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Psykiatri og Social
Administrationen

Psykiatriplanlægning
Tingvej 15

Postboks 36
DK-8800 Viborg

Tel. +45 7841 0000
Psykiatrisocial@rm.dk

www.ps.rm.dk

Svar til KKR vedr. øget ambulant aktivitet i psykiatrien

Svar til KKR

1. Hvad ligger der bag stigningen i den ambulante behandling 
(29%'s stigning fra 2013 – 2015)

Stigningen i den ambulante aktivitet fra 2013 – 2015 er på 29% og 
fra 2013 – 2016 på 30%. 
Årsagerne hertil er: 

 Psykiatrien etablerede 1. februar 2013 Psykiatriens Central 
Visitation til elektive henvisninger. Samtidig blev der truffet 
beslutning om at alle henviste patienter skulle ses mindst 1 
gang til en psykiatrisk vurdering. 

 1. september 2014 trådte udrednings- og behandlingsretten i 
kraft (patienter henvist til udredning skal være udredt inden 
60 dage). Samtidig ændrede psykiatrien praksis, således af 
patienterne, som ikke var psykiatriske målgruppe eller 
patienter, hvor der ikke var tilstrækkelige oplysninger til at 
det kunne godtgøres at det var psykiatriens målgruppe skulle 
tilbagevises. Udrednings- og behandlingsretten er skærpet 
både 1. september 2015 og 1. september 2016.

 Antallet af ventende til psykiatrien er fra december 2013 til 
december 2016 faldet fra 3150 patienter til 870 patienter. 

 Psykiatrien i Region Midtjylland fik på lige fod med de øvrige 
regioner tilført centrale midler til at udvide den ambulante 
kapacitet med henblik på at implementere udredningsretten. 
Det drejer sig om 
- 42 mio. kr fra og med 2015 
- 21 mio. kr fra og med 2016.

Med i vurderingen af hvilken betydning den øgede ambulante 
aktivitet har for den kommunale medfinansiering, så har den 
kommunale medfinansiering de sidste år ramt loftet for hvad 
kommunerne skal betale i kommunal medfinansiering. Dette har 
betydet tilbagebetalinger til kommunerne, som skal regnes med i 
den samlede vurdering. Der forventes også at være 
tilbagebetaling af kommunal medfinansiering for 2016.

Dato 12-01-2017 

Elisabeth Brix Westergaard

Tel. +4578470306

Elisabeth.Westergaard@PS.RM.DK

1-30-74-49-16
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2. Hvilke psykiske lidelser ligger bag stigningen?

Vedlagt er oversigt over antallet af ambulante kontakter i 2013 – 2016 fordelt på diagnoser og 
fordelt på henholdsvis under og over 30 år. Under 30 år er inkl. børne- og 
ungdomspsykiatrien. Som det fremgår af tabellen har der været en stigning i antallet af 
ambulante ydelser for alle diagnose grupper. 

Antalsmæssigt har den største stigning været inden for diagnosegrupperne: affektive lidelser 
(depressioner og bipolar), nervøse og stress relaterede lidelser (angst og PTSD) og 
forstyrrelser i personlighedsstrukturen (personlighedsforstyrrede). 

Procentvis har den største stigning (> 130 %) været inden for diagnosegrupperne: affektive 
lidelser, nervøse og stress relaterede lidelser, forstyrrelser i personlighedsstrukturen, mental 
retardering, adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser (ADHD) samt retspsykiatri. 

3. Hvilke psykiske lidelser udgør de største 3 – 4 lidelser (henholdsvis ambulant og 
stationært)

Ambulant: De 3 diagnosegrupper med flest ambulante ydelser blandt alle er: 
Skizofreni/psykoser, affektive lidelser samt nervøse og stress relaterede lidelser. Det samme 
gør sig gældende, når man kigger på gruppen af over 30 år. Under 30 år overgås disse 3 
diagnoser af adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser (ADHD). 

Stationært: De 3 diagnosegrupper med flest sengedage blandt alle er: Skizofreni/psykoser, 
affektive lidelser og retspsykiatri. Det samme gør sig gældende for grupperne både under og 
over 30 år. 

Se i øvrigt vedlagt bilag. 

4. Hvilke konsekvenser har samlingen af psykiatrien på de større sygehuse for den 
fremtidige kapacitet. 

Den samlede sengekapacitet vil være uændret efter udflytningen af psykiatrien til Skejby og 
Gødstrup. Der forventes heller ikke være ændringer i den ambulante aktivitet i forbindelse 
med udflytningen. 

Erfaringerne fra Psykiatriens Hus i Silkeborg har vist at den ambulante aktivitet stiger ved 
etablering af Psykiatriens Hus. Hvis der etables Psykiatriens Hus andre steder, vil det derfor 
kunne få betydning for den samlede ambulante aktivitet. 



