser, som vi vil sætte fokus på. Man kunne i
den forbindelse overveje at lade Sundhedskoordinationsudvalgene i hver af de fem
regioner være tovholder på udvalgte politisk prioriterede opgaver for at sikre den mest
effektive udnyttelse af kompetencer og ressourcer, herunder sikre opfølgning på effekter og formidling til Sundhedsministeriet og de øvrige Sundhedskoordinationsudvalg.
Vi anbefaler herudover, at Sundhedskoordinationsudvalgenes mandat styrkes. Konkret kunne det eksempelvis ske ved, at udvalget får mulighed for at disponere over
egne, fælles midler til særligt prioriterede indsatser. Midlerne skal give styrkede muligheder for tværsektorielle initiativer, der løbende kan afprøves og tilrettes, så samarbejdet bedst muligt giver borgerne det sundhedstilbud, de ønsker.
Psykiatrien skal løftes
I Syddanmark har vi fokus på borgere med psykiske lidelser og har herunder en sæ rlig bevågenhed på dobbelt diagnosticerede og på børn og unges mentale sundhed. Vi
støtter derfor op om anbefalingerne om, at det tværsektorielle samarbejde på psykiatriområdet skal styrkes.
For at styrke samarbejdet mellem sektorerne er det nødvendigt, at der sættes fokus
på bedre udveksling af de relevante oplysninger på tværs af sygehuse, kommunale
sundhedstilbud og praksissektoren, som anbefaling 19 også beskriver. I Syddanmark
har vi haft succes med at udvikle kommunikationen og samarbejdet på tværs for borgere med somatiske lidelser igennem samarbejdsaftalen om indlæggelse og udskrivelse, ”SAM:BO”. Vi har senest arbejdet med at udvide samarbejdsaftalen til også at

omhandle borgere med psykiske lidelser. Udvidelsen besværliggøres dog af lovgivning. Konkret er udfordringen, at der ikke er lovhjemmel til, at de socialpsykiatriske
problemstillinger skrives ind i de nuværende plejeforløbsplaner og udskrivningsrapporter, idet en del af personalet i socialpsykiatrien (eksempelvis en pædagog eller socialrådgiver) ikke arbejder i henhold til Sundhedsloven, men efter Serviceloven.
Det har medført, at det har været nødvendigt at udarbejde tre nye SAM:BO -forløb for
det social-psykiatriske område, og at medarbejderne i nogle tilfælde skal udfylde to
forskellige standarder om den samme borger. Det er unødvendigt bureaukrati, der
stjæler tid fra andre opgaver, og det højner risikoen for, at der kan ske kommunikationsbrist i samarbejdet. Vi har tidligere rettet en fælles henvendelse til innovationsminister Sophie Løhde herom og vil benytte denne lejlighed til at gøre opmærksom på
problemstillingen igen.
Den rette placering af opgaver
Det anbefales i udvalgsrapporten, at der sikres bedre rammer for opgavevaretagelsen
mellem sektorerne. Vi har i Syddanmark fokus på, at opgaverne løses der, hvor det er
bedst for både borgerne og økonomien. Det er ikke altid let at gennemskue, og vi har
derfor udviklet en model, som kan bruges til at undersøge gevinster og konsekvenser
og sikre de nødvendige forudsætninger i forbindelse med evt. beslutning om overdragelse af opgaver. Modellen synliggør relevante problemstillinger, således at beslutning om flytning af en opgave sker på et gennemsigtigt og oplyst grundlag for alle parter.
Vi vil anbefale, at det besluttes nationalt, at når der flyttes opgaver mellem sektorer,
anvendes der en model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse. Det vil sikre et
bedre og mere effektivt grundlag for at indgå samarbejdsaftaler i regi af sundhedsaftalen. Som vi ser det, kan modellen, som vi har udvik let i Syddanmark, danne grundlaget for en national model, der understøtter klare rammer omkring kvalitetskrav, lægefagligt ansvar og bæredygtige løsninger.
I forbindelse med opgaveoverdragelse er det et væsentligt element, at kompetencerne løftes hos de sundhedsfaglige faggrupper der i dag er ansat, således de kommer på niveau med de kompetencer, der opnås i forbindelse med de reviderede sundhedsfaglige uddannelser.
I Syddanmark har vi det udgangspunkt, at økonomiske hensyn ikke skal bremse en
undersøgelse og drøftelse af opgavens placering. Vi er enige om, at spørgsmålet om
økonomi må afklares mellem regeringen og vores interesseorganisationer i forbindelse med økonomiforhandlingerne og dermed ikke skal stå i vejen for et fornuftigt lokalt samarbejde.
For at sikre at der kan opbygges nye og mere kvalificerede sundhedstilbud tæt på
borgerne, håber vi, at regeringens udspil indeholder en plan for udviklingen af en finansieringsmodel, der understøtter den naturlige udvikling i samarbejdet, der er nødvendig for at sikre et effektivt sundhedsvæsen.
Afslutningsvis ønsker vi fra Sundhedskoordinationsudvalget i Syddanmark at fremhæve, at vi meget gerne uddyber vores perspektiver på afrapporteringen fra udvalget
om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Med venlig hilsen

