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Kultursamarbejde mellem Region Midtjylland og kommunerne i Region Midtjylland fra 2018  

 

Formål og indhold 

Kulturhovedstadsprojektet har været en vigtig katalysator for det regionale kultursamarbejde til gavn for 

kulturaktører, borgere og besøgende i regionen. Samtidig har det været en platform, der har sat 

kulturområdet i spil med en række andre udviklingsområder som f.eks. byudvikling, turisme, fødevarer og 

kreative erhverv.   

Vi skal bygge videre på de gode erfaringer og det samarbejdsmomentum, som kulturhovedstadsprojektet har 

skabt. Blandt de vigtigste erfaringer og succeser kan nævnes: 

- De Syv Dødssynder (samarbejde ml. syv kunstmuseer i regionen), som for flere museers 

vedkommende betød en fordobling af besøgstallet.  

- Urban Lab (gentænkning af byudvikling på tværs af kultur og byplan) 

- Gentænk Landsbyen (landsbyudvikling med udgangspunkt i kultur og borgerinitiativer) 

- Værdien og effekten af den fælles markedsføring og internationale omtale 

- Lokal deltagelse og opbakning, f.eks. overværede 70.000 den officielle åbning i Aarhus og 38.000 

børn deltog ved børneåbningen i hele regionen.  

Det foreslås derfor, at det tværgående samarbejde om kultur over hele regionen videreudvikles i et nyt og 

gentænkt kultursamarbejde fra 2018. Kultursamarbejdet vil sikre aktører og samarbejdspartnere en 

interessant udviklingsplatform med internationalt perspektiv, skabe flere og nye muligheder for 

kulturaktører, borgere og besøgende samt at sikre fortsat national og international synlighed.  

Kultursamarbejdet skal sikre aktører og samarbejdspartnere mulighederne for at producere borgerrettede 

kulturtilbud med national og international synlighed og gennemslagskraft.  

Samarbejdet bør desuden suppleres med en fortællingen om, at det geografiske område region Midt lever 

videre som kulturhovedstad i praksis.  

Samarbejdet skal desuden bygge på erfaringerne fra den uafhængige evaluering af Kulturhovedstaden 

(Rethink Impacts), som Aarhus Universitet leverer i løbet af 2018. Der vil allerede i efteråret 2017 kunne 

indledes dialog med forskerne om de foreløbige resultater.  

De konkrete arbejdsområder 

De konkrete arbejdsområder tager afsæt i den fælles vision, at Region Midtjylland er en international, kreativ 

region, der sætter de pejlemærker, der skal drive samarbejdet og ambitionsniveauet. 

 Arbejdsområdet er: 

- Udvikling af konkrete større kulturprojekter og oplevelser til gavn for borgerne i hele regionen og en 

større samlende event/manifestation, der kan involvere bredt på tværs af regionen og aktørerne. 

Desuden:  

- Samarbejde med EU kontoret om rådgivning om relevante Europæiske satsningsområder/temaer, 

og arbejde for at tiltrække midler  



 

 

- Mulighed for branding med fokus på kultur og kreativitet (med forbindelse til turisme)  

- Mulighed for at skabe netværk for videndeling/-udvikling 

- Mulighed for internationalt samarbejde og deltagelse i relevante internationale netværk 

 

Organisering  

Region Midtjylland varetager sekretariatsfunktion og påtager sig alle udgifter til koordinering og 

administration af samarbejdet. 

Den regionale styregruppe fortsætter med en repræsentant fra hver af de 19 kommuner og 1 repræsentant 

fra Region Midtjylland. 

Der afholdes 2-4 møder om året. 

Der foretages en årlig afrapportering om samarbejdet til Region Midtjylland og KKR. 

Samarbejdet har en overgangsperiode i 2018-2019, hvor samarbejdet opstartes og erfaringerne fra 

forskningsprojektet Rethink Impacts drøftes. 

Herefter besluttes det om samarbejdet skal videreføres. 

Der afvikles et årligt kulturforum for kulturinstitutioner, kommuner og beslutningstagere, hvor kultur og 

kreativitet er på dagsordenen i international skala.  

Der holdes et årligt politisk topmøde i tilknytning til det årlige kulturforum for borgmestre og 

kulturudvalgsformænd samt medlemmer af regionsrådet. Her drøftes retningen for samarbejdet og de 

konkrete projekter. 

Økonomi 

De deltagende kommuner afsætter hver 1 kr. pr. indbygger pr. år til samarbejdet. Dermed bliver 

kommunernes samlede årlige bidrag til samarbejdet ca. 1,23 mio. kr. Region Midtjylland vil bidrage med 

samme beløb som kommunerne tilsammen. Derudover stiller Region Midtjylland 1-2 årsværk til rådighed og 

afholder alle udgifter til koordinering og administration af samarbejdet.  

De regionale og kommunale bidrag går til konkrete aktiviteter af den type, der er beskrevet i det foregående 

afsnit.  

Tilskud til egentlige projekter i samarbejdets regi skal godkendes af Region Midtjylland og de enkelte 

kommuner, der deltager i de konkrete projekter. 

Det er en klar ambition, at samarbejdet skal være med til at sikre en gearing af de lokale og regionale 

kulturmidler med støtte fra relevante EU-programmer, Nordiske programmer, fonde m.v. Dette sker bl.a. i 

samarbejde med Genvej til Europa-projektet.  

 

Region Midtjylland   Kommunerne i Region Midtjylland 
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Børnehus Midt
DASSOS 23.august 2017

Statusoplæg



Årsstatestik for de Danske børnehuse

• https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/arsstatistik-om-de-danske-bornehuse-

2016

• Kommunernes brug af de danske børnehuse

• https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/kommunernes-brug-af-de-danske-

bornehuse-2017

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/arsstatistik-om-de-danske-bornehuse-2016
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/kommunernes-brug-af-de-danske-bornehuse-2017


















Status i Børnehus Midt

• Der er 118 afsluttede sager i børnehuset pr. 22.august 2017 og 139 aktive 

sager.

• Der er i dag 8 behandlere i børnehuset, hvor de sidste blev ansat april/maj 

2017.

• Pr. 1. september ansættes en faglig koordinator i børnehuset, da Dorthe 

Mønsted opsagde sin stilling pr. 1. maj 2017.

• Der er foretaget en kommunerunde fra marts – juni måned 2017 af 

økonomicontroller Susanne Strandbjerg og leder Marianne Boesgaard



Vigtige pointer fra kommunerunden 2017

• Kommunerne føler sig generelt godt hjulpet, når de har en sag i børnehuset.

• Afsluttende statusnotat fra børnehuset er brugbart i det videre arbejde.

• Ønske om at børnehuset besøger kommuner.

• Ønske om en guideline til rådgiveren ved deltagelse i videoafhøringer.

• Ønske om Kommunerunde en gang årligt

• Styrket information til kommunerne om børnehusets arbejde
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Børnehusene er et tilbud til børn og unge mellem 0 og 17 år, der har været udsat for seksuelle eller 
voldelige overgreb, eller hvor der er mistanke herom. Børnehusenes opgave er at sikre en koordineret og 
tværfaglig indsats i sagsforløbet, så børnene oplever en kvalificeret og sammenhængende indsats samlet 
på ét sted.  
 
Børnehuset i Region Midtjylland har varslet, at Børnehuset i 2017 forventer en budgetudvidelse på 25 %. 
DASSOS har i forlængelse heraf ønsket en analyse af Børnehus Midts økonomi, kapacitet, arbejdsmetoder 
mv. Formålet med analysen har i denne sammenhæng været, med eksterne øjne, at undersøge, om der 
kan findes konkrete muligheder for at frigøre budgetmidler som alternativ til den varslede 
budgetudvidelse. Med dette menes, at analysen skal give en vurdering af, om alle optimeringsmuligheder 
i Børnehusets daglige arbejdsgange er udtømte, eller om der kan gennemføres effektiviseringer, uden at 
dette udhuler den faglige kvalitet i Børnehusets arbejde. 
 
Nærværende notat indeholder resultaterne af en analyse, der er gennemført af BDO i foråret 2017. 
Analysen har et grundlæggende fokus på det økonomiske grundlag for Børnehus Midt, dels via en 
benchmark med andre børnehuse på relevante nøgletal og dels via en kortlægning af 
finansieringsgrundlaget og budgetforudsætningerne for Børnehus Midt. Herudover har analysen afdækket 
organisering, opgaveløsningen og serviceniveauet i de konkrete sager i Børnehus Midt. 
 
Analysen er gennemført i tre faser. De tre faser har været styrende for analysetilgangen og er det 
ligeledes for denne afrapportering. 
 
 

1. INDLEDNING OG BAGGRUND 
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2. METODISK TILGANG 
 
 
Analysen er gennemført i tre faser, som illustreret i nedenstående figur.  
 
Hvor der i første fase er et overvejende fokus på de økonomiske aspekter af Børnehus Midt, er der i fase 
to et ligeså vigtigt fokus på den faglige organisering og opgaveløsning i regi af børnehuset. Afsluttende er 
der foretaget en gennemgang af otte konkrete sager med henblik på at give en vurdering af det 
realiserede serviceniveau ift. de nationale kvalitetsstandarder. 
 
For BDO har involvering og en løbende tæt dialog med Børnehus Midts og Aarhus Kommunes 
videnspersoner været nøgleord. En stor del af dataindsamlingen er således enten sket ved eller 
kvalitetssikret på interviews og workshops, ligesom opmærksomhedspunkter og resultater undervejs er 
drøftet og kvalitetssikret hos de udvalgte nøglepersoner. 
 
 

Figur 1.  Metodisk tilgang til analyse af Børnehus Midt 
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3. ØKONOMI OG BUDGET 
 
 
Analysen af Børnehus Midt har blandt andet haft fokus på børnehusets økonomiske grundlag. Indledende 
er der gennemført en benchmark med de andre børnehuse, hvor økonomi og sagstal sammenlignes med 
henblik på at vurdere, om Børnehus Midt er hhv. dyre eller billige i forhold til andre. Endvidere er 
udviklingen over tid internt i Børnehus Midt belyst via opstilling af en række organisatoriske nøgletal, der 
følger omfanget af behandlere, administration og ledelse over tid, både absolut og holdt op imod 
befolkningstal 0-17 år og antallet af sager. Afsluttende har BDO kortlagt budgetforudsætningerne i 
Børnehus Midts budget for 2017 med henblik på at identificere udgiftsdrivere. 
 

3.1 BENCHMARK MED ANDRE BØRNEHUSE 

Som et led i analysen af Børnehus Midt økonomi, er der gennemført en benchmark med andre børnehuse. 
En benchmark-analyse er en systematisk sammenligning af de forskellige børnehuses økonomi og sagstal, 
der giver mulighed for at DASSOS og Børnehus Midt kan stille reflekterede spørgsmål til egen praksis og 
vurdere den i forhold til hvordan andre børnehuse har grebet styringsopgaven an. Benchmark-analysen 
bidrager dermed til at skabe grundlag for at vurdere, om udgiftsniveauet i Børnehus Midt er højere eller 
lavere ift. andre børnehuse, samt hvordan udviklingen heri har været over tid. 
 
Benchmark-analysen er baseret på regnskabsdata for årene 2014-2016 samt budget 2017. Børnehusene 
blev oprettet i efteråret 2013 ifm. overgrebspakken, og at gå tilbage til 2014 giver således en unik 
mulighed for at følge børnehusenes økonomiske og sagsmæssige udvikling over tid, fra start og frem til 
nu. Det er dog i den forbindelse væsentligt at bemærke, at børnehusene stadig i dag er relativt nye 
organisationer, der lærer og udvikler sig, og at en stigning i udgiftsniveau fra 2014 til 2016 lige såvel kan 
være udtryk for, at børnehuset er blevet bedre til at budgettere, som det kan være udtryk for en 
faldende effektivitet. 
 
Data til benchmark-analysen er indsamlet via direkte kontakt til de andre børnehuse i Danmark. BDO har 
forestået selve dataindsamlingen, mens BDO og Børnehus Midt i fællesskab har etableret kontakten og 
dialogen med de øvrige børnehuse for at sikre adgang til data. Børnehus Midt og BDO har sammen 
udarbejdet dataskabelonen anvendt til at indsamle data i landets øvrige fire børnehuse.  
 
På baggrund af benchmarken har BDO udarbejdet følgende nøgletal: 
 
• Samlede udgifter pr. 0-17-årig i regionen 
• Objektiv finansiering pr. 0-17-årig 
• Takstfinansiering pr. 0-17-årig 
• Antal sager pr. 1000 0-17-årige 
• Samlede udgifter pr. sag 
• Takstfinansiering pr. sag 
 
 
Formålet med benchmark-analysen er alene at udgøre rammesætningen om den følgende analyse. 
Benchmark-analysen skal give et billede af, om Børnehus Midt er relativt dyre eller relativt billige i sin 
opgaveløsning, når der sammenlignes med de andre børnehuse samt give et indblik i omfanget af 
Børnehus Midt’s sagsstamme relativt til de børnehuses sagsstammer. 
 
Nedenstående figur viser børnehusenes samlede udgifter pr. 0-17 årig i regionen i perioden årene 2014-
2016. Figuren er baseret på børnehusenes regnskaber for årene 2014-2016 og budgettet for 2017, samt 
folketal fra Danmarks Statistik. Det ses af figuren, at Børnehus Midt har de laveste udgifter pr. barn, 
mens Børnehus Syd i 2016 og også forventet i 2017 har de højeste udgifter pr. barn.  
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Figur 2.  Samlede udgifter til børnehuse pr. 0-17-årig i regionen, 2014-2016 

 
Kilde: Data indsamlet i de fem børnehuse af BDO til brug for analysen samt befolkningstal fra Danmarks Statistik. 

 
 
Enkelte børnehuse har haft etableringsomkostninger i forbindelse med oprettelsen af børnehusene. BDO 
er i forbindelse med dataindsamlingen blevet oplyst, at det mestendels drejer sig om engangsbeløb, der 
er afholdt i 2014. Nærværende benchmark omfatter samtlige udgifter, altså både drifts- og 
anlægsudgifter. Det er dog, med etableringsudgifterne og førnævnte forbehold omkring udviklingen i 
budgetforudsætninger in mente, mest retvisende at sammenligne ’her og nu’ – det vil sige regnskabet for 
2016 og budgettet for 2017. Derfor bliver disse to år omdrejningspunkt for fortolkningen af benchmark-
analysens resultater. 
 