3.1 Psykiatri – opfølgning på temadrøftelse 



Ambulante besøg pr år
Aldergruppering adiag3 2013 2014 2015 2016
Under 30 DF0 Organiske lidelser 372 466 410 259

DF1 Psykiske lidelser forårsaget af stoffer 1.043 1.215 999 986
DF2 Skizofreni/psykoser 17.020 19.434 19.036 17.720
DF3 Affektive 13.322 15.278 17.948 18.840
DF4 Nervøse og stress relaterede 14.103 18.347 19.409 22.065
DF5 Adfærdsændringer 11.159 12.408 13.305 11.891
DF6 Forstyrrelser i personlighedsstruktur 10.047 12.725 14.600 16.665
DF7 Mental retardering 1.142 1.335 1.991 1.770
DF8 Psykiske udviklingsforstyrrelser 7.940 10.035 9.723 9.441
DF9 Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser 17.473 21.838 24.188 22.396
DZ0 Retspsykiatri/observation 5.958 10.241 13.464 13.320
 - andre - Øvrige 1.260 1.292 1.247 1.319
Total 100.839 124.614 136.320 136.672

Aldergruppering adiag3 2013 2014 2015 2016
Over 30 DF0 Organiske lidelser 7.157 8.372 8.979 7.142

DF1 Psykiske lidelser forårsaget af stoffer 1.797 1.820 1.904 1.852
DF2 Skizofreni/psykoser 25.691 27.329 28.326 28.158
DF3 Affektive 45.417 50.054 49.133 48.187
DF4 Nervøse og stress relaterede 24.044 31.745 33.514 35.212
DF5 Adfærdsændringer 2.161 2.286 2.782 2.070
DF6 Forstyrrelser i personlighedsstruktur 11.637 15.453 18.184 18.225
DF7 Mental retardering 880 1.183 1.909 2.442
DF8 Psykiske udviklingsforstyrrelser 828 1.112 1.003 904
DF9 Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser 5.235 6.232 6.445 6.703
DZ0 Retspsykiatri/observation 6.655 9.375 12.674 14.041
 - andre - Øvrige 2.422 2.893 2.196 2.411
Total 133.924 157.854 167.049 167.347

Aldergruppering adiag3 2013 2014 2015 2016
alle DF0 Organiske lidelser 7.529 8.838 9.389 7.401

DF1 Psykiske lidelser forårsaget af stoffer 2.840 3.035 2.903 2.838
DF2 Skizofreni/psykoser 42.711 46.763 47.362 45.878
DF3 Affektive 58.739 65.332 67.081 67.027
DF4 Nervøse og stress relaterede 38.147 50.092 52.923 57.277
DF5 Adfærdsændringer 13.320 14.694 16.087 13.961
DF6 Forstyrrelser i personlighedsstruktur 21.684 28.178 32.784 34.890
DF7 Mental retardering 2.022 2.518 3.900 4.212
DF8 Psykiske udviklingsforstyrrelser 8.768 11.147 10.726 10.345
DF9 Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser 22.708 28.070 30.633 29.099
DZ0 Retspsykiatri/observation 12.613 19.616 26.138 27.361
 - andre - Øvrige 3.682 4.185 3.443 3.730
Total 234.763 282.468 303.369 304.019



Ambulante besøg pr år Procentfordeling sammenlignet relativt til 2013
Aldergruppering adiag3 2013 2014 2015 2016
Under 30 DF0 Organiske lidelser 100% 125% 110% 70%

DF1 Psykiske lidelser forårsaget af stoffer 100% 116% 96% 95%
DF2 Skizofreni/psykoser 100% 114% 112% 104%
DF3 Affektive 100% 115% 135% 141%
DF4 Nervøse og stress relaterede 100% 130% 138% 156%
DF5 Adfærdsændringer 100% 111% 119% 107%
DF6 Forstyrrelser i personlighedsstruktur 100% 127% 145% 166%
DF7 Mental retardering 100% 117% 174% 155%
DF8 Psykiske udviklingsforstyrrelser 100% 126% 122% 119%
DF9 Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser 100% 125% 138% 128%
DZ0 Retspsykiatri/observation 100% 172% 226% 224%
 - andre - Øvrige 100% 103% 99% 105%
Total 100% 124% 135% 136%

Aldergruppering adiag3 2013 2014 2015 2016
Over 30 DF0 Organiske lidelser 100% 117% 125% 100%

DF1 Psykiske lidelser forårsaget af stoffer 100% 101% 106% 103%
DF2 Skizofreni/psykoser 100% 106% 110% 110%
DF3 Affektive 100% 110% 108% 106%
DF4 Nervøse og stress relaterede 100% 132% 139% 146%
DF5 Adfærdsændringer 100% 106% 129% 96%
DF6 Forstyrrelser i personlighedsstruktur 100% 133% 156% 157%
DF7 Mental retardering 100% 134% 217% 278%
DF8 Psykiske udviklingsforstyrrelser 100% 134% 121% 109%
DF9 Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser 100% 119% 123% 128%
DZ0 Retspsykiatri/observation 100% 141% 190% 211%
 - andre - Øvrige 100% 119% 91% 100%
Total 100% 118% 125% 125%