På vegne af det samlede Sundhedskoordinationsudvalg i Syddanmark

Tage Petersen
Formand for Sundhedskoordinationsudvalgt
Region Syddanmark

Henning Ravn
Næstformand for Sundhedskoordinationsudvalget
Esbjerg Kommune

Medlem af Sundhedskoordinationsudvalget
Formand for PLO Syddanmark

Sundhedskoordinationsudvalget i Syddanmark består udover Henning Ravn (V) , Tage
Petersen (V) og Jørgen Skadborg (PLO Syddanmark) af: Mireille Lacroix (PLO Syddanmark), Erik Rosengaard (V, Nyborg), Jørn Lehmann Petersen (A, Region Syddanmark), Povl Kylling Petersen (A, Aabenraa), Anni B. Tyrrestrup (O, Middelfart) , Susanne Crawley Larsen (B, Odense) og Marianne Mørk Mathiesen (I, Region Syddanmark).
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Sundhedsministeren
Til Sundhedskoordinationsudvalget i Syddanmark
Att.
Tage Petersen
Henning Ravn
Jørgen Skadborg

Vedr. henvendelse om udvalgsrapporten om det nære og sammenhængende
sundhedsvæsen fra Sundhedskoordinationsudvalget i Syddanmark
Mange tak for jeres brev af 14. september 2017 med perspektiver på
udvalgsrapporten om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Det har stor
værdi for mig at høre om de udfordringer, I oplever hos jer, og jeg sætter pris på jeres
input og forslag.
Jeg er meget enig i jeres pointe om at styrke fokus på sundhed og ikke bare sygdom.
Efter min mening skal alle dele af væsenet fremover have øget opmærksomhed på
dels at forebygge, at sygdom opstår i første omgang og dernæst at forhindre
sygdommen i at udvikle sig og føre til indlæggelser, der kunne være undgået. Det
gælder ikke mindst for vores mange børn og unge, der kæmper med dårlig mental
sundhed. Det er afgørende for mig, at vi som samfund får hjulpet vores børn og unge,
langt før deres udfordringer udvikler sig til alvorlige psykiske problemer.
Det glæder mig, at I har fokus på at afprøve og udbrede integrerende
samarbejdsmodeller. Jeg var selv i Sydjylland i sidste måned, hvor jeg blandt andet
besøgte Tønder og Esbjerg Kommuner og blev meget inspireret af de tværsektorielle
samarbejder, der er i gang begge steder. Jeg hørte også her om udfordringer og
barrierer - blandt andet i lovgivningen - der vanskeliggør det tværsektorielle
samarbejde med fx fælles finansiering. Det lytter jeg naturligvis til, og jeg vil gerne
bidrage til, at vi fra centralt hold kan kigge på, om der er elementer i lovgivningen,
der spænder ben for de gode tværsektorielle løsninger.
Sundhedsstyrelsen vil nu gå i gang med det faglige arbejde, der skal ligge til grund for
en fornyelse af sundhedsaftalesystemet. I den forbindelse vil relevante parter
naturligvis blive inddraget, og jeg vil opfordre jer til at byde ind i dette arbejde. Det er
vigtigt, at vores nye aftalesystem baseres på de erfaringer kommuner, regioner og de
praktiserende læger har gjort sig indtil nu.
Regeringen vil følge op på anbefalingerne fra udvalget om det nære og
sammenhængende sundhedsvæsen. Jeg vil lade jeres bemærkninger indgå i vores
videre arbejde med opfølgning på udvalgets anbefalinger.

Med venlig hilsen

Ellen Trane Nørby

Dato: 21-09-2017
Enhed: AELSAM
Sagsbeh.: DEPSHM
Sagsnr.: 1706647
Dok. nr.: 434813
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