Figur 3 viser hvordan den objektive finansiering og takstfinansieringen følger de samlede udgifter 
hvormed Børnehus Midt placerer sig med de laveste udgifter til både den objektive finansiering og 
takstfinansieringen pr. barn i regionen.  
 
 

Figur 3.  Objektiv finansiering og takstfinansiering til børnehuse pr. 0-17-årig i regionen, 2014-2016 

 
Kilde: Data indsamlet i de fem børnehuse af BDO til brug for analysen samt 
befolkningstal fra Danmarks Statistik. 
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Ikke alle børnehuse har kunnet oplyse antal sager i 2016 eller det forventede antal sager i 2017. For 
Børnehus Syd gælder, at her er oplyst antal opstartede sager, mens der for de resterende børnehuse er 
oplyst antallet af afsluttede sager.  
 
Nedenstående figur viser antallet af sager i børnehusene pr. 1000 børn i regionen. Det fremgår, at 
Børnehus Midt har relativt færre sager end Børnehus Nord og Børnehus Syd, mens Børnehus Midt og 
Børnehus Sjælland ligger nogenlunde ens i 2015 og 2016. Børnehus Sjælland forventer dog en stigning i 
2017. BDO er af Børnehus Midt blevet oplyst om, at børnehuset aktuelt gennemfører besøg hos regionens 
kommuner med henblik på at skabe øget opmærksomhed omkring børnehusets kompetencer. Børnehus 
Midt forventer i forlængelse heraf, at sagsantallet fremadrettet vil stige. 
 
 

Figur 4.  Antal sager i børnehusene pr. 0-17-årig i regionen, 2014-2016 

 
Kilde: Data indsamlet i de fem børnehuse af BDO til brug for analysen samt befolkningstal fra Danmarks Statistik. 
*Note: For Børnehus Syd er angivet antal opstartede sager.  
Note: Ikke alle børnehuse har kunnet angive antal afsluttede sager i 2016 og/eller antal forventede sager i 2017 hvorfor Børnehus Hovedstaden ikke 
indgår i ovenstående. 

 
 
Nedenfor fremgår børnehusenes samlede udgifter pr. sag. Nøgletallet siger noget om, hvor mange 
ressourcer, hvert børnehus har anvendt set i forhold til, hvor mange sager, det har behandlet på et år. 
Børnehus Midt ligger i 2016 på niveau med Børnehus Nord og Børnehus Syd, men lavere end Børnehus 
Sjælland. Børnehus Midt forventer dog en stigning i 2017.  
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Figur 5.  Samlede udgifter pr. sag i børnehusene pr. 0-17-årig i regionen, 2014-2016 

 
Kilde: Data indsamlet i de fem børnehuse af BDO til brug for analysen. 
*Note: For Børnehus Syd er angivet antal opstartede sager.  
Note: Ikke alle børnehuse har kunnet angive antal afsluttede sager i 2016 og/eller antal forventede sager i 2017 hvorfor Børnehus Hovedstaden ikke 
indgår i ovenstående. 

 

 

 

Figur 6.  Takstfinansiering pr. sag i børnehusene pr. 0-17-årig i regionen, 2014-2016 

 
Kilde: Data indsamlet i de fem børnehuse af BDO til brug for analysen. 
*Note: For Børnehus Syd er angivet antal opstartede sager.  
Note: Ikke alle børnehuse har kunnet angive antal afsluttede sager i 2016 og/eller antal forventede sager i 2017 hvorfor Børnehus Hovedstaden ikke 
indgår i ovenstående. 

 

 
Overordnet set viser benchmark-analysen således, at Børnehus Midt har de laveste samlede udgifter pr. 
barn 0-17 år, når der sammenlignes med de fire andre børnehuse. Børnehus Midt har i 2016 haft udgifter 
pr. sag på et niveau lige over Børnehus Nord og Børnehus Syd, men børnehuset forventer en stigning i 
2017 som følge af budgetudvidelsen på 25 %. Benchmark-analysen viser dog også, at Børnehus Midt 
behandler et relativt lavere antal sager pr. 0-17-årig i regionen end de andre børnehuse. BDO er dog af 
Børnehus Midt blevet oplyst om, at børnehuset aktuelt gennemfører besøg hos regionens kommuner med 
henblik på at skabe øget opmærksomhed omkring børnehusets kompetencer. Børnehus Midt forventer i 
forlængelse heraf, at sagsantallet fremadrettet vil stige.  
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3.2 ORGANISATORISKE NØGLETAL 

Der er til brug for analysen opstillet en række organisatoriske nøgletal for Børnehus Midt. Nøgletallene er 
listet i bullitform nedenfor: 

 
• Årsværk ledelse og ledelsesspænd  
• Administrationsgrad  
• Årsværk behandlere – absolut samt opgjort pr. 1000 0-17-årige i regionen  
• Sager pr. fuldtidsbehandler 
• Sager pr. 0-17-årig i regionen 
 
Nøgletallene er opstillet på baggrund af data, der er leveret til BDO af Børnehus Midt og Aarhus 
Kommune. Tabellen nedenfor viser nøgletallene, der uddybes i det følgende. 
 
 

Tabel 7.  Organisatoriske nøgletal for Børnehus Midt, 2014-2017 

 2014 2015 2016 Budget 2017 

Årsværk ledelse 0,5 1 1 1,17 

Ledelsesspænd 0,14 0,19 0,16 0,15 

Årsværk administration 0,36 0,6 0,6 0,85 

Administrationsgrad 8,2 % 8,6 % 7,6 % 8,4 % 

     

Årsværk behandlere 3,5 5,36 6,23 8,06 

Antal behandlere pr. 1000  

0-17-årige i regionen 
0,013 0,020 0,023 0,029 

Sager pr. årsværk behandlere 39,7 42,4 37,7 31,0 

Sager pr. 0-17-årig i regionen 0,5          0,8      0,9 0,9 
Kilde: Data stillet til rådighed for BDO af Børnehus Midt og Aarhus Kommune. 

 
 
Den mindre stigning i ledelse i budget 2017 skyldes, at der er ændret i funktionsbeskrivelsen for 
børnehusets faglige koordinator, der har fået en smule mere ledelsestid. Den faglige koordinator har 
sagsarbejde ved siden af sin ledelsestid for at holde sig tæt på praksis og det daglige arbejde i 
børnehuset.  
 
Børnehusets administrationsgrad har været konstant over tid. I absolutte tal svarer det til, at Børnehus 
Midt har øget administrativt personale med et halvt årsværk siden 2014. Fremadrettet bør det overvejes, 
om administrationen fortsat skal vokse lige så meget som behandlerstaben. BDO er på interviews blevet 
oplyst om, at det administrative personale i Børnehus Midt hidtil har varetaget opgaver, som andre 
børnehuse lader behandlerne selv varetage. Det drejer sig om oprettelse og registreringsopgaver i 
Børnehus it, hvor arbejdsgangen i dag er, at behandleren udfylder et skema og afleverer dette hos en af 
de administrative medarbejdere i børnehuset, der indtaster oplysningerne i Børnehus it. På baggrund af 
interviews er det BDO’s vurdering, at det vil være mere effektivt at lade behandlerne registrere 
oplysningerne direkte i Børnehus it – ud fra en logik om lavest effektivt omkostningsniveau, når 
behandlerne alligevel bruger Børnehus it i deres daglige arbejde. Børnehus Midt har oplyst, at denne 
ændrede arbejdsgang forventes at være implementeret i løbet af sommeren 2017. 
 
Tabel 7 ovenfor viser endvidere, at antallet af behandlere i Børnehus Midt er forøget henover årene og er 
på sit højeste i 2017. 
 
Den varslede budgetudvidelse i 2017 omhandlede netop, at Børnehus Midt ønskede at øge sin stab af 
behandlere1. BDO er på interviews blevet oplyst, at det over tid stigende antal behandlere (årsværk) skal 
ses i sammenhæng med, at Børnehus Midt har erfaret, at man i budgetprocessen tidligere har estimeret 

 
1 Jf. bilag til møde i KKR d. 22. november 2016 vedr. aktiviteter og drift i Børnehus Midt. 
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at kunne behandle flere sager, end det reelt kunne lade sig gøre. Da børnehuset startede op i efteråret 
2013 og i dets første leveår, vurderer Børnehus Midt således selv, at man har været for optimistisk i 
forhold til de forudsætninger om tidsforbrug, der blev anvendt som budgetforudsætning. Det er dette, 
der også afspejler sig i, at antallet af sager pr. fuldtidsbehandler falder over tid fra 2014 og frem til 
2017. Tidsforbruget på sag og muligheder for at reducere dette behandles i øvrigt videre i afsnit 4 om 
opgavevaretagelse. 
 
Nedenstående tabel viser antallet af sager fordelt på opstartede sager i løbet af året, igangværende 
sager ved årets afslutning og antallet af afsluttede sager i løbet af året. Tabellens oplysninger stammer 
fra et udtræk fra KMD Børn og Voksne. Tabellen viser et kontinuerligt flow af sager igennem Børnehuset 
over tid. 
 
 

Tabel 8.  Oversigt over opstartede, igangværende og afsluttede sager i Børnehus Midt, 2015-2017 

Periode 2015 2016 1/1- 1/6 2017 

Opstartede sager i året 226 233 125 

Afsluttede sager i året 229 237 84 

Igangværende sager ved årets afslutning 61 57 - 

Igangværende sager ved årets start 64 61 57 
Kilde: Dataudtræk stillet til rådighed for BDO af Børnehus Midt og Aarhus Kommune. Udtræk fra KMD Børn og Voksne. 

 
 

3.3 BUDGET OG BUDGETFORUDSÆTNINGER 

Afsluttende har BDO gennemført en kortlægning af de budgetforudsætninger, der ligger til grund for 
budget 2017 i Børnehus Midt. Nedenstående tabel giver et indledende, deskriptivt overblik over udvikling 
i budget og regnskab over tid i Børnehus Midt. 
 
 

Tabel 9.  Budget og regnskab for Børnehus Midt, 2014-2017 

 2014 2015 2016 Budget 2017 

Oprindeligt budget 5.134.000 4.444.000 5.611.414 7.120.961 

Korrigeret budget 4.042.573 4.489.317 5.422.884  

Regnskab 3.749.677 4.292.133 5.627.869   

     

Objektiv finansiering  

(60 % af budget) 
         3.080.400            2.666.400             3.366.848          4.272.577      

Til fordeling pr. sag  

(40 % af budget) 
         2.053.600             1.777.600             2.244.566          2.848.384      

Officiel takst pr. sag 6.225 9.325  9.526 12.089 
Kilde: Data stillet til rådighed for BDO af Børnehus Midt og Aarhus Kommune. 

 
 
Tabellen viser, at Børnehus Midt i perioden har oplevet en kontinuerlig stigning, både når der ses på 
korrigeret budget såvel som på regnskab. Der er mindre udsving i form af mer- eller mindreforbrug ift. 
det korrigerede budget i de enkelte år. BDO er oplyst, at udsvingene sker, når antallet af sager afviger 
fra det forventede niveau og man dermed, hvis antallet af sager er lavere end forventet, ikke får 
indtægter via takstfinansieringen. Børnehus Midt har endvidere oplyst, at stigningerne også her skal ses i 
sammenhæng med, at børnehuset over tid er blevet mere bevidst om, hvilket tidsforbrug der i 
gennemsnit skal bruges pr. sag. Børnehus Midt vurderer således selv, at man har været for optimistisk i 
forhold til, hvor mange sager, der kunne håndteres pr. medarbejder i de første leveår. 
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Budgettet for Børnehus Midt består af følgende poster: 
 
 
• Løn 
• Administration/kontorhold (telefoner, kopipapir mv.) 
• Befordring 
• Bygningsudgifter – Marselis Boulevard og satellitten i Herning 
• IT-udgifter 
• Udgifter til rengøring 
• Uddannelse 
• ”Ungeudgifter” – et lille beløb til indkøb af juice, kakao, boller mv. 
 
 
De primære udgiftsdrivere er løn, som udgør 77 % af det samlede budget i 2017 svarende til 5,5 mio. kr. 
samt bygningsdrift, der udgør 11 % af budgettet svarende til 790.000 kr. 
 
BDO er blevet oplyst, at lønbudgettet dannes ved, at der tages udgangspunkt i det forventede antal 
sager. I 2017 er det forventede antal 250 sager, jf. børnehusets indmeldte budget. Sagsantallet kobles 
med en forventning om, hvor mange timer en sag tager. I Børnehus Midt arbejder man med en 
budgetforudsætning, der hedder 43 timer pr. sag. De 43 timer er beregnet, som det fremgår af tabellen 
nedenfor. Tabellen er udleveret til BDO af Børnehus Midt. 
 
 

Figur 10.  Budgetforudsætning i forhold til tidsforbrug pr. sag i Børnehus Midt, 2017 

 
Kilde: Udleveret til BDO af Børnehus Midt og Aarhus Kommune. 

 
 
Endvidere forudsættes det i budgetlægningen, at en fuldtidsmedarbejder kan have 23,11 
sagsarbejdstimer pr. uge. Sagsarbejdstimerne dækker over tid anvendt på opgaverne i ovenstående 
tabel, og der er således ikke tale om en klassisk ATA-tid. Sagsarbejdstimerne dækker alene over den 
andel af arbejdstiden, der anvendes på at arbejde med deciderede henvisningssager. 
 
På interviews er BDO blevet oplyst om, at de 43 timer såvel som de 23,11 sagsarbejdstimer pr. uge er en 
vurdering, der er udarbejdet til brug for budgetlægningen. Vurderingen tager udgangspunkt i et oplæg 
drøftet på netværksmøde for driftskommunerne for de fem børnehuse i Danmark. Ledelsen i Børnehus 
Midt har vurderet, at tidsestimatet også var realistisk ift. det faktiske tidsforbrug i Børnehus Midt. Der 
findes dog ikke detaljerede tidsopgørelser, der muliggør efterprøvning af budgetforudsætningen.  
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BDO anbefaler derfor, at Børnehus Midt er opmærksomme på at få efterprøvet budgetforudsætningen, 
eksempelvis ved at følge et antal udvalgte sager i løbet af 2017. Såfremt en sag i gennemsnit kan 
nedbringes til at optage eksempelvis 40 arbejdstimer, eller en medarbejder i stedet for 23,11 kan 
varetage eksempelvis 25 sagsarbejdstimer pr. uge, vil dette kunne frigøre budgetmidler. 
 