Aldergruppering adiag3 2013 2014 2015 2016
alle DF0 Organiske lidelser 100% 117% 125% 98%

DF1 Psykiske lidelser forårsaget af stoffer 100% 107% 102% 100%
DF2 Skizofreni/psykoser 100% 109% 111% 107%
DF3 Affektive 100% 111% 114% 114%
DF4 Nervøse og stress relaterede 100% 131% 139% 150%
DF5 Adfærdsændringer 100% 110% 121% 105%
DF6 Forstyrrelser i personlighedsstruktur 100% 130% 151% 161%
DF7 Mental retardering 100% 125% 193% 208%
DF8 Psykiske udviklingsforstyrrelser 100% 127% 122% 118%
DF9 Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser 100% 124% 135% 128%
DZ0 Retspsykiatri/observation 100% 156% 207% 217%
 - andre - Øvrige 100% 114% 94% 101%
Total 100% 120% 129% 130%



Sengedage pr år
Aldergruppering adiag3 2013 2014 2015 2016
under 30 DF0 Organiske lidelser 793 902 648 311

DF1 Psykiske lidelser forårsaget af stoffer 1.700 1.835 1.866 1.854
DF2 Skizofreni/psykoser 22.247 20.021 20.242 22.420
DF3 Affektive 10.033 8.685 9.621 8.093
DF4 Nervøse og stress relaterede 4.019 3.683 4.476 3.757
DF5 Adfærdsændringer 5.255 5.701 5.984 6.222
DF6 Forstyrrelser i personlighedsstruktur 3.874 3.384 3.735 4.379
DF7 Mental retardering 381 376 287 371
DF8 Psykiske udviklingsforstyrrelser 3.891 4.600 5.190 4.881
DF9 Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser 3.148 3.353 2.519 2.666
DZ0 Retspsykiatri/observation 9.549 9.142 11.707 11.208
 - andre - Øvrige 103 49 72 221
Total 64.993 61.731 66.347 66.383

Aldergruppering 2013 2014 2015 2016
over 30 DF0 Organiske lidelser 3.875 3.804 3.716 3.364

DF1 Psykiske lidelser forårsaget af stoffer 4.221 3.174 2.850 3.793
DF2 Skizofreni/psykoser 46.711 45.380 44.977 45.917
DF3 Affektive 40.837 40.773 35.652 33.197
DF4 Nervøse og stress relaterede 4.756 4.968 5.416 5.641
DF5 Adfærdsændringer 989 1.279 1.048 870
DF6 Forstyrrelser i personlighedsstruktur 4.240 4.297 3.250 2.940
DF7 Mental retardering 702 799 593 290
DF8 Psykiske udviklingsforstyrrelser 388 351 500 1.083
DF9 Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser 302 621 460 742
DZ0 Retspsykiatri/observation 11.362 12.414 14.299 16.634
 - andre - Øvrige 238 105 73 399
Total 118.621 117.965 112.834 114.870

Aldergruppering adiag3 2013 2014 2015 2016
alle DF0 Organiske lidelser 4.668 4.706 4.364 3.675

DF1 Psykiske lidelser forårsaget af stoffer 5.921 5.009 4.716 5.647
DF2 Skizofreni/psykoser 68.958 65.401 65.219 68.337
DF3 Affektive 50.870 49.458 45.273 41.290
DF4 Nervøse og stress relaterede 8.775 8.651 9.892 9.398
DF5 Adfærdsændringer 6.244 6.980 7.032 7.092
DF6 Forstyrrelser i personlighedsstruktur 8.114 7.681 6.985 7.319
DF7 Mental retardering 1.083 1.175 880 661
DF8 Psykiske udviklingsforstyrrelser 4.279 4.951 5.690 5.964
DF9 Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser 3.450 3.974 2.979 3.408
DZ0 Retspsykiatri/observation 20.911 21.556 26.006 27.842
 - andre - Øvrige 341 154 145 702
Total 183.614 179.696 179.181 181.335



Sengedage pr år Procentfordeling sammenlignet relativt til 2013
Aldergruppering adiag3 2013 2014 2015 2016
under 30 DF0 Organiske lidelser 100% 114% 82% 39%