Budgettet til befordring udgør i 190.000 kr. i 2017. BDO er i forbindelse med analysen blevet oplyst om, 
at budgettet er hævet som følge af, at Børnehus Midt har ansat to nye medarbejdere. Konkret har man 
divideret det tidligere resultat med det tidligere antal medarbejdere for at finde en enhedspris, og så 
ganget op med det nye antal medarbejdere. BDO vurderer i den sammenhæng, at børnehuset ville kunne 
reducere sine befordringsudgifter ved at have fast personale på satellitten i Herning, så behovet for 
kørsel kunne mindskes. Transport til satellitten sker i arbejdstiden, og ved at reducere kørsel mellem 
Aarhus og Herning vil børnehuset således både kunne øge medarbejdernes effektive arbejdstimer og 
spare på udgifter til kilometergodtgørelse.  
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4. OPGAVER OG ORGANISERING 
 
 

4.1 BØRNEHUSETS ORGANISERING 

BDO har i forbindelse med analysen afdækket Børnehus Midts organisering og opgaveløsning. 
Analysedelen har handlet om den konkrete hverdag og den faglige opgaveløsning i børnehuset. 
 
Børnehus Midt er med ansættelsen af en faglig koordinator pr. 1 september 2017 organiseret med 9 
behandlere, svarende til 8,06 årsværk. Hertil kommer, at der i regi af børnehuset er ansat 0,85 årsværk 
til administration samt 0,5 årsværk ledelse. Den nyansatte faglige koordinator indgår med 1/3 årsværk i 
den daglige sagsbehandling og med 2/3 årsværk i ledelsen hvormed den samlede ledelsesmængde pr. 1. 
september 2017 bliver 1,17 årsværk.  
 
Børnehuset er fysisk placeret i Aarhus og har endvidere en satellit i Herning, hvor behandlerne kører til, 
når en sag kræver det.  
 
 

4.2 SAGSFLOW OG -FORDELING 

Når en sag kommer ind i Børnehuset, tilknyttes den et af børnehusets behandlerteams, der hver består af 
to faste behandlere. Når en sag er tilknyttet et team, er det herefter teamets to behandlere, der følger 
sagen fra opstart til afslutning. Sagerne fordeles mellem sagsbehandlerne på et ugentligt møde i 
børnehuset eller med det samme/akut, hvis det vurderes nødvendigt. På de afholdte interviews er BDO 
blevet oplyst om, at der ikke foreligger et tværgående kapacitetsoverblik, der viser, hvilke 
medarbejdere, der arbejder med hvilke (og hvor mange) sager. Muligheden for en overordnet 
planlægning kan således blive udfordret som følge af, at der ikke findes ledelsesinformation, der giver et 
overblik over medarbejderressourcen i børnehuset og den enkelte medarbejders løbende 
opgaveportefølje. Det er BDO’s anbefaling, at børnehuset udarbejder en oversigt over, hvilke 
medarbejdere der er tilknyttet hvilke sager, herunder gerne sagernes kompleksitetsgrad, således at 
ledelsen øger sine muligheder for på et kvalificeret grundlag at placere nye sager hos de behandlere, der 
umiddelbart har mest ledig kapacitet.  
 
En henvendelse bliver til en børnehussag, når børnehuset modtager et henvisningsskema fra de 
kommunale myndigheder. Efter modtagelse af indstillingsskemaet, indkalder børnehuset til et sagssamråd 
hvor den kommunale myndighedsfunktion, politi og sygehusvæsnet deltager. BDO er blevet oplyst, at 
selve arbejdet med at koordinere sagssamrådet er en stor logistisk og tidskrævende opgave. Selve 
mødet/sagssamrådet afholdes i Børnehuset eller i satellitten i Herning. Produktet af det indledende 
sagssamråd er en sikkerhedsplan, der sætter rammerne for det efterfølgende arbejde med sagen; fra den 
indledende krisesamtale til det afsluttende notat, som børnehusene udarbejder.  
 
Der kan løbende igennem en sag afholdes ad hoc sagssamråd, og der afholdes typisk også et afsluttende 
sagssamråd.  
 
Børnehusene foretager i udredningsarbejdet foruden den indledende krisesamtale også samtaler med 
forældre og barn/børn, og endvidere foregår politiets videoafhøring i børnehuset. Dermed deltager en 
behandler i afhøringen, hvorved barnet ikke skal fortælle sin historie unødigt mange gange. Børnehus 
Midt oplyser, at en administrativ medarbejder står for at booke videolokaler til afhøringerne og at tage 
imod familierne. Til alle samtaler og telefonopkald skrives der journalnotater, ligesom der tages referat 
af alle møder.   
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Når sagen er afdækket og udredt, udarbejder børnehuset et afsluttende notat, der overdrager sagen til 
den kommunale myndighed. Notatet indeholder den samlede vurdering af sagen og barnets behov. 
Børnehusene kan ikke henvise til konkrete foranstaltninger, men udelukkende give anbefalinger til, hvilke 
støttebehov barnet måtte have som følge af et eventuelt overgreb. Det afsluttende sagssamråd, hvor 
notatet præsenteres for de kommunale myndigheder og evt. barnets omsorgspersoner, markerer 
afslutningen på sagsforløbet i børnehuset. 
 
 

4.3 MEDARBEJDERNES TIDSFORBRUG 

I Børnehus Midt arbejdes der, jf. figur 11 med en budgetforudsætning om, at en sag tager 43 timer. De 43 
timer skal imidlertid netop ses som en budgetforudsætning, da BDO på interviews er oplyst, at 
sagsbehandlingen og antallet af møder og samtaler i højere grad styres af sagens behov end af 
budgetforudsætninger. Tiden, der anvendes til behandlingen af en sag, varierer således efter sagernes 
omfang og kompleksitet. Hertil kommer, at børnehuset er en forholdsvis ny og stadig lærende institution, 
der fortsat er i proces for finde sit faglige ståsted.  
 
BDO har sammen med Børnehus Midt, med udgangspunkt i en samlet arbejdsmængde på 1680 timer, 
forsøgt at kortlægge behandlernes tid og fordelingen af denne på en række opgaver. Temaerne i 
fordelingen af opgaverne tager udgangspunkt i Socialstyrelsens kvalitetsstandard2. Kortlægningen er 
udtryk for estimater, der er blevet til i dialog med Børnehus Midt er således ikke udtryk for en 
tidsmåling. 
 
Nedenstående figur 11 viser således fordelingen af sagsbehandlernes tid på udvalgte opgaver.  
 

Figur 11.  Opgavefordeling for en fuldtidsbehandler i Børnehus Midt 

 
Kilde: Oplyst af Børnehus Midt på interviews 

 
2 Socialstyrelsen (2015) ”Kvalitetsstandarder for børnehuse i Danmark – vejledende faglige retningslinjer for indsatsen i børnehusene” 
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Det ses, at sagsarbejdet udgør den absolut største post, idet ca. 60,5 % af behandlernes arbejdstid bruges 
herpå. Sagsarbejde refererer i denne sammenhæng til alle aktiviteter i forbindelse med en sag, altså 
også journalisering og dokumentationsarbejde. De ca. 60,5 % svarer til Børnehus Midts 
budgetforudsætning om, at en behandler ansat på fuld tid kan dedikere 23,11 timer om ugen til 
sagsarbejde. Udover sagsarbejdet har Børnehus Midt angivet, at der for alle medarbejdere afholdes 
børnehusmøder hver uge, foruden et månedligt personalemøde – denne mødeaktivitet svarer til knap 5 % 
af den samlede arbejdstid for en fuldtidsstilling.  
 
Da der ikke på noget tidspunkt er gennemført en egentlig efterprøvning eller måling af, hvor stor en del 
af tiden, behandlerne i praksis bruger på sagsarbejde, anbefaler BDO, at den gældende 
budgetforudsætning om de 23,11 timer om ugen på sagsarbejde efterprøves. Det kan eksempelvis ske ved 
at følge alle eller et antal udvalgte behandlere i en periode og opgøre behandlernes reelle tidsforbrug. 
Anbefalingen skal ses i lyset af, at såfremt antallet af effektive sagstimer kan øges, vil det bidrage til at 
lette det budgetmæssige pres på Børnehus Midt. 
 
Nedenstående figur viser andelen af arbejdstiden for en behandler, der forudsættes anvendt på 
sagsarbejde i forhold til øvrige opgaver (23,11 timer ugentligt holdt op imod 37 timer/fuldtidsstilling).  
 
 

Figur 12.  Fordeling, sagsarbejde og øvrig tid  

 
Kilde: Oplyst af Børnehus Midt på interviews 
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5. SERVICENIVEAU I DE 
KONKRETE SAGER 

 
 
BDO har i forbindelse med analysen af Børnehus Midt gennemgået 8 udvalgte sager/forløb. Fælles for de 
gennemgåede sager er, at de har været behandlet i Børnehus Midt i 2016 og 2017. 
 
Formålet med forløbsanalysen/sagsgennemgangen har været at foretage et overordnet servicetjek på, 
om de henvendelser og sager, der behandles i Børnehus Midt, ligger inden for beskrivelserne i den 
nationale kvalitetsstandarder3, samt om de børn, unge og omsorgspersoner, der modtager støtte fra 
børnehuset, svarer til beskrivelserne i kvalitetstandarden.  
 
De 8 sager er udvalgt af Børnehus Midt og stillet til rådighed for BDO til gennemgang. Et 
udvælgelsesprincip har været aktualitet, så sagerne så vidt muligt kunne give et billede af børnehusets 
aktuelle praksis. Sagerne har været ligeligt fordelt mellem sager omkring vold/mistanke om vold samt 
seksuelle krænkelser eller mistanke herom. Ligeledes har sagerne været fordelt jævnt aldersmæssigt, 
således at de berørte børn været i aldersspændet 3 – 14 år.  
 
For alle de gennemgåede sager gør sig gældende, at de har hørt under målgruppen for henvisninger til 
børnehus. Der har i alle sager været to eller flere sektorer indblandet, og det har været sager hvor 
overgrebet har en sådan karakter, at der har været behov for et samarbejde mellem kommune, politi 
og/eller sygehusvæsen. 
 
For alle de gennemgåede sager gør sig gældende, at der i opstartsfasen har været afhold et sagssamråd 
med de involverede sektorer. Det fremgår, at sagssamrådet er blevet brugt til at koordinere indsatsen og 
sagens forløb. I nogle af sagerne har børnehusets behandlere inden sagssamrådet akut haft krisesamtaler 
med børnene/familierne.  
 
Børnehuset har oplyst, at der altid foretages individuelle afvejninger af, om der skal være en eller to 
medarbejdere til stede ved de konkrete samtaler med børn, unge og omsorgspersoner. Ligeledes er det 
altid til overvejelse, om der skal være deltagelse fra både en socialrådgiver og en psykolog, eller blot 
den ene. I sagsmaterialet, BDO har gennemgået, fremgår de overvejelser, som ligger til grund for denne 
konkrete vurdering. Ofte er der tale om skilsmissefamilier, og her udarbejder man i det to personers 
team i børnehuset, der har sagen, en klar rollefordeling med henblik på at forebygge konflikter og 
eventuelle barrierer for dialog. Hvis der er tale om samtaler med et barn, er der af hensyn til barnet kun 
en medarbejder til stede. Hvis der til gengæld er tale om en samtale, hvor der er flere parter som skal 
håndteres samtidigt, deltager to medarbejdere. 
 
Samlet set har der i gennemsnit været 7,5 møder og samtaler i de gennemgåede sager. Antallet dækker 
over krisesamtaler, videoafhøringer, sagssamråd, udredninger og afsluttende notat/møde. I to af de otte 
sager har der været tale om to børn som har været udsat for overgreb, og antal møder/samtaler dækker 
over den samlede sag for begge børn. Det er på baggrund af sagsgennemgangen BDO’s vurdering, at 
forskellen i antallet af afholdte møder og samtaler er udtryk for de konkrete sagers forskellige karakter 
snarere end forskelle i det ydede serviceniveau. 
 
 

  

 
3 Kvalitetsstandarder for Børnehuse i Danmark – vejledende retningslinjer for den faglige indsats i børnehusene, Socialstyrelsen, 2015. 
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Figur 13.  Gennemførte samtaler og møder i de otte gennemgåede sager 

 
 
 
I alle de gennemgåede sager har der været afholdt et afslutningssamråd, eller der er blevet udfærdiget 
et afslutningsnotat. I hver af de otte sager er der udfærdiget et notat, som giver relevante og konkrete 
anvisninger til den fremadrettede indsats over for forældrene og børnene. 
 
Børnehusets skriftlige udredninger er udfærdiget på en sådan måde, at det giver synergi for den stedlige 
hjemkommune. Herved forstås, at notaterne er mulige for hjemkommunen at benytte i det fortsatte 
arbejde med børnene og deres familier. Børnehusets beskrivelser er således udfærdiget, så de 
umiddelbart kan supplere familieområdets § 50-undersøgelser. 
 
BDO vurderer, at de otte gennemgåede sager lever op til det fastsatte i den nationale kvalitetsstandard. 
Der er for alle sager tale om, at de hører under børnehusenes målgruppe. De har et individuelt forløb 
afhængig af sagens omstændigheder, men de vurderes alle at have et forløb og et indhold, som er fagligt 
begrundet, og som stemmer overens med det beskrevne i kvalitetsstandarderne. Det er ikke overordnet 
set BDO’s indtryk, at sagerne har et længere forløb end tilsigtet, og for ingen af sagerne er der ydet 
tilkøbsydelser - sagerne er derimod overdraget til den videre kommunale indsats.  
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6. VURDERING OG ANBEFALINGER 
 
 
Nærværende afsnit indeholder de vurderinger og anbefalinger, analysen har givet anledning til. Disse er 
struktureret efter de tre afsnit, således at der først afgives en samlet vurdering og anbefalinger vedr. 
børnehusets økonomi og budgetlægning. Herefter følger vurdering og anbefalinger knyttet til organisering 
og opgaveløsning, og til sidst følger BDO’s vurdering af serviceniveauet i de konkrete sager. 
 