DF1 Psykiske lidelser forårsaget af stoffer 100% 108% 110% 109%
DF2 Skizofreni/psykoser 100% 90% 91% 101%
DF3 Affektive 100% 87% 96% 81%
DF4 Nervøse og stress relaterede 100% 92% 111% 93%
DF5 Adfærdsændringer 100% 108% 114% 118%
DF6 Forstyrrelser i personlighedsstruktur 100% 87% 96% 113%
DF7 Mental retardering 100% 99% 75% 97%
DF8 Psykiske udviklingsforstyrrelser 100% 118% 133% 125%
DF9 Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser 100% 107% 80% 85%
DZ0 Retspsykiatri/observation 100% 96% 123% 117%
 - andre - Øvrige 100% 48% 70% 215%
Total 100% 95% 102% 102%

Aldergruppering 2013 2014 2015 2016
over 30 DF0 Organiske lidelser 100% 98% 96% 87%

DF1 Psykiske lidelser forårsaget af stoffer 100% 75% 68% 90%
DF2 Skizofreni/psykoser 100% 97% 96% 98%
DF3 Affektive 100% 100% 87% 81%
DF4 Nervøse og stress relaterede 100% 104% 114% 119%
DF5 Adfærdsændringer 100% 129% 106% 88%
DF6 Forstyrrelser i personlighedsstruktur 100% 101% 77% 69%
DF7 Mental retardering 100% 114% 84% 41%
DF8 Psykiske udviklingsforstyrrelser 100% 90% 129% 279%
DF9 Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser 100% 206% 152% 246%
DZ0 Retspsykiatri/observation 100% 109% 126% 146%
 - andre - Øvrige 100% 44% 31% 168%
Total 100% 99% 95% 97%

Aldergruppering adiag3 2013 2014 2015 2016
alle DF0 Organiske lidelser 100% 101% 93% 79%

DF1 Psykiske lidelser forårsaget af stoffer 100% 85% 80% 95%
DF2 Skizofreni/psykoser 100% 95% 95% 99%
DF3 Affektive 100% 97% 89% 81%
DF4 Nervøse og stress relaterede 100% 99% 113% 107%
DF5 Adfærdsændringer 100% 112% 113% 114%
DF6 Forstyrrelser i personlighedsstruktur 100% 95% 86% 90%
DF7 Mental retardering 100% 108% 81% 61%
DF8 Psykiske udviklingsforstyrrelser 100% 116% 133% 139%
DF9 Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser 100% 115% 86% 99%
DZ0 Retspsykiatri/observation 100% 103% 124% 133%
 - andre - Øvrige 100% 45% 43% 206%
Total 100% 98% 98% 99%
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KL NOTAT KKR 
MIDTJYLLAND 

Høring af Psykiatriplan 2017 

Region Midtjylland har sendt Psykiatriplan 2017 i høring i kommunerne 
(bl.a.) fra den 22. december 2016 til den 6. marts 2017. 

Sundhedskoordinationsudvalget i Midtjylland er blevet orienteret om 
Psykiatriplan 2017 og om høringen. I den forbindelse blev der fra de 
kommunale medlemmer af udvalget udtrykt ønske om at fokusere på og 
samle fælleskommunale synspunkter, som kan drøftes i KKR Midtjylland og i 
det fælles kommunale samarbejde i sundheds- og rammeaftaleregi. Der 
lægges således ikke op til et fælles høringssvar fra kommunerne, men på en 
fælles kommunal opsamling og drøftelse af kommunernes høringssvar, som 
kommunerne sender til regionen. 

Der gøres indledningsvist opmærksom på, at Psykiatriplan 2017 er 
interessant for flere af sektorområderne i kommunerne - på børn og unge-, 
sundheds-, arbejdsmarkeds-, og socialområdet, og der opfordres derfor til 
en bred høring/kommentering i hver kommune. 

Med Psykiatriplan 2017 inviterer og opfordrer Region Midtjylland til et styrket 
samarbejde på tværs af sektorer og vil bidrage til, at der skabes nye 
samarbejdsformer med fokus på den bedste kvalitet og sammenhæng i 
indsatsen for mennesker med psykisk sygdom. 

Indenfor de seneste år er der sket en kraftig stigning i aktiviteten — således 
er antallet af kontakter til psykiatrien pr. borger steget med 50% fra 2007 til 
2015. Stigningen er i høj grad sket på de ambulante behandlinger, og der 
har frem til 2011 været et fald i antallet af sengepladser i psykiatrien, 
hvorefter kapaciteten er nogenlunde konstant. 

I de kommende år tager regionen nybyggede og renoverede psykiatriske 
afdelinger i brug og i det hele taget integrerer psykiatrien sammen med de 
somatiske afdelinger. 

Som de væsentligste udfordringer nævner Psykiatriplan 2017 blandt andet 
ændringer i sygdomsbilledet, rekrutteringsbehov, behov for bedre 
behandlingsmetoder og utilstrækkelig og uklar opgavefordeling. 