6.1 ØKONOMI OG BUDGET 

Benchmark-analysen viser, at Børnehus Midt har de laveste udgifter pr. barn mellem 0 og 17 år i 
regionen, når der sammenlignes med andre børnehuse. Benchmark-analysen viser endvidere, at Børnehus 
Midts udgifter pr. sag lå en smule over niveauet i to andre børnehuse og lavere end et tredje børnehus. 
På baggrund af benchmark-analysen er der således ikke indikationer på, at Børnehus Midt med en 
budgetudvidelse på 25 % i 2017 vil opnå et udgiftsniveau, der er højere, end hvad der ses for andre 
børnehuse. 
 
Budgettet til Børnehus Midt er dannet på baggrund af en række budgetforudsætninger, hvoraf de mest 
centrale handler om, hvor mange timers sagsarbejde, der anvendes pr. sag, samt hvor mange timers 
sagsarbejde en medarbejder har pr. arbejdsuge. Der findes dog ikke detaljerede tidsopgørelser, der 
muliggør efterprøvning af budgetforudsætningerne, og BDO anbefaler derfor, at Børnehus Midt får 
udarbejdet en efterprøvelse af budgetforudsætningerne, eksempelvis ved at følge et antal udvalgte sager 
i løbet af 2017 eller ved at gennemføre en tidsmåling i en kortere periode, hvor behandlernes tidsforbrug 
kortlægges. Endvidere anbefaler BDO, at børnehuset holder et kontinuerligt fokus på mulighederne for at 
optimere antallet af effektive sagsarbejdstimer pr. medarbejder pr. uge og tidsforbruget pr. sag, uden at 
dette må udhule den faglige kvalitet i børnehusets arbejde. 
 
Endvidere er det BDO’s vurdering, at det fremadrettet bør overvejes nøje, om administrationen fortsat 
skal vokse lige så meget som behandlerstaben. På interviews er der påpeget muligheder for at 
effektivisere arbejdsgangene omkring udvalgte administrative opgaver ift. indtastning i børnehus-it, som 
Børnehus Midt bør forfølge. Afsluttende er det BDO’s vurdering, at Børnehus Midt nøje bør følge 
udgifterne til befordring i forbindelse med tilstedeværelse på satellitten i Herning, herunder fortsat 
afsøge muligheder for fast personale på satellitten. 
 
 

 
Analysen har givet anledning til følgende anbefalinger: 
 
• At Børnehus Midt får efterprøvet budgetforudsætningerne om de 23,11 effektive sagsarbejdstimer 

og de 43 timer pr. børnehussag 
• At Børnehus Midt holder et kontinuerligt fokus på muligheder for at øge antallet af effektive 

sagsarbejdstimer, bl.a. ved at forholde sig løbende til de interne arbejdsgange, mødeaktivitet, 
transport mv. 

• At Børnehus Midt nøje overvejer, om antallet af administrative årsværk også fremadrettet skal 
vokse i takt med behandlerstaben. BDO anbefaler, at der undersøges muligheder for at 
effektivisere relevante administrative opgaver, herunder indtastninger og registrering af 
henvendelser i børnehus-it 

• At udgifter og tidsforbrug til transport følges tæt, og at mulighederne for fast personale på 
satellitten i Herning fortsat overvejes 
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6.2 OPGAVER OG ORGANISERING 

På baggrund af analysen er det BDO’s vurdering, at der internt i børnehuset er behov for at styrke 
overblikket over igangværende sager og kapacitet på team- og medarbejderniveau. BDO anbefaler 
derfor, at Børnehus Midt, i forbindelse med fordelingen af indkomne sager, udarbejder et tværgående 
kapacitetsoverblik på team- og medarbejderniveau. Dette vil give ledelsen mulighed for at tildele sager 
til de medarbejdere og teams, der har mest ledig kapacitet. Når en sag skal fordeles mellem 
medarbejderne er det vigtigt at have in mente, at sagerne kan variere i både omfang og kompleksitet, 
hvorfor disse parametre bør indgå i en vurdering af den enkelte medarbejders kapacitet.  
 
Som tidligere anført, er det BDO’s anbefaling, at budgetforudsætningerne om, at en sag tager 43 timer, 
og at en medarbejder kan bruge 23,11 timer af en arbejdsuge på sagsarbejde efterprøves. Dette også 
med henblik på at styrke dialogen om børnehusets budget i regi af DASSOS og KD-net. Endvidere vil denne 
viden vil give Børnehuset mulighed for i højere grad at kapacitetsstyre og tilrettelægge sin 
medarbejderressource og opgavemængde.  
 
 

 
Analysen har givet anledning til følgende anbefalinger: 
 
• At Børnehus Midt får udarbejdet et kapacitetsoverblik over medarbejderressourcen, der kan 

anvendes til effektiv fordeling af sager 
• At Børnehus Midt får efterprøvet budgetforudsætningerne om de 23,11 effektive sagsarbejdstimer 

og de 43 timer pr. børnehussag – både med henblik på at styrke børnehusets interne 
kapacitetsstyring, men også dialogen med DASSOS og KD-net vedr. børnehusets budget 

 

 
 
 

6.3 SERVICENIVEAU I DE KONKRETE SAGER 

BDO har gennemgået 8 udvalgte sager/forløb, der har været behandlet i Børnehus Midt i 2016 og 2017. 
Sagsmaterialet er stillet til rådighed for BDO af Børnehus Midt.  
 
Det er på baggrund af sagsgennemgangen BDO’s vurdering, at de otte gennemgåede sager lever op til det 
serviceniveau, der er fastsat i Socialstyrelsens nationale kvalitetsstandard. Der er for alle sager tale om, 
at de hører under børnehusenes målgruppe. Sagerne har et individuelt forløb afhængig af sagens 
omstændigheder, og for hver af de otte sager ses det, at der er dokumenteret et forløb og et indhold, 
som er fagligt begrundet, og som stemmer overens med det beskrevne i kvalitetsstandarderne. Det er på 
baggrund af sagsgennemgangen BDO’s overordnede indtryk, at sagerne ikke har et længere forløb end 
tilsigtet, og at Børnehus Midt er meget opmærksomme på overlevering til den kommunale instans.  
 
Sagsgennemgangen har ikke givet anledning til yderligere anbefalinger. 
 
 



 

  

 

KONTAKT 

RASMUS MORTEN HØYBYE DUUS 

Director 

 

m: +45 2429 5016 

e: rad@bdo.dk 

www.bdo.dk 

   
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet rådgivnings- og 
revisionsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-
baseret selskab med begrænset hæftelse - og del af det internationale 
BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er 
varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. 
BDO i Danmark beskæftiger godt 1.100 medarbejdere, mens det 
verdensomspændende BDO netværk har godt 64.000 medarbejdere i 154 
lande. 
 
Copyright - BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, cvr.nr. 20 22 26 70. 

 



3.1 Børnehus Midt



 

 

17. august 2017 

Side 1 af 4 
Notat – Planlagte tiltag afledt af BDO`s  
analyse juni 2017 af Børnehus Midt 
 

Att. Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsom-

rådet (DASSOS) 

 
Baggrund 

I forlængelse af den varslede budgetudvidelse på 25% for budget 2017 for 

Børnehuset i Region Midtjylland -  Børnehus Midt, har DASSOS ønsket- og 

foranlediget udarbejdelse af en analyse af økonomi, kapacitet og arbejdsme-

toder mv. i Børnehus Midt. Formålet med analysen har været at undersøge 

mulighederne for om der kan frigøres budgetmidler som alternativ til den 

varslede budgetudvidelse gennem effektiviseringer, der ikke vil påvirke kvali-

teten af det faglige arbejde i Børnehuset.  

 

Indeværende notat indeholder Socialforvaltningen i Aarhus Kommunes vur-

dering og stillingtagen til de anbefalinger og forslag til besparelser, der frem-

sættes i BDO analysen. 

 

Anbefalingerne i BDO-analysen 

BDO-analysen er gennemført i tre faser med fokus på tre hovedområder, 

hvor der til hvert område er fremsat en række anbefalinger. Hovedområ-

derne er: Økonomi og Budget, Opgaver og Organisering, samt eftersyn af 

Serviceniveau i forhold til Socialstyrelsens nationale kvalitetsstandard i otte 

udvalgte (aktuelle) sager. Sidstnævnte hovedområde knyttes der i analysen 

ingen anbefalinger til.   

 

Socialforvaltningen i Aarhus Kommune ønsker at følge anbefalingerne i ana-

lysen, og på denne måde frigøre budgetmidler via en række effektiviserings-

tiltag. Nedenfor beskrives hvordan handling udfoldes i relation til de frem-

satte anbefalinger inden for de tre hovedområder.  

 

Planlage handlinger afledt af BDO-anbefalinger 

 

1. Økonomi og Budget 

 

1) At få efterprøvet budgetforudsætninger vedrørende de 23,11 effek-

tive sagsarbejdstimer, og de 43 timer som pt udgør det gennemsnit-

lige ressourceforbrug pr. børnehussag.  

 

Det påtænkes jf. rapportens anbefalinger at efterprøve budgetforudsætnin-

gerne på 23,11 effektive sagsarbejdstimer og 43 timer pr. Børnehus sag. 

Der vil i løbet af efteråret blive indledt en proces, hvor der ses på hvordan 

behandlernes effektive tidsforbrug kan kortlægges, hvilket skal bidrage til at 
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opnå et klarere billede af, hvad den øvrige tid bruges til. I samarbejde med 

medarbejderne iværksættes et tidsstudie på otte indkomne sager fra opstart 

til det afsluttende notat i sagen. Øvelsen skal tjene, at der kan dannes et kla-

rere overblik over hvor mange timer, der alt taget i betragtning, bruges på en 

sag. Herved kan det efterprøves om ressourceforbruget i en gennemsnitlig 

børnehussag er korrekt fastsat. 

  

2) At der holdes et kontinuerligt fokus på muligheder for at øge antallet 

af effektive sagsarbejdstimer, bl.a. ved at forholde sig løbende til de 

interne arbejdsgange, mødeaktivitet, transport mv. 

 

Møder og anden aktivitet, der ikke omfatter sagsarbejdet - herunder tiden 

der bruges på transport vil blive gennemgået særligt i processen med at 

danne overblik over hvilke aktiviteter der tager tid udover sagsarbejdet. Såle-

des vil udgifter og tidsforbrug til transport blive fulgt tæt den kommende tid. 

Desuden overvejes indkøb af tjenestebiler til Børnehus Midt. Tiltaget formo-

des at kunne bringe besparelser ift. befordringsudgifter. Mulighederne for 

fast personale på Satellitten i Herning overvejes også.  

 

3) At, det nøje overvejes, om antallet af administrative årsværk også 

fremadrettet skal vokse i takt med behandlerstanden. BDO anbefa-

ler, at der undersøges muligheder for at effektivisere relevante admi-

nistrative opgaver, herunder indtastninger og registrering af henven-

delser i Børnehus It. 

 

Der iværksættes en proces, hvor det undersøges hvordan relevante admini-

strative opgaver kan effektiviseres, herunder indtastninger og registrering af 

henvendelser i Børnehus it. Registrering af sager i Børnehus it er allerede 

lagt ud til medarbejdere i Børnehuset, og i efteråret 2017 forventer ledelsen 

af kunne danne sig et indtryk af erfaringerne herfra. Ved optimering af de ad-

ministrative opgaver, ønskes at minimere væksten af administrative årsværk 

i takt med behandlerstaben. Initiativet forventes at styrke mulighederne for i 

højere grad at kapacitetstyre, tilrettelægge og optimere medarbejderressour-

cer og opgavemængden i Børnehuset. 

 

4) At udgifter og tidsforbrug til transport følges tæt, og at mulighederne 

for fast personale på Satellitten i Herning fortsat overvejes. 

 

Jf. kommentar til anbefaling 2. Udgifter og tidsforbrug til transport blive fulgt 

tæt den kommende tid, ligesom der overvejes indkøb tjenestebiler til Børne-

hus Midt. Tiltaget formodes at kunne bringe en besparelse ift. befordringsud-

gifter. Mulighederne for fast personale på Satellitten i Herning vil også fortsat 

overvejes. 

 

 



 

 

17. august 2017 

Side 3 af 4 

2. Opgaver og Organisering 

 

5) At der udarbejdes et kapacitetsoverblik på medarbejderniveau, der 

kan anvendes til effektiv fordeling af sager. 

 

Der vil blive udviklet et styringsværktøj som hjælperedskab til at danne et 

klarere ledelsesoverblik over antallet af sager pr. medarbejder. Overblikket 

skal kvalificeres ved kontinuerlige opfølgende samtaler med fokus på mæng-

den- og kompleksiteten af sager hos den enkelte medarbejder. 

 

6) At budgetforudsætningerne med de 23,11 effektive sagsarbejdstimer 

og de 43 timer pr. børnehussag efterprøves – både med henblik på 

at styrke Børnehusets interne kapacitetsstyring, men også dialogen 

med DASSOS og KD-net vedr. Børnehusets budget. 

 

Det forventes, at ved gennemførelse af ovennævnte ledelsesmæssige tiltag, 

som ligger i tæt forlængelse af anbefalingerne i BDO-rapporten efterprøves 

gældende budgetforudsætninger, og at der vil kunne opnås en bedre kapaci-

tetsstyring. Dialogen med DASSOS og KD-net vedr. Børnehuset budget for-

ventes ligeledes styrket i forlængelse heraf. 

 

3. Serviceniveau i de konkrete sager 

 

         Ingen anbefalinger 

 

Efter gennemgang af serviceniveauet i otte aktuelle sager i Børnehuset, er 

det BDO’s vurdering, at sagerne lever op til serviceniveauet i de nationale 

kvalitetsstandarder på følgende parametre: børnehuses målgruppe, individu-

elt forløb afhængig af sagens omstændigheder, fagligt indhold og forløb. Det 

konkluderes desuden positivt i analysen, at sagerne ikke har et længere for-

løb end tilsigtet.   

 

Det er både glædeligt og positivt at serviceniveauet i de udvalgte sager an-

ses tilfredsstillende. Det eksisterende serviceniveau i forhold til sagsarbejdet 

ønskes bevaret sideløbende med gennemførslen af effektiviseringerne.  
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De ledelsesmæssige handlinger vil pågå i løbet af efteråret 2017/foråret 18 

og i august 2018 vil effekten af de iværksatte tiltag blive evalueret. Medar-

bejderne er vigtige aktører i processen med gennemførslen af effektiviserin-

gerne, i forhold til at få skabt et realistisk billede på det ugentlige aktivitetsni-

veau ud over de 23,11 effektive sagsarbejdstimer pr. uge. Endeligt er det 

vigtigt at have in mente at Børnehuset er en ny og lærende organisation, 

som fortsat er i proces for at finde sit faglige ståsted, både in house, men 

også i et tæt samarbejde med de fire andre børnehuse og driftskommu-

nerne. 
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AFTALE 
 

MELLEM  
KKR MIDTJYLLAND 

OG  
VÆKSTHUS MIDTJYLLAND 

1. JANUAR – 31. DECEMBER 2018 
 

Indholdsfortegnelse: 
  

1. Formål og baggrund 
2. Aftalekomplekset 
3. Det midtjyske erhvervsservicesystem 
4. Fælles værktøjer og virkemidler 
5. Regionale strategiske fokuspunkter 2018 
6. Aktiviteter 
7. Opfølgning 
8. Økonomi 
9. Ikrafttræden 

 
1. Formål og baggrund 
 
Denne aftale indeholder mål og aktiviteter for Væksthus Midtjyllands virke i 2018.  
 
Formålet med aftalen er at tilvejebringe de bedste udviklingsmuligheder for iværksættere 
og virksomheder med vækstpotentiale i den midtjyske region, i form af vejledning/vækst-
kortlægning, overblik over/henvisning til relevante muligheder for videntilførsel (eks. råd-
givning) samt medfinansiering til vækst (”investering”).  
 
Dette udfoldes via de tre hoved-væksthusroller: 
 

• Vækstkortlægning/vejledning 

• Operatørfunktioner 

• Regionalt knudepunkt 
 
Indholdet i de enkelte roller beskrives nærmere i afsnit 3. 
 
KKR Midtjylland – og Vækstforum for Region Midtjylland - har i april 2013 tilsluttet sig 
strategien ”Det midtjyske Vækstunivers (Imidt)1, som fastlægger indhold og rammer i den 
midtjyske erhvervsserviceindsats. Efterfølgende har KL og Erhvervs- og Vækstministeriet i 
2014 udformet strategien ”Væksthusene 2.0”2, der i sin tilgang stort set er identisk med 
”Det midtjyske Vækstunivers”. 
 

                                                 
1 ”Det midtjyske Vækstunivers”. Strategi 2013 – 14. Marts 2013. 
2 Væksthusene 2.0 – en ny vækstmodel. IRIS Group for KL og Erhvervs- og Vækstministeriet 2014.  
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Strategien er blevet justeret/opdateret i 2016 - 17 som resultat af en proces, hvor aktører 
og interessenter inden for den midtjyske erhvervsfremme har haft lejlighed til at deltage3. 
 
2. Aftalekomplekset  
 
Aftalekomplekset omkring væksthusene består af tre niveauer: 
 

• En flerårlig national rammeaftale og en etårig national aftale mellem Kommunernes 
Landsforening og Erhvervs- og Vækstministeriet 

• En regional aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 

• En lokal aftale mellem den enkelte kommune og Væksthus Midtjylland. 
 

National rammeaftale 2016 -20 
KL og Erhvervs- og Vækstministeriet har indgået en national rammeaftale for væksthus-
ene for perioden 2016 – 20. Aftalen beskriver bl. a. det strategiske fokus for væksthusene 
samt væksthusenes overordnede opgaver og fælles system- og værktøjsanvendelse. 
 
KL og Erhvervs- og Vækstministeriet har i rammeaftalen 2016 – 20 defineret en vision for 
væksthusene i 2020: 

 
Etårig national aftale 2018 
KL og Erhvervs- og Vækstministeriet fastlægger årligt konkrete mål for bl. a. væksthus-
enes samlede aktivitetsniveau, henvisningsomfang, tilfredshed, vækst i beskæftigelse, 
omsætning og eksport hos vejledte virksomheder samt fordelingen af den økonomiske 
ramme til væksthusenes grundlæggende aktiviteter. Kommunerne kompenseres for deres 
finansiering af væksthusene over bloktilskuddet. I 2018 er den økonomiske basisbevilling 
til væksthusene i alt kr. 106,8 mio., heraf kr. 23,736 mio. til Væksthus Midtjylland. 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Se bilag. 

Vision for væksthusene 2020 
 

Væksthusene er det centrale knudepunkt i det offentlige erhvervsfremmesystem. Det 
er stedet, hvor virksomheder med vækstambitioner kan få adgang til gratis og uvildig 
vækstkortlægning, viden og vejledning, som bidrager til, at de kan realisere deres 
vækstpotentiale. 

 
Det ses ved, at 75% af vejledte virksomheder: 
 

• vurderer, at sparringen med væksthuset har haft stor betydning for 
virksomhedens udvikling, 

• øger beskæftigelsen efter sparring med væksthuset, og 

• øger omsætningen efter sparring med væksthuset. 
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Regional aftale 2018 
KKR Midtjylland fastlægger årligt de regionale supplerende mål og erhvervspolitiske 
perspektiver, som ønskes prioriteret (nærværende aftale). Som nævnt under afsnit 1 har 
KKR Midtjylland (og Vækstforum for Region Midtjylland) besluttet, at strategien ”Det midt-
jyske Vækstunivers” (Imidt) udgør rammerne for den midtjyske erhvervsserviceindsats.  
 
Lokale aftaler 2018 
Den enkelte kommune har mulighed for at indgå en særskilt aftale med Væksthus Midt-
jylland. Dette er frivilligt og et tilbud til den enkelte kommune. Denne udmøntes inden for 
de overordnede rammer af nærværende regionale aftale og har til formål at målrette 
Væksthus Midtjyllands aktiviteter mest muligt ift. den enkelte kommunes erhvervspolitiske 
mål og strategier. De lokale aftalers omfang skal være inden for de overordnede 
aktivitetsmål, som er fastlagt i denne aftales afsnit 6.  
 
En skabelon for lokale aftaler findes vedlagt denne aftale som bilag. 
 
3. Det midtjyske erhvervsservicesystem 
 
Væksthus Midtjylland er regionalt knudepunkt i det samlede sammenhængende og 
enstrengede erhvervsservicesystem i den midtjyske region, som kan opdeles i følgende: 
 

• Lokal/basal erhvervsservice 

• Fokuseret erhvervsservice/-udvikling 

• Specialiseret erhvervsservice 
 
Lokal/basal erhvervsservice er generelle ydelser (primært vejledning og henvisning til råd-
givning), og målgruppen er alle iværksættere og virksomheder. Opgaverne i den lokale 
erhvervsservice er indledende screening af iværksættere og virksomheder. De iværksæt-
tere og virksomheder, som er i målgruppen for den fokuserede og specialiserede 
erhvervsservice visiteres videre til operatørerne på disse indsatser. Væksthus Midtjylland 
skal så vidt muligt tage kontakt til henviste iværksættere og virksomheder inden for to 
arbejdsdage, med mindre andet aftales. Screeningen af iværksættere og virksomheder 
foregår på baggrund af et fælles screeningsværktøj, aktuelt ”Væksthjulet”. Fra den lokale 
erhvervsservice henvises vejledte iværksættere og virksomheder til relevante problem-
løsere.  
 
Fokuseret erhvervsservice/-udvikling er fokuserede tiltag (eks. kollektive forløb, kurser, 
målrettede vejledningsforløb) over for selektivt udvalgte sektorer/områder, som spiller en 
særlig rolle for den lokale erhvervsudvikling, og hvor der således er en tæt sammenhæng 
med den kommunale erhvervspolitiske strategi. Opgaverne kan varetages af erhvervs-
serviceoperatører, udviklingsmiljøer, selvejende institutioner m. fl. Målgruppen er iværk-
sættere og virksomheder inden for de berørte fokuserede områder. Den fokuserede 
erhvervsservice henviser vejledte iværksættere og virksomheder til relevante problem-
løsere. 
 
Specialiseret erhvervsservice varetages af Væksthus Midtjylland og består af en række 
specialiserede tilbud/ydelser. Målgruppen er iværksættere og virksomheder med vækst-
potentiale. 
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Væksthus Midtjyllands opgave kan inddeles i tre dele/roller: 
 

• Vækstkortlægning 

• Operatørfunktioner 

• Regionalt knudepunkt 
 
Vækstkortlægning er specialiseret vejledning af vækstorienterede iværksættere og virk-
somheder. Vækstkortlægningen sker med udgangspunkt i et fælles værktøj, aktuelt 
”Væksthjulet”. Fra den specialiserede erhvervsservice henvises vejledte iværksættere og 
virksomheder til relevante specialiserede videnleverandører (eks. rådgivere).  
 
Operatørrollen består af gennemførelse af regionale, nationale og internationale indsatser-
/programmer/projekter. Aktiviteterne udbydes af Vækstforum for Region Midtjylland, 
ministerier/styrelser, EU mv. Væksthus Midtjylland har en forpligtelse til kontinuerligt at 
afsøge og aktivere operatørfunktioner af relevans for målgruppen og sikre udmøntning af 
disse i hele region Midtjylland.  
 
Regionalt knudepunkt indebærer, at Væksthus Midtjylland vedblivende vedligeholder og 
udbygger paletten af tilbud, som har relevans for målgruppen, ikke blot på regionalt plan 
men også gerne i en national og international sammenhæng. Konkret har Væksthus 
Midtjylland gennem de senere år opbygget to ”platforme” for hhv. internationalisering og 
kapitalrejsning/vækstfinansiering med fast fysisk repræsentation af en række aktører, som 
ikke er hjemhørende i region Midtjylland. Disse platforme skal fortsættes, ligesom det 
løbende skal overvejes, hvorledes de kan udbygges, herunder også inden for andre 
relevante områder.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Endvidere har Fonden for Entreprenørskab Midtjylland sit regionale kontor hos Væksthus 
Midtjylland. 
 
Derudover er der siden 2008 udviklet en platform for kompetenceudvikling af konsulenter 
og rådgivere på tværs af erhvervsfremme-, beskæftigelses- og uddannelsesystemerne. 
Platformen betegnes Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi (MEA) og har til formål at 
etablere en fælles referenceramme for midtjyske aktører på tværs af de tre systemer. 
Gennem en vifte af aktiviteter sikrer MEA, at virksomhederne mødes af professionelle 
aktører i et enstrenget og sammenhængende system.  
 
 

International platform 
 

Central Denmark EU Office 
EKF – Danmarks Eksportkredit 
Eksportrådet/Udenrigsministeriet 
Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) 
Nopef/Nefco 
Region Midtjylland 

 

Kapitalplatform 
 
CONNECT Denmark 
Det midtjyske business angels sekretariat 
(Vestor) 
Den midtjyske Iværksætterfond 
Regional projektledelse ift. kapitalcoaches 
Vækstfonden 
Innovationsfonden 
 



 

 5 

I regi af MEA afholdes følgende kompetenceudviklingsaktiviteter: 
 
- Basismoduler - grundforløb med obligatoriske tilbud til alle medarbejdere 
- Vækstmoduler - specialistforløb med obligatoriske tilbud der opkvalificerer 

konsulenterne i at kunne vejlede iværksættere/virksomheder 
- Udviklingsmoduler med kompetenceudviklingstilbud inden for udvalgte emner 
- Det årlige Erhvervsudviklingsdøgn – et tilbud til hele MEAs målgruppe med formidling 

af centrale aktuelle trends af interesse for de tre systemer. 
 
Årligt har MEA mere end 500 deltagere til de forskellige aktiviteter. 
 
4. Fælles værktøjer og virkemidler 
 
Væksthus Midtjylland stiller en række værktøjer og virkemidler til rådighed for det samlede 
erhvervsservicesystem. 
 
Fælles CRM-system 
Alle vejledninger i den samlede erhvervsserviceindsats registreres i det fælles CRM-
system. Vejledte iværksættere (før start) registreres med CPR-nummer, navn, adresse, 
telefonnummer og uddannelse, vejledningens hovedindhold – samt evt. øvrige data, som 
parterne har aftalt. Vejledte iværksættere efter start og indtil tre år samt virksomheder 
registreres med CVR-nummer, navn, adresse og branche, kontaktpersonens navn og 
uddannelse samt vejledningens hovedindhold – samt evt. øvrige data, som parterne har 
aftalt. 
 
Opnår operatører inden for den fokuserede erhvervsservice og/eller Væksthus Midtjylland 
kontakt med en iværksætter/virksomhed uden forudgående kontakt med den lokale 
erhvervsservice, orienteres den stedlige lokale erhvervsservice herom via registrering i det 
fælles CRM-system så vidt muligt inden for to arbejdsdage, og den stedlige lokale 
erhvervsservice vil automatisk modtage advis.  
 
Ift. det fælles CRM-system gælder det, at alle parter, herunder parternes ansatte og 
eksternt tilknyttede samarbejdspartnere, er forpligtet til at iagttage ubetinget tavshed og 
fortrolighed i forhold til tredjemand med hensyn til alle oplysninger omkring forhold hos 
involverede iværksættere/virksomheder, som måtte komme til parternes kundskab som 

følge af samarbejdsaftalens indgåelse, og som angår forhold, der ikke er offentligt 
tilgængelige. Parterne er i forbindelse med indgåelse af ansættelsesaftaler, aftaler med 
eksterne samarbejdspartnere, etc., der vedrører forhold omfattet af denne samarbejds-
aftale, endvidere forpligtet til at drage omhu for, at der i disse aftaler indsættes en 
fortrolighedsklausul, der tilsvarende sikrer fortrolighed omkring iværksætter/virksomheds-
oplysninger, som disse måtte få kendskab til qua denne aftale. 
 