Set i lyset af denne udvikling rummer psykiatriplan 2017 blandt andet 
følgende interessante kommunale temaer: 

Udskrivning og samspil med øget specialisering og ambulante 
behandlinger. 

Det nævnes i Psykiatriplan 2017, at nogle mennesker med psykisk sygdom 
oplever, at der kommer et hul i forløbet, eksempelvis fordi kommunen eller 
almen praksis ikke er klar til at tage over umiddelbart efter udskrivelsen. 
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KL NOTAT 

- Er der forhold omkring udskrivningen, der bør adresseres for at undgå 
"huller" i overgangen? 

- Hvilke muligheder/udfordringer vurderes fælles akutmodtagelser at få for 
kommunen? Hvordan kan man set fra en kommunal synsvinkel få de 
ambulante tilbud og indsatsen fra den kommunale psykiatri til at spille 
bedre sammen? Hvilke rådgivningstilbud har kommunerne behov for? 

- Andet? 

Målgrupper 
Der nævnes følgende målgrupper i Psykiatriplan 2017: unge med 
udadreagerende og selvskadende adfærd, multisyge, psykisk syge med 
kroniske lidelser og demens. 

Er der andre målgrupper, som har stor relevans for kommunerne? 

Inklusion 
Der sættes fokus på, at mennesker med psykisk sygdom får mulighed for at 
anvende deres ressourcer aktivt til den enkeltes bedste. 

Er der særlige behov for PPR i forhold til ungepsykiatrien? Er der særlige 
behov i jobcentrene i forhold til psykiatrien? 

Flere sunde leveår 
Det fremgår af Psykiatriplan 2017, at relevante fagpersoner systematisk skal 
screene for KRAM faktorerne og henvise til relevante kommunale 
forebyggelsestilbud. Kræver det nye kommunale tilbud? Eller? 

- Hvilke kommunale muligheder/udfordringer er der ved at have "fælles 
ansvar for opsporing af sygdomme"?.Er der særlige kommunale ønsker til 
samarbejdet (somatik, almen praksis og psykiatrien) om 
medicinordination? 

- Er der overvejelser om, hvordan psykiatrien kan bidrage til mere 
forebyggelse af psykiske lidelser? 

Forskning 
Region Midtjylland og Aarhus Universitet har i samarbejde fastlagt fire 
fokusområder som forskere indenfor psykiatri skal samle 
forskningseksperticen om i de kommende år 

Er der interesse for, at kommunerne går ind i dette samarbejde? 

Stigningen i antallet af borgere med psykiske lidelser har været tematiseret i 
KKR Midtjylland, i Sundhedskoordinationsudvalget og i Praksisplanudvalget 
og i den fælles administrative styregruppe på det specialiserede 
socialområde. Temaet er drøftet i kommunerne. Forslaget til tematiseringer 
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skal ses i dette lys. Sekretariatet vil som sagt følge op på kommunernes 
høringssvar og lægge op til en fortsættelse af drøftelserne i første omgang i 
KKR Midtjylland den 27. februar og dernæst i de tværsektorielle politiske og 
administrative udvalg. Der skal skabes de bedst mulige forløb for borgerne. 

Afslutningsvis gives et par henvisninger, man kan orientere sig i for at få et 
indblik i nogle af de tværgående indsatser. Der vedlægges også et 
skematisk overblik over regionens organisering af psykiatriområdet. 

Tværsektorielle indsatser 
Et indblik i eksisterende tværsektorielle samarbejder på sundheds- og 
socialområdet arbejde kan fås her: 

Sundhedsaftalen 2015-2018 

./. Status — Sundhedssamarbejdets indsatser for 2016/2017 (her kan ses status 
for initiativer indenfor målet om "Bedre sundhed for borgere med psykisk 
sygdom") 

Forkabsprociram for depression  

Rammepapir for voksenpsykiatri  

./. Regionens organisering på psykiatriområdet 
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Sundhedsaftalens mål Sundhedsaftale indsatser 

Samspil ml arbejdsmarked og 
sundhed 

Systematisk opfølgning på 
særligt udsatte børn 

(prøvehandling i Horsens) 

Fortsat implementering af 
Forløbsprogram for 

depression 

Udvikling og afprøvning af 

2-3 prøvehandlinger ift. 
borgere med psykisk 
svpdnm np mkhni 

Fastholdelse af gravide i 
arbejde 

Bedre sundhed for borgere, 
som er socialt udsatte 

Flere borgere bevarer 
tilknytning til 
arbejdsmarkedet/uddannelse i 
forbindelse med sygdom 