Kompetenceudvikling 
For vedblivende at kunne identificere vækstpotentialet og bidrage med kvalificeret vejled-
ning er det en forpligtelse for alle operatørenheder i det samlede erhvervsservicesystem i 
den midtjyske region at deltage med repræsentanter i aftalte fælles kompetenceudvik-
lingsaktiviteter i regi af Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi (MEA). Desuden deltager 
aktører fra beskæftigelses- og uddannelsessystemerne. Aktiviteterne omfatter bl.a. MEAs 
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erhvervsserviceuddannelse (basis/grund- og vækstmoduler), det årlige erhvervs-
udviklingsdøgn samt gensidige informationsudvekslingsmøder (eks. Imidtdage og dialog-
møder på ledelsesniveau for erhvervsserviceaktørerne) De overordnede linjer for den 
fælles kompetenceudvikling fastlægges i MEAs akademiråd, som består af repræsentant-
er for kommunerne, lokale erhvervsserviceoperatører, Region Midtjylland samt øvrige 
aktører (bl.a. innovationsmiljøer, forsker-/udviklingsparker m. fl.). Væksthus Midtjylland 
stiller medarbejderressourcer til rådighed for sekretariatet for MEA. 
 
Markedsføring 
Væksthus Midtjylland skal som led i varetagelsen af operatørfunktioner og knudepunkts-
rollen arbejde for at der sker en slagkraftig markedsføring af tilbuddene i Imidt. Endvidere 

er kommunerne i region Midtjylland enige om, at operatørerne på den lokale og fokusere-
de erhvervsserviceindsats på tilsvarende vis forpligter sig til at deltage aktivt i den lokale 
markedsføring og udbredelse af tilbuddene under Imidt. 
 
Væksthus Midtjylland skal holde operatørerne på den lokale og fokuserede erhvervs-
service ajour ift. implementeringen af den regionale indsats. De overordnede rammer for 
markedsføringen aftales i en fælles markedsføringsgruppe, som består af repræsentanter 
for kommunerne, lokale erhvervsserviceoperatører, Region Midtjylland og Væksthus 
Midtjylland. 
 
Evaluering/effektmåling 

Med henblik på at kunne tilpasse og udvikle erhvervsserviceindsatsen er det vigtigt at 
have den fornødne dokumentation for, i hvilket omfang aktiviteterne har en effekt ift. mål-
gruppens økonomiske præstationer.  
 
Væksthus Midtjylland skal tilbyde interesserede kommuner en profilanalyse, som afdæk-
ker og formidler centrale data om vejledte i den lokale erhvervsservice (eks. antal ansatte, 
omsætning, eksport mv.) samt sikre, at deltagere i den specialiserede erhvervsservice-
indsats evalueres og effektmåles.  
 
Honorering af lokale erhvervsserviceoperatører 
Den lokale erhvervsservice kan inden for denne aftale honoreres af Væksthus Midtjylland 
for4: 

 
1) Screening/visitation af virksomheder med vækstambitioner/-perspektiver til den 

specialiserede erhvervsservice og ved anvendelse af ”Væksthjulet”, som parterne 
er enige om. Honoraret er op til kr. 2.500 pr. screening/visitation til den specialise-
rede erhvervsservice (til faktisk timeforbrug/-sats). 

2) Registrering af alle vejledte iværksættere (før start og indtil tre år). Honoraret er kr. 
500 pr. iværksætter (til faktisk timeforbrug/-sats). 

3) Screening/visitation af iværksættere (før start og indtil tre år) med vækstambitioner-
/-perspektiver til den specialiserede erhvervsservice og ved anvendelse af ”Vækst-
hjulet”. Honoraret er op kr. 2.500 pr. screening/visitation til den specialiserede 
erhvervsservice (til faktisk timeforbrug/-sats). 

 

                                                 
4 Inden for rammerne af de muligheder, som Væksthus Midtjyllands operatørfunktioner giver. 
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Herudover kan der aftales fælles projektudvikling og –gennemførelse efter særskilt aftale 
om honorering. 
 
5. Regionale strategiske fokuspunkter 2018 
 
Indsatsen i 2018 udfoldes iht. retningslinjerne i strategien bag ”Det midtjyske 
Vækstunivers” og vil særligt have fokus på: 
 
Bedre identifikation af og kontakt til eksisterende og potentielle vækstvirksomheder 
I region Midtjylland benytter 9% af iværksætterne sig af den lokale erhvervsservice, og 
4,2% får specialiseret vejledning. 5,1% af de etablerede virksomheder benytter lokal 

erhvervsservice, og 1,6% får specialiseret erhvervsservice. 13% vækstlaget5 har kontakt 
med den lokale erhvervsservice, og 6,2% får specialiseret erhvervsservice6.  
 
Sædvanligvis benytter ca. 50% af gazellerne sig af offentlig erhvervsservice (lokal og 
specialiseret erhvervsservice)7. Der er betydelige udsving mellem de enkelte kommuner. 
 
Det vil sige, at der fortsat er betydelige perspektiver i at opnå kontakt med de dele af 
erhvervslivet, som ikke anvender lokal og/eller specialiseret erhvervsservice. Der skal 
skabes bedre instrumenter til identifikation af både kommende og etablerede vækst-
potentielle virksomheder – samt skabes forbedrede rutiner for systematisk kontakt til dem. 
Bedre anvendelse af registerbaserede data, opsøgende kontakt, flere sambesøg og 
fælles markedsføring (jf. nedenstående) er blandt virkemidlerne. 
 
Mere slagkraftig fælles markedsføring (imidt) 
I efteråret 2013 lanceredes imidt-markedsføringen i sin nuværende form. Der er siden 
gennemført kontinuerlige kampagner/aktiviteter med udgangspunkt heri. I 2017 
gennemførtes en række analysearbejder, som viste, at imidt er rigtig tænkt;  
 

• Imidt kan skabe overblik for målgruppen og medvirke til, at målgruppen får det 
rigtige tilbud på det rigtige tidspunkt. 

• Imidt kan rumme og facilitere det tætte samarbejde og den gode dialog på tværs af 
systemet. 

• Imidt kan imødekomme den aktuelle debat om et forenklet overblik for målgruppen 

over erhvervsfremmesystem. 
 
Der skal nu skabes endnu mere fælles slagkraftig markedsføring med udgangspunkt i de 
mange erfaringer, der er gjort siden 2013. Markedsføringen skal tage udgangspunkt i 
målgruppens ønsker og behov; og den skal kunne bruges af alle aktører (såvel lokal 
erhvervsservice som Væksthus Midtjylland). Omdrejningspunktet vil være digitalt, nemlig 
websitet (www.imidt.dk). Øvrige elementer vil blive iværksæt alt efter de målgruppens 
behov. Det vil f. eks. kunne være markedsføring via sociale medier, cases, PR, ”shop in 

                                                 
5 Her defineret som virksomheder, der over en treårig sigt har haft en årlig gennemsnitlig vækst i årsværk på 
20% eller derover og har min. 5 ansatte (i slutåret i beregningsperioden). 
6 Profilanalyse 2017. Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i region 
Midtjylland. IRIS Group forår 2017.  
7 Egne opgørelser på baggrund af tal fra Børsen. En gazelle er en virksomhed, som i løbet af fire 
regnskabsår hvert år har haft positiv vækst og samlet set mindst fordoblet omsætningen over de fire år. 

http://www.imidt.dk/
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shop” på relevante lokaliteter og ved tydeligt at være til stede, der hvor målgruppen 
kommer på events o. lign.  
 
Implementering af ”mit.imidt” som digitalt erhvervsservice-kundeunivers 
Væksthus Midtjylland har igangsat udvikling af Danmarks første digitale erhvervsservice-
kundeunivers (”mit.imidt”). ”Mit.imidt” vil udover at være grundlaget for opnåelse af sam-
tykke til informationsdeling mellem Væksthus Midtjylland og den lokale erhvervsservice 
indeholde to dele: 
 

• Overblik over tilbud med eks. målrettede nyheder, cases, arrangementer og 
oversigt over vækstplaner og -aktiviteter i samarbejde med Væksthus Midtjylland 

samt mulighed for direkte kommunikation i et digitalt univers. 
• Ansøgningsportal med mulighed for ansøgning om medfinansiering fra eks. 

regionale programmer samt valg af videnleverandør/rådgivere.  
 

Implementeringen af ”mit.imidt” forventes at blive et naturligt udgangspunkt for dialogen 
med vækstorienterede virksomheder om øget digitalisering samt et centralt element i 
grundlaget for digitalisering af Væksthus Midtjyllands tilbud til målgruppen.   
 
I overensstemmelse med den nationale rammeaftale 2016 – 20 og som nævnt i regerings-
grundlaget8 er der gennemført et eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen i 2016. I tilknytning 
hertil er der taget forskellige initiativer, bl. a. nedsættelsen af et forenklingsudvalg i 2017. 
Resultatet og evt. konsekvenser heraf kendes ikke i skrivende stund. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Sammen for fremtiden. Regeringsgrundlag. Regeringen juni 2015.  
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6. Aktiviteter 
Følgende overordnede mål er fastlagt for Væksthus Midtjyllands aktivitet i 20189: 

 Nationale mål Suppl. midtjyske mål 

Overordnet mål: 
Samfundsmæssigt 
afkast 

• Væksthusene skal skabe en 
samfundsmæssig værditil-
vækst, der er seks gange 
større end den offentlige 
investering 

- 

Aktivitetsmål • Vækstkortlægning for min. 448 
virksomheder plus 448 øvrige 
kontakter (v) 

• Henvisning af min. 80% af de 
virksomheder, som har fået en 
vækstkortlægning og vækst-
plan i 2018 til privat rådgivning 
(min. 70%) eller offentlige 
tilbud (v) 

• Væksthusene etablerer et 
tiltag, der skal fremme den 
digitale omstilling blandt 
væksthuskunderne med 
deltagelse af min. 60 virksom-
heder (v) 

• Væksthusene udarbejder en 
fælles strategi for at udvikle 
sparringen over for væksthus-
kunderne inden for digital om-
stilling via a) udvikling og kvali-
ficering af netværket af rådgiv-
ere med ekspertise inden for 
digitalisering samt 2) kontinu-
erlig udvikling af egne med-
arbejdere (v) 

• Vækstkortlægning for 
min. 1.200 virksom-
heder (incl. nationale 
mål) (v) 

• Udvikling og imple-
mentering af kompe-
tenceudviklings- 
tilbud i regi af MEA 
efter beslutning i 
akademirådet (k) 

• I regi af MEA tilbydes 
min. 15 moduler, 2 
studieture samt 
Erhvervsudviklings-
døgnet (k) 

• Min. 600 deltagere i 
MEA’s aktiviteter (k) 

• Min. 400 individuelle 
vækstforløb med 
medfinansiering fra 
regionale program-
mer til tilførsel af 
viden ifm. vækst-
forløb (o) 

Kvalitetsmål • Min. 70% af virksomhederne, 
som har modtaget en vækst-
kortlægning og vækstplan i 
2018, giver i brugerevaluering 
udtryk for, at sparring med 
væksthuset har været udslags-
givende (additionel) for virk-
somhedens udvikling. Min. 
50% tilkendegiver, at vækst-
kortlægningen ”i høj grad” har 
påvirket virksomhedens over-
ordnede strategi og langsigt-

• Min. 80% af de virk-
somheder, som har 
modtaget medfinan-
siering fra regionale 
programmer til 
tilførsel af viden ifm. 
vækstforløb er 
tilfredse eller meget 
tilfredse (o) 

                                                 
9 Det er så vidt muligt efter hvert mål angivet, om målet vedrører vækstkortlægning (v), operatørfunktionen 
(o) eller knudepunktsrollen (k). 



 

 10 

ede vækstambitioner (v) 

• Net Promotor Score på min. 
60 ift. virk. som har en vækst-
kortlægning og vækstplan i 
2018, og der vil anbefale 
væksthuset til andre (v) 

Effektmål • Virksomheder, der har fået en 
vækstkortlægning og 
vækstplan i 2016: 

 
           øger beskæftigelsen min. 10   
           procentpoint  

øger omsætningen min. 15 
procentpoint  

 
- mere end sammenlignelige virksom-
heder over en toårig periode fra 2016 
– 18 (v) 
 

• Andelen af væksthuskunder 
(2016) med salg til udlandet er 
øget med 5% sammenlignet 
med året før (2015). 

• Virksomheder, der 
har modtaget med-
finansiering fra 
regionale program-
mer til tilførsel af 
viden ifm. vækst-
forløb: 

 

• øger værditilvæksten 
min. 10 procentpoint 

 
- mere end øvrige virksom-
heder i regionen10 (o). 

 
7. Opfølgning 
 
Der foretages opfølgning på målene i løbet af 1. kvartal 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Målet opgøres efter særskilte retningslinjer ifm. evaluering/effektmåling af de regionale programmer og 
opgøres ikke årligt. 
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8. Økonomi 
 
Væksthus Midtjylland modtager kr. 23.736.000 for indsatsen inden for rammerne af nær-
værende aftale. Beløbet faktureres kommunerne efter følgende fordelingsnøgle: 
 

Kommune Kr. 

Favrskov Kommune                                828.000 

Hedensted Kommune                                828.000 

Herning Kommune                             1.596.000 

Holstebro Kommune                             1.044.000 

Horsens Kommune                             1.668.000 

Ikast-Brande Kommune                                756.000 

Lemvig Kommune                                396.000 

Norddjurs Kommune                                720.000 

Odder Kommune                                396.000 

Randers Kommune                             1.824.000 

Ringkøbing-Skjern Kommune                             1.068.000 

Samsø Kommune                                  84.000 

Silkeborg Kommune                             1.644.000 

Skanderborg Kommune                             1.032.000 

Skive Kommune                                888.000 

Struer Kommune                                420.000 

Syddjurs Kommune                                744.000 

Viborg Kommune                             1.776.000 

Aarhus Kommune                             6.024.000 

I alt 23.736.000 

 
Fakturering sker januar 2018 og forfalder til betaling pr. 31. januar 2018. 
 
9. Ikrafttræden 
 
Aftalen træder i kraft 1. januar 2018.  
 
 
For KKR Midtjylland   For Væksthus Midtjylland 
den      /    2017   den      /       2017 
 
 
 
 
        
                  Jan Petersen                  Søren Olesen 
      Formand for KKR Midtjylland  Formand for Væksthus Midtjylland 
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Bilag: Status på justeringer af strategien bag ”Det midtjyske Vækstunivers” 

Vækstværktøjer: 

• Styrkelse af samarbejdet i erhvervs-
servicesystemet, herunder mulighed 
for informationsdeling (mit.imidt) 

• Nyt profilanalyseværktøj (identifika-
tion af vækstboblere) 

• Anvendelse af vækstpaneler 
(systematisk mulighed for sparring 
med udvalgte konsulenter, eksperter 
m. fl. ift. den enkelte virksomheds 
behov) 

 
Vækstpotentiale: 

• Bedre informationsdeling (mit.imidt) 

• Tættere samarbejde i erhvervs-
servicesystemet (eks. flere 
sambesøg og revitalisering af imidt-
møder (faste møder i erhvervs-
servicesystemet)) 

 
 
Vejledning: 

• Revitalisering af akademitrådet 
(MEA) 

• Relancering af basismodulet (ift. 
nyansatte og ift. erfarne med-
arbejdere) 

• Konsulentuddannelsen deles i to 
muligheder: 1) En formel uddannelse 
med bl. a. eksamen (eks. diplom-
uddannelse) og 2) Moduler om nye 
vækstproblematikker/vigtige trends 

 
 
Medfinansiering: 

• Drøftes af Vækstforum for Region 
Midtjylland 

Vækstværktøjer: 

• Informationsdeling i CRM er iværksat 

• Nyt profilanalyseværktøj til bedre 
identifikation af kommende vækst-
virksomheder er udviklet (”målrettet 
erhvervsservice”) 

• ”Vækstpitch” er blandt Væksthus 
Midtjyllands tilbud 

 
 
 
 
Vækstpotentiale: 

• ”mit.imidt” er iværksat som grundlag 
for bedre informationsdeling 

• Sambesøg praktiseres, og der er 
fokus på afholdelse af flere og bedre 
møder i erhvervsservicesystemet 

 
 
 
Vejledning: 

• Proces foregår i MEA og akademi-
rådet, bl. a. er akademirådets 
kommissorium justeret og et årshjul 
for MEA-aktiviteterne er udarbejdet 

• Basismodulet er justeret mhp. bedre 
match ift. hhv. nyansatte og erfarne 
medarbejdere 

• Forsøg med kompetencegivende 
uddannelse på diplomniveau for-
ventes igangsat i foråret 2018 

 
 
Medfinansiering: 

• Vækstforum for Region Midtjylland 
har bl. a. taget initiativ til nye treårige 
programmer for virksomhedsudvik-
ling, internationalisering og iværk-
sætteri (med mulighed for medfinan-
siering til vækstforløb) 
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Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2018

1

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE
OM

ERHVERVSSERVICE

MELLEM 

XX KOMMUNE,
OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND
1. JANUAR – 31. DECEMBER 2018

Indholdsfortegnelse:

1. Formål
2. Erhvervspolitiske mål og prioriteringer
3. Indhold
4. Opfølgning
5. Ikrafttræden

1. Formål

Denne aftale er et bilag til aftalen mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland vedr. 
erhvervsserviceaktiviteter i 2018.

Formålet med nærværende lokale aftale er at give mulighed for yderligere målretning af 
Væksthus Midtjylland ydelser og tilbud i XX Kommune ift. realisering af lokale erhvervs-
politiske mål og prioriteringer. 

Yderligere parter kan indgå i aftalen efter lokal prioritering.

2.Erhvervspolitiske mål og prioriteringer

XX Kommune har særlig fokus på (lokale mål, prioriterede sektorer/indsatser mv.)

3.Indhold

Væksthus Midtjylland har iht. strategien bag Det midtjyske Vækstunivers (Imidt) to 
hovedtilbud:

 Gratis vækstkortlægning
 Medfinansiering af videntilførsel til vækstformål1

Følgende er særskilt aftalt som aktivitetsmål for xx Kommune i 2018:

1Under forudsætning af de fornødne operatørfunktioner (regionale programmer).



Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2018

2

Aktivitet Mål for antal iværksæt.
(før start – indtil tre år)

Mål for antal
(virksomheder)

Vejledning:
Vejledte iværksættere 
Vejledte virksomheder 
Vejledte i alt:

Medfinansiering til vækst:
(Regionale programmer)
Vækstforløb for 
iværksættere/virksomheder 
Regionale program. i alt: 

Øvrige/fokuserede 
erhvervsservicetiltag:

Fokuserede 
erhvervsservicetiltag i alt:

I alt i xx Kommune 2018:

3.Opfølgning

Det er aftalt, at der følges op (kvartalsvis, halvårligt).

4. Ikrafttræden

Samarbejdsaftalen træder i kraft 1. januar 2018. 

For XX Kommune
den     /     2017

For Væksthus Midtjylland
den     /       2017
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 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 ska-

lere 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 forretningsmo-

deller 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 konkurren-

ceparameter for, at danske virksomheder kan høste gevinsterne ved ny digital tekno-

logi.   

 

De færreste virksomheder besidder selv al den nødvendige viden om og kompeten-

cer 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 gen-

nem 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 digi-

tale omstilling i hele Danmark. 

 

Eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen 

Regeringen har i regeringsgrundlaget annonceret et eftersyn af den offentlige er-

hvervsfremmeindsats 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 bloktil-

skud fra staten. Beløbet, der for 2017 udgjorde 105 mio. kr., justeres i forhold til sta-

tens indeks for PL-opregning. Midlerne kan alene anvendes til Væksthusene. Bevil-

lingen og fordelingen beregnes på baggrund af befolkningstal af Økonomi- og In-

denrigsministeriet 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 virksomhe-

derne: 

 

 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 specialistkompe-

tencer [og programmer] i alle Væksthuse  og ved at gennemføre kompeten-

ceudviklingsaktiviteter på tværs af [erhvervsfremmesystemet]. 

 

Resulatmål i 2018  

Følgende 10  resultatmål knytter sig til basisbevillingen, der overføres via bloktil-

skuddet: 

 

 

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 yderlige-

re 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 10 pct. point højre vækst i beskæftigelsen end sammenlignelige virksomhe-

der. 

9 15 pct. point højere vækst i omsætning end sammenlignelige virksomheder. 

10 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 kundere-

gistrering og brugerevaluering. Der udarbejdes statistiske oversigter over udviklin-

gen i virksomheder, der har benyttet Væksthusenes ydelser ved hjælp af datakørsler 

fra  Danmarks Statistiks officielle registre for bl.a. moms- og lønindberetning.  Ud-

viklingen sammenholdes med relevante kontrolgrupper, som er statistisk konstrueret 

og sammenlignelige på baggrund af parametre med betydning for Væksthuskunder-

nes sammensætning fx størrelse, branche, forudgående vækst.   
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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, for-

ventes et afkast på minimum 6,0 kroner. Målet opgøres af Er-

hvervsstyrelsen 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 mo-

tivere 4000 virksomheder til vækst.  

 

For 2000 af disse virksomheder gennemføres en vækstkortlæg-

ning, der afsluttes med en vækstplan og tilmelding til brugerevalu-

ering. Andre 2000 virksomheder deltager i øvrige væksthusaktivi-

teter som fx korte vejledninger eller lignende.  

 

Målopgørelse 

 

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen den 31.12.2018 for hvert 

Væksthus på baggrund af oplysninger i kunderegistreringssyste-

met 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 op-

gørelsen 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 ind-

gangen til relevante virksomheder  

 

Tiltaget vil understøtte virksomhedsledernes digitale forståelse 

med henblik på at udnytte de tekonologiske muligheder (fx effek-

tivising, produktudvikling, nye forretningsmodeller) og håndtere 

potentielle udfordringer (rentabilitet, it-sikkerhed). 

 

Minimum 60 virksomheder vil gennemføre et dokumenteret for-

løb. 

 

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 råd-

givning, 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 medarbejde-

re, således at Væksthusene kan give sparring inden for digitalise-

ring og digital omstilling af høj kvalitet. 

 

  

Målopgørelse 

 

Væksthusene udarbejder og implementerer i 2018 en fælles strate-

gi for udvikling og vedligeholdelse af kompetencer af høj kvalitet 

inden for digitalisering og digital omstilling. Væksthusene doku-

menterer senest 31.12 2018, at målet er opfyldt med en skiftlig af-

rapportering til KL og Erhvervsstyrelsen. 

 

 

 

 

 

6. Kvalitetsmål: Mindst 70 procent oplever høj eller middel addi-

tionel effekt 

 

Mål Mindst 70 pct. af de virksomheder, der har modtaget en vækstkort-

lægning og en vækstplan i 2018 giver i brugerevalueringen udtryk 

for, at sparring med Væksthuset har været udslagsgivende (additi-

onel) 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 addi-

tionalitet:  

 

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 vækst-

kortlægningen i høj grad har bidraget til at styrke og forbedre virk-

somhedens 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 Væksthu-

set 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 (de-

tractors). 
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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 grund-

lag 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 omsæt-

ning svarende til 0,5 årsværk og har under 250 årsværk. Kun virk-

somheder, 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 grund-

lag 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 omsæt-

ning svarende til 0,5 årsværk og har under 250 årsværk. Kun virk-

somheder, 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 grund-

lag af de virksomheder, der er tilmeldt brugerevaluering i 2016, og 

sammenlignet med de virksomheder, der var kunder i væksthusene 

i 2015. 
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KKR Midtjylland
August 2017

Status 
1. januar – 30. juni 2017



Geografisk fordeling af vækstkortlægninger 

(specialiseret erhvervsservice) 

1. januar – 31. maj 2011
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Geografisk fordeling af vækstkortlægninger 
(specialiseret erhvervsservice) 
1. januar – 30. juni 2017



Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

1. januar – 30. juni 2017 ift. indbyggertal 

Kommune %

af indbyggertal 

pr. 1. januar 2017

% 

af vækstkortlægninger

(januar  – juni 2017)

Favrskov 3,7 3,7

Hedensted 3,6 1,5

Herning 6,8 6,2

Holstebro 4,5 9,7

Horsens 6,8 4,2

Ikast-Brande 3,1 3,0

Lemvig 1,6 1,8

Norddjurs 2,9 6,4

Odder 1,7 1,0

Randers 7,5 5,0

Ringkøbing-Skjern 4,4 3,7

Samsø 0,3 0,0

Silkeborg 7,0 6,4

Skanderborg 4,6 3,8

Skive 3,6 3,3

Struer 1,6 6,0

Syddjurs 3,2 2,5

Viborg 7,4 5,2

Århus 25,7 26,6

I alt 100,0 100,0

3



Geografisk fordeling af individuelle forløb 

bevilget 

1. januar – 31. maj 2011 under regionale 

programmer (STARTmidt Acc, VÆKSTmidt Acc, 

EnergiTEKmidt og FØDEVAREmidt)
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Geografisk fordeling af individuelle forløb bevilget 
1. januar – 30. juni 2017 under regionale 
programmer (Iværksætterprogram 2015, 
Virksomhedsudviklingsprogram 2015 og 
Internationaliseringsprogram 2015)*) 

*) Dertil kommer fire individuelle bevillinger uden for region Midtjylland



Geografisk fordeling af individuelle forløb

1. januar  – 30. juni 2017 ift. indbyggertal 

Kommune %

af indbyggertal 

pr. 1. januar 2017

% 

af individuelle forløb

(januar  – juni 2017)

Favrskov 3,7 3,5

Hedensted 3,6 1,8

Herning 6,8 7,1

Holstebro 4,5 2,7

Horsens 6,8 4,5

Ikast-Brande 3,1 5,3

Lemvig 1,6 1,8

Norddjurs 2,9 2,7

Odder 1,7 1,8

Randers 7,5 4,5

Ringkøbing-Skjern 4,4 1,8

Samsø 0,3 0,0

Silkeborg 7,0 10,7

Skanderborg 4,6 0,0

Skive 3,6 3,6

Struer 1,6 7,1

Syddjurs 3,2 4,5

Viborg 7,4 2,7

Århus 25,7 33,9

I alt 100,0 100,0
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Geografisk fordeling af individuelle forløb i alt 

december 2007 – 31. maj 2011 under regionale 

programmer (STARTmidt, STARTmidt Acc, 

VÆKSTmidt, VÆKSTmidt Acc, INVESTORmidt, 

EnergiTEKmidt og FØDEVAREmidt)

163

302 132

90

270

181

261
288

137

1.146

18

107

164

260

221

104

91

46

205

Geografisk fordeling af individuelle forløb i alt dec. 2007 – 30. juni 
2017 under regionale programmer (STARTmidt, STARTmidt Acc., 
VÆKSTmidt, VÆKSTmidt Acc., INVESTORmidt, 
EnergiTEKmidt, FØDEVAREmidt, CleanTEKmidt, 
GLOBALmidt, Iværksætterprogram 2015, Virksomheds-
udviklingsprogram 2015 og 
Internationaliseringsprogram 2015) 



Geografisk fordeling af individuelle forløb

i alt december 2007 – 30. juni 2017 ift. 

indbyggertal 

Kommune %

af indbyggertal 

pr. 1. januar 2017

% 

af individuelle forløb

(december 2007– juni 2017)

Favrskov 3,7 3,3

Hedensted 3,6 2,6

Herning 6,8 7,2

Holstebro 4,5 6,4

Horsens 6,8 5,3

Ikast-Brande 3,1 3,2

Lemvig 1,6 2,1

Norddjurs 2,9 2,5

Odder 1,7 1,1

Randers 7,5 6,9

Ringkøbing-Skjern 4,4 3,9

Samsø 0,3 0,4

Silkeborg 7,0 6,2

Skanderborg 4,6 3,9

Skive 3,6 4,3

Struer 1,6 4,9

Syddjurs 3,2 2,2

Viborg 7,4 6,2

Århus 25,7 27,4

I alt 100,0 100,0
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Flere oplysninger

www.imidt.dk

www.vhmidtjylland.dk
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3.2 Aftale med Væksthus Midtjylland 2018



 
Status på resultatkontrakt med KKR Midtjylland pr. 30. juni 2017. 
 