Fortsat implementering af 
Forløbsprogram for lænderyg 

smerter 

Børn og unge med 
psykisk sygdom og 

misbrug — tidlig 
inriats   

Monitorering af indsatser 
ift. overvægtige børn og 

unge 

Tværsektoriel 
monitorering af 

kro nikerområdet 

Model for tværsektorielle 
audits på 

forebyggelsesområdet 

National 
handlingsplan for 

demens 2025 

Telemedicinsk 
hjem memonitorering 
til borgere med KOL 

Implementering af ny 
bekendtgørelse og 

vejledning om 
genoptræning 

National handlingsplan 
for den ældre 

medicinske patient 

d. 22.11.16 

Status - Sundhedssamarbejdets indsatser for 2016/2017 (fra Sundhedsaftalen og nationale initiativer) 

Mindske social ulighed i 
sundhed 

Dækning af udgifter 
fm. børn og unge 

med kronisk sygdom 

Socialt udsatte 
projekt på 

tandområdet 

Socialt udsatte i 
landområder 
(Norddjurs 
Kommune) 

Social ulighed i 
sundhed 

Flere henvisninger til 
kommunale forebyggelsestilbud 

Behovet for akutte 
indlæggelser reduceres 

Øge sundheden for børn og 
unge 

Flere borgere er trygge, når 
de i deres behandlingsforløb 
krydser sektorgrænser 

Udvikling af kvaliteten af 
udskrivningsaftaler og 
koordinationsplaner for 

borgere med psykisk sygdom 

Børn og unge med psykisk 
sygdom — netværksmøder og 

koordinatorfunktion 

Revision af Samarbejdsaftale Tidlig opsporing af Samarbejdsaftale for 
vedr. Familieambulatoriet sårbare gravide Fælles gravid team 

Implementering af koordinerede 
indsatsplaner for borgere med 
psykisk sygdom og samtidigt 

misbrug 

Samarbejdsaftale på 
respirationsområdet 

National 
lungesatsning 

Nationale initiativer 

Samarbejdsaftale om IV- 
behandling udenfor 

hospital 

Samarbejdsaftale 
infektionshygiejne 

Milepæle for udgående 
funktioner og rådgivning 

Akutområdet 

Implementering 
af TOBS 

Implementering af milepæle 
på akutområdet 

Implementering af opfølgende 
hjemmebesøg 

Udvikling og afprøvning af lokale Nærsektorielle 
projekter mhp. øget compliance ift. 

medicinindtagelse (borgere med psykisk sygdom) 

Implementering af 
Forløbsprogram for 

hjertesygdom 

Fælles strategi 
for telesundhed 

Revision af 
Forløbsprogram 

for KOL 

lmplemente ing af kontaktskema i 
kommunerne til kommunikation ml. 

almen praksis, kommuner og 
regionspsykiatri 

lmplemente sng af 
Forlerbsprogram 

for diabetes 

Telemedicinsk 
sårvurdering 

Bedre sundhed for borgere 
med psykisk sygdom 

Styrket behandling af borgere 
med psykisk og somatisk 

sygdom (løbende audits på 
hanvigning ng Apikricpr)   

Under udvikling 

Ikke igangsat 

Implementering i klynger 

Skal-opgaver/lovgivning 

Nationale mål 
for sundheds- 

væsenet 

Implemente ing af 
dialogredskab/diffe entieri 
ngsmodel for borge e med 

psykisk sygdom 

Rehabilitering på 
specialiseret 

niveau 

Aftale om 
korresponcanceb 

reve (it) 



* Behandlingspsykiatri for børn og unge 

" Behandlingspsykiatri for voksne 

Skive 

Børne- og Ungdoms-
psykiatrisk Center Randers 

Grenaa 

Holstebro 

Regions-
psykiatrien 
Randers 

Regionspsykiatrien Midt Hadsten 

Regionspsykiatrien Vest 
Rønde 

Silkeborg 
Herning'' 

Børne- og Ungdoms-
psykiatrisk Center 

Aarhus Universitetshospital, Risskov 
.Afd. Q •Serviceafdel ingen 

.Afd. R •Centralkøkkenet 

Aarhus __ 1-7  
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center 

Skanderborg 

Regions-
psykiatrien 
Horsens 

Horsen 

Hedensted 

Psykiatri og Social 

midt 
regionmidtiyllancl 
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Forord
En ny Rammeaftale baner vejen

Der indsættes et forord ved KKR formanden
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Vision for Rammeaftale 2018 

De 19 kommuner og Region Midtjylland står sammen 
om rammeaftalen. Den skaber et fælles udgangspunkt 
for det mellemkommunale samarbejde og samarbejdet 
mellem kommunerne og Regionen om indsatsen på det 
sociale område. 

Den socialpolitiske linje tegnes af den enkelte kommune, 
der formulerer mål og visioner for egne tilbud. Samtidig 
har kommunerne og Region Midtjylland i fællesskab for-
muleret en række mål og visioner, der danner en fælles 
ramme om indsatsen på det sociale område. 