           Nationale mål Suppl. midtjyske mål 
(regionale mål) 

Status pr. 30. juni 2017 
   

Nationale mål:         Regionale mål: 

Overordnet 
mål: 
Samfunds-
mæssigt 
afkast 

• Væksthusene skal 
skabe en samfunds-
mæssig værditilvækst, 
der er seks gange 
større end den offent-
lige investering 

 • Målet opgøres 
en gang årligt 
af Erhvervs-
styrelsen 

 

Aktivitetsmål • Vækstkortlægning for 
min. 448 virksomheder 
plus 448 øvrige 
kontakter 

• Henvisning af min. 80% 
af de virksomheder, 
som har fået en vækst-
kortlægning og vækst-
plan i 2017 til privat 
rådgivning (min. 70%) 
eller offentlige tilbud 

• Væksthusene udvikler 
og gennemfører i 
fællesskab mindst 1 
kollektivt forløb for 
minimum 12 virksom-
heder med særligt 
udviklingspotentiale 
inden for digitalisering/-
automatisering 

• Vækstkortlægning 
for min. 1.200 virk-
somheder (incl. 
nationale mål) 

• Udvikling og imple-
mentering af kom-
petenceudviklings-
tilbud i regi af MEA 
efter beslutning i 
akademirådet 

• I regi af MEA tilbyd-
es min. 15 moduler, 
2 studieture samt 
Erhvervsudviklings-
døgnet  

• Min. 600 deltagere i 
MEA’s aktiviteter 

• Min. 600 individuelle 
vækstforløb med 
medfinansiering til 
tilførsel af viden ifm. 
vækstforløb 

• Vækstkortlæg-
ning er foretag-
et for 201 virk-
somheder 
(meldt til 
brugerevalue-
ring) 

• 84% af vejledte 
iværk. /virk, 
som er meldt til 
brugerevalue-
ring, er henvist 
til rådgivning 

• Udvikling af 
fælles kollektivt 
forløb er i 
proces 

• Der er fore-   
taget vækst-
kortlægning 
for 598 virk-
somheder i alt 
(incl. nationalt 
mål) 

• Nye tilbud er 
under udvik-
ling/implemen
-tering i regi 
af MEA 

• 5 moduler er 
gennemført, 0 
studieture og 
Erhvervsudvik
-lingsdøgnet 
er afholdt 

• 291 deltagere 
i MEA’s 
aktiviteter 

• 116 individu-
elle vækstfor-
løb med med-
finansiering 
fra regionale 
programmer 
er i gangsat. 
(incl. fire uden 
for region 
Midtjylland) 

Kvalitetsmål • Min. 70% af virksom-
hederne, som har mod-
taget en vækstkortlæg-
ning og vækstplan i 
2017, giver udtryk for at 
sparring med vækst-
huset har påvirket virk-
somhedens udvikling i 
middel eller høj grad 
 
 
 
 

• Min. 80% af de virk-
somheder, som har 
modtaget medfinan-
siering til tilførsel af 
viden fim. Vækst-
forløb er tilfredse 
eller meget tilfredse 

 

• 100% af virk-
somhederne, 
som har mod-
taget en vækst-
kortlæging og 
vækstplan, 
giver udtryk for 
at sparring med 
væksthuset har 
påvirket virk-
somhedens 
udvikling i 
middel eller høj 
grad  

• Tilfredshed ift. 
modtagere af 
medfinansie-
ring fra regio-
nale program-
mer er ikke 
opgjort aktuelt 



• Net Promotor Score på 
min. 60 ift. virksomhed-
er som har en vækst-
kortlægning og vækst-
plan i 2017, og der vil 
anbefale væksthuset til 
andre 

• Net Promotor 
Score på 78 ift. 
virksomheder, 
som har en 
vækstkortlæg-
ning og en 
vækstplan, og 
der vil anbefale 
væksthuset til 
andre 

Effektmål • Virksomheder, der har 
fået en vækstkortlæg-
ning og vækstplan i 
2015: 

øger 
beskæftigelsen 
min. 10 
procentpoint  
øger omsætningen 
min. 15 
procentpoint  
 
- mere end 
sammenlignelige 
virksomheder over 
en toårig periode 
fra 2015 – 17 
 
øger andelen af 
væksthuskunder 
med salg til 
udlandet med 5 
procentpoint ift. 
året før (2014) 
 

• Andelen af væksthus-
kunder, som er løftet til 
vækstlaget, er vokset til 
15%. 

• Virksomheder, der 
har modtaget med-
finansiering til tilfør-
sel af viden ifm. 
vækstforløb: 

 
       øger     
       værditilvæksten  
       min. 10 procent-  
       point 

 
       - mere end øvrige  
       virksomheder i  
       regionen 

• Effektmål op-
gøres en gang 
årligt af 
Erhvervs-
styrelsen 

• Andelen af 
vækst-
huskunder, 
som er løftet til 
vækstlaget, 
opgøres en 
gang årligt af 
Erhvervs- 
styrelsen 

• Effektmål op-
gøres i for-
bindelse med 
diverse 
evaluering-
er/effekt-
målinger af 
regionale 
indsatser  
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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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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. Alle skal have mulighed for et sundt liv
2. Alle børn skal vokse på med mod på sundhed og livet
3. Alle unge skal have plads i fællesskabet
4. Flere skal vælge et røgfrit liv og ingen børn og unge skal 

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. 



Dato: 13. september 2017

Sags ID: SAG-2017-00455
Dok. ID: 2413740

E-mail: AEN@kl.dk
Direkte: 3370 3720

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 5 af 20

NOTAT

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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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]

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 

Kommune der har arbejdet med medarbejdersundhed, fx København eller 
Mariager Fjord.
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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]

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.

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.
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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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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 

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. 
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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]

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…

11 midtjyske kommuner er gået sammen i Projekt BRUS, der hjælper børn og 
unge i alderen 0-24 år, som lever i familier med rusmiddelproblemer.
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 at kommunerne 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]

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.

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. 
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5.3 Temaer for KKRs politiske fokus i næste valgperiode
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Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus 
2018-22

Med en ny valgperiode følger, udover nye fordelinger af de politiske poster, 
ny debat om det indholdsmæssige fokus i de sager, der arbejdes med.

Det kan derfor tage tid, at sikre "den røde tråd" og fokusering på de 19 kom-
muners fælles politiske opmærksomhedspunkter, pejlemærker og 
målsætninger i en ny valgperiode.

Med henblik på, at det nye KKR hurtigst muligt kan finde fælles fokus og 
give indspil til de udpegede og til andre regionale aktørers processer er her 
samlet en række punkter, der ligger i forlængelse af de 19 kommuners 
fælles politiske fokus og resultater i perioden 2014-17.

Dette er tænkt som indspil til drøftelser i det nye KKR, således, at der 
hurtigst muligt kan skabes fælles fokus og fremdrift i interessevaretagelsen i 
næste periode på følgende områder:

1. Politisk fokus og demokratisk tilgængelighed

KKR Midtjylland er et værdifuldt konsensusbaseret koordinationsforum for 
de 19 kommunes fælles interessevaretagelse, hvor opbakning fra 
kommunalbestyrelserne er vigtigt.

Det foreslås, at det nye KKR arbejder videre med at fremme dette og styrke 
den fælles interressevaretagelse ved at:

- Holde fokus på det politiske
o Give plads til åbne politiske drøftelser

- Bedre kendskabet og ejerskabet til KKR i kommunalbestyrelserne
o Information og involvering af fagudvalg

- Sikre klare mandater til de udpegede 
o Tydelige pejlemærker og løbende dialog

- Sikre involvering af de "menige" KKR medlemmer

Det foreslås desuden, at KKR sikrer tidlig såvel som løbende information til 
KKRs medlemmer og interessenter, herunder især:

- KKR medlemmer, der ikke er borgmestre
- KKRs udpegede
- De 19 kommunalbestyrelser
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2. Regional udvikling og erhvervsfremme

De 19 midtjyske kommuner vil sammen arbejde for, at initiativer;

 bidrager til vækst og udvikling i Danmark og i hele regionen med 
fokus på erhvervsudvikling og jobvækst, velkvalificeret arbejdskraft, 
sundhed og levevilkår, uddannelse og infrastruktur 

 planlægges og igangsættes med blik for kommunale forskelle
 har fokus på såvel eksisterende som nye muligheder
 sikrer kommunerne frivillig og fleksibel adgang til deltagelse i 

programmer og aktiviteter
 tilrettelægges indenfor og understøtter det enstrengede 

sammenhængende erhvervsfremmesystem med Væksthuset som 
knudepunkt 

 planlægges og igangsættes, således at kommunerne har mulighed 
for at drøfte og præge projekter fra grunden.

3. Erhvervsservice

KKR Midtjylland arbejder for at sikre et sammenhængende og enstrenget 
erhvervsfremmesystem med "no wrong door" og med service, der matcher 
virksomhedernes behov.

KKR Midtjylland afventer udmeldinger om forenkling af 
erhvervsfremmesystemet

4. Arbejdsmarkedsforhold

KKR sigter med deres pejlemærker på:

 Fortsat fokus på løsninger for de sårbare unge, herunder, at deres 
uddannelse og selvforsørgelse er et fælles ansvar

 Fokus på andre grupper af borgere på kanten af eller udenfor 
arbejdsmarkedet, fx med udgangspunkt i de nationale mål for social 
mobilitet

 Fokus på det nye arbejdsmarked/prekariatet
 Fokus på branchespecifikke behov, fx på IT-området 
 Fokus på efter- og videreuddannelsesområdet, herunder det 

dobbelte kompetenceløft
 Fokus på forretningsmodeller for et rummeligt/socio-økonomisk 

arbejdsmarked
 At de to regionale arbejdsmarkedsråd understøtter kommunernes 

indsatser på uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet gennem:
o tilvejebringelse af fælles viden og overblik
o afprøvning af modeller og løsninger i samarbejde med 

kommuner og arbejdsmarkedets parter, samt 
o opsamling og formidling af gode erfaringer og cases
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5. Uddannelse

På uddannelsesområdet har KKR to opmærksomhedspunkter:

At kvalificeret arbejdskraft bidrager til vækst og udvikling i hele Regionen, 
herunder at:
 Der er uddannelsesmuligheder i hele regionen
 Uddannelsesudbuddet og borgernes uddannelsesudvalg modsvarer 

virksomhedernes behov på kort og på langt sigt
 Der er dialog med uddannelsesinstitutionerne i regionen

At der er veluddannet arbejdskraft til de kommunale velfærdsområder, 
herunder at 
 Uddannelsesstederne er placeret over hele regionen, både af 

hensynet til at understøtte uddannelserne med praktikpladser og 
praksiserfaring, og af hensynet til sikring af fremtidig arbejdskraft

 At tilgangen til uddannelserne modsvarer kommunernes behov
 At kvaliteten i uddannelserne understøtter den faglige udvikling og 

kvalitet indenfor velfærdsområderne

6. Det specialiserede social- og undervisningsområde

Samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde i 
Midtjylland skal kendetegnes ved, at det gør en forskel for borgerne.
Vi her derfor arbejdet sammen på tværs af kommuner og region for:

 At borgeren har mest muligt ansvar og ind ydelse på eget liv med 
fokus på livskvalitet

 At indsatser hænger sammen og skabes sammen med borgeren, 
hele vejen rundt

 At borgerens ressourcer kommer i spil og skaber værdi i en tidlig og 
fokuseret indsats

 At alle er en del af et fællesskab

Det afgående KKR Midtjylland foreslår, at den nye KKR Midtjylland arbejder i 
forlængelse heraf og indtænker følgende temaer for fælles politisk fokus på 
det specialiserede social- og undervisningsområde:

 Politisk relevans også i den enkelte kommune
 Fælles mål som ambitiøs overlægger eller retningspil
 Kommunal suverænitet på delmål, metode og drift
 Fokus på, hvad der virker for borgeren
 Fokus på helhedsorienterede indsatser
 Fokus på borgere med psykiske lidelser
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7. Psykiatriområdet (borgere med psykiske lidelser)

Set i lyset af, at antallet af borgere med psykiske lidelser stiger, at der er en 
stigning i den ambulante behandling, at der er kortere indlæggelsestider og 
hurtigere udskrivninger, har KKR Midtjylland sat fokus på psykiatrien på flere 
KKR møder. KKR har særligt været optaget af, at unge med psykiske 
lidelser "bremses" i at fuldføre en uddannelse eller komme i beskæftigelse 
og at psykisk syge udskrives hurtigere end tidligere. 

Kommunerne i Midtjylland godkendte i begyndelsen af valgperioden et 
rammepapir for voksne med psykiske lidelser, der rammesatte den 
kommunale indsats om borgerens inddragelse, samspillet mellem de 
kommunale fagområder m.v. 

Som udkomme af den tematiserede drøftelse af psykiatrien er der hertil 
yderligere udarbejdet en kortlægning af tendenserne i de kommunale ind-
satser for borgere med psykiske lidelser og en kortlægning af, hvilke 
udfordringer, der især er. 

Borgere med psykiske lidelser har ofte behov for forskellige indsatser, der 
går på tværs af fagområder, eksempelvis social- sundheds- og 
beskæftigelsesområder og på tværs af sektorer, eksempelvis hospital, 
praktiserende læge og kommune. Kortlægningen viser, at der både internt i 
kommunerne og i samarbejdet med andre sektorer, er behov for forandring 
og udvikling. Der er derfor lagt op til at KKR i begyndelsen af næste 
valgperiode får for-slag til målsætninger, der kan udvikle og forbedre 
indsatsen for borgere med psykiske lidelser. 

8. Sundhedsområdet

En ny sundhedsaftale skal godkendes i næste valgperiode, hvilket kræver et 
godt forarbejde i det nye KKR, i SKU og i kommunalbestyrelserne.

Arbejdet med at forberede den næste sundhedsaftale er så småt gået i 
gang.

Det indebærer, at arbejdet med den næste sundhedsaftale vil ske med af-
sæt i

 det grundlag og de erfaringer man har gjort sig i indeværende 
periode, særligt med at sætte borgeren i centrum og med at flytte 
opgaver fra en sektor til en anden (eksempelvis overflytning til 
kommunerne af en del af hjerterehabiliteringen) 

 de nye rammer som arbejdet med planen for det nære og 
sammenhængende sundhedsvæsen som bliver klargjort  i efteråret 
2017, herunder kan nævnes,  at det foreløbig er lykkedes at rykke 
kadencen for godkendelse til den 1. juli 2019

 en ny overenskomst med de praktiserende læger
 de visioner og mål for udviklingen af det nære sundhedsvæsen som 

de nye politikere vil sætte for sundhedsaftalerne
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Det kan forventes, at KKR s arbejde med målsætninger for psykiatriområdet 
får effekt på den kommende sundhedsaftale. Et andet tema, der vil få stort 
fokus i næste valgperiode er udbredelse og anvendelse af telemedicin.
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