Fælles mål og visioner for borgerne 

Kommunerne og Region Midtjylland vil i fællesskab ar-
bejde for at:

Vision for Rammeaftale 2018 drøftes på møder i DAS-
SOS 23.1.17 og KKR 27.2.17, hvorefter forslag til vision ind-
sættes i udkastet
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Formålet med Rammeaftalen 

Det er kommunernes ansvar at koordinere det specialiserede 
socialområde og specialundervisningsområde. Som følge her-
af har kommunerne ansvaret for at udarbejde en årlig ramme-
aftale i samarbejde med regionen. 

Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styrings-
aftale, der tilsammen skal sikre principper for koordinering og 
udvikling på tværs af kommunerne.

Hvad er en rammeaftale? 

Der bor ca. 1.3 millioner borgere i den midtjy-
ske region. Omkring to procent heraf får i løbet 
af deres liv behov for højt specialiserede ydel-
ser på social- og undervisningsområdet. Nogle 
af ydelserne er knyttet til sygdom eller handi-
cap, andre er knyttet til misbrug eller familie-
problemer.

Gennem rammeaftalesamarbejdet sikrer de 19 
midtjyske kommuner og Region Midtjylland at 
området koordineres og udvikles. Det er sær-
ligt vigtigt i forhold til små og komplekse mål-
grupper, hvor det skal sikres at ekspertise og 
ressourcer anvendes hensigtsmæssigt. 

Samtidig sikrer rammeaftalen en effektiv ud-
nyttelse af tilbuddene og områdets økonomi-
ske ressourcer og klare aftaler om køb og salg 
af pladser.
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Sammenfatning
Udviklingsstrategi 2018 

Udviklingsstrategien koordinerer udviklingen af tilbud in-
den for det specialiserede social- og undervisningsom-
råde på tværs af de 19 midtjyske kommuner og Region 
Midtjylland. 

I forbindelse med udviklingsstrategien laver kommuner-
ne hvert år en vurdering af deres nuværende og fremti-
dige behov for tilbud og pladser. Vurderingerne viser, at 
kommunerne oplever xxx sammenhæng mellem deres 
behov og udbuddet af tilbud 

Processen frem til rammeaftalen har ført til, at der i 2018 
er udvalgt følgende fælleskommunale udviklingsområ-
der:

1. Titel på Udviklingsområde 1 (klikbar)
2. Titel på Udviklingsområde 2 (klikbar)
3. Titel på Udviklingsområde 3 (klikbar)

Du kan læse mere om de fælles udviklingsområder i 
Midtjylland her (linke til side 8)

Styringsaftale 2018

Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og 
prisudviklingen i det kommende år for de omfattede til-
bud i regionen. Styringsaftalens primære formål er sty-
ring og overblik over takstudviklingen. Desuden beskri-
ver styringsaftalens bilag principperne for finansiering, 
takstberegning og betalingsmodeller for kommunale og 
regionale sociale tilbud i Midtjylland.

I styringsaftalen for 2018 fortsættes KKR Midtjyllands 
beslutning om at kommunerne og regionen skal udmøn-
te en takstreduktion på minimum 3 pct. i perioden 2015-
2018 med mulighed for at medregne den reduktion af 
taksterne, der er gennemført fra 2014-2015.

Du kan læse mere om styringsaftalens takstmodel og 
procedurer her (klikbar)
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Udviklingsstrategi 2018 
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Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel 

Udviklingsstrategien har fokus på udviklingen af de tilbud, der er omfattet 
af Rammeaftalen, og skal samtidig indeholde et samlet skøn over behovet 
for pladser og tilbud. 

Udviklingsstrategi 2018 tager afsæt i indberetninger fra de 19 kommuner 
og Region Midtjylland. 

Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er xx sam-
menhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det 
samlede udbud af tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen. 

OBS på vurderinger ifht. de landsdækkende tilbud (Kofoesminde og sik-
rede afdelinger)

Fakta om udviklingsstrategien 

Udviklingsstrategien tager afsæt i de tenden-
ser, bevægelser og udfordringer, som kommu-
nerne og Region Midtjylland oplever på social-
området 

Udviklingsstrategien skal: 
• have fokus på indhold og effekt af indsat-

sen for borgerne

• skabe synlighed og gennemskuelighed om 
kapacitet og behov for pladser

• sikre koordination og udvikling af tilbud 
særligt til små målgrupper og målgrupper 
med komplicerede problemer, så ekspertise 
og ressourcer anvendes hensigtsmæssigt
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Fælles udviklingsområder i 2018 

I Rammeaftale 2018 har de midtjyske kom-
muner og Region Midtjylland i fællesskab 
peget på en række områder, hvor det fin-
des særlig vigtigt, at der arbejdes med 
fælles strategiske indsatser:

For hvert af udviklingsområderne er der 
udarbejdet et kommissorium med fælles 
aftaler om, hvordan der vil blive arbejdet 
med området ind i det fælleskommunale 
samarbejde (link til eksternt bilag).

Titel på Udviklingsområde 1 

Titel på Udviklingsområde 2 

Titel på Udviklingsområde 3 

Kort tekst, der beskriver baggrunden for udvælgelsen af udviklings-
området, hvilke målgrupper det vedrører og hvordan der vil blive arbej-
det med det (max 5 linjer)

Kort tekst, der beskriver baggrunden for udvælgelsen af udviklings-
området, hvilke målgrupper det vedrører og hvordan der vil blive arbej-
det med det (max 5 linjer)

Kort tekst, der beskriver baggrunden for udvælgelsen af udviklings-
området, hvilke målgrupper det vedrører og hvordan der vil blive arbej-
det med det (max 5 linjer)
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Opfølgning på tidligere års udviklingsområder 

Der indsættes en kort opfølgning på, hvordan der er ar-
bejdet med / resultater af tidligere års fokus- og udvik-
lingsområder. Der er eksempelvis:

• Voksenhandicapområdet (rammepapir for KKR-mål-
sætning)

• Borgere med centrale spiseforstyrrelser

• Fælles metodeudvikling- og anvendelse (Collective 
Impact)
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Styringsaftale 2018 
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Nyt i Styringsaftale 2018 

Styringsaftalen er i al væsentligt uændret i forhold til Rammeaftalen for 
2017, herunder takstreduktionen på minimum 3 % i perioden 2015 – 2018, 
med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne, der er gennem-
ført fra 2014 til 2015. 

I styringsaftale 2018 er der sket en ændring i indregning af egenbetalingen. 
Ændringen fra netto til brutto takstprincip har betydet, at det nu er handle-
kommunens ansvar at beregne og opkræve beboerens egenbetaling efter 
serviceloven. 

Fakta om styringsaftalen 

Styringsaftalen skal lægge rammerne for 
kapacitets- og prisudviklingen i det 
kommende år for de tilbud, der er omfattet 
af Rammeaftalen. 

Formålet med styringsaftalen er at øge
bevidstheden om og stillingtagen til de 
styringsmæssige konsekvenser af, at 
kommunerne er afhængige af at købe og 
sælge på tværs af kommunegrænserne.

Det medføreret behov for at koordinere 
rammerne for køb og salg på det 
specialiserede social- og undervisnings-
område.
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Opfølgning: Takstreduktionen over årene 

Takstreduktion
Kommunerne i region Midtjylland har indgået en flerårig 
aftale, gældende fra 2015 – 2018, her forpligtiger den 
enkelte driftsherre i Midtjylland sig på at reducerer sit 
takstberegningsgrundlag for rammeaftaleområdet på 
3% i perioden 2015-2018, med mulighed for at indregne 
reduktionen fra 2014-2015. 

Takstreduktionen er beregnet på baggrund af budgettal-
lene og DASSOS har efterlyst en opfølgning på baggrund 
af realiserede tal fremadrettet.
Der følges gennem perioden op på takstreduktionen for 
at følge om målet bliver opfyldt eller der er behov for 
yderlige tiltag.

Regulering over/underskud
Takstbekendtgørelsen redegør for at driftsherre skal 
indregne tidligere års over- og underskud i taksterne.  
Hvis over-underskud overstiger +/- 5% skal det regule-
res i taksterne to år efter.
Underskudt op til 5% kan ikke indregnes i taksterne men 
skal i stedet dækkes via effektiviseringer eller lignende 
tiltag. Se mere omkring over/underskud i bilag x. (eks-
ternt link)

I bilagene til styringsaftalen finder du:

• Angivelse af, hvilke konkrete tilbud der er omfat-
tet af styringsaftalen. 

• Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud om-
fattet af aftalen. 

• Aftaler om prisstrukturen for de omfattede til-
bud. 

• Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og 
pladser. 

• Aftaler om principper for evt. indregning af 
driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning 
af tilbud aftalt i rammeaftaleregi. 

• Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud. 

• Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om 
overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse 
af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til 
rådighed for de øvrige kommuner.
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Processen bag Rammeaftale 2018 

Rammeaftale 2018 er udarbejdet i en åben dialog mel-
lem de 19 kommuner og Region Midtjylland. 

Det er Den Administrative Styregruppe for Social- og 
Specialundervisningsområdet (DASSOS), der har for-
beredt arbejdet omkring rammeaftalen. DASSOS er det 
øverste administrative organ i det fælleskommunale- og 
regionale samarbejde på socialområdet. 

Målet har været en aftale, der skaber et fælles afsæt for 
udviklingen af indsatserne sammen med borgerne. 

Rammeaftalen skal senest den 15. oktober 2017 være 
godkendt i de 19 midtjyske kommunalbestyrelser og re-
gionsrådet.

Rammeaftale 2018 er gældende for perioden 1. januar 
2018 til 31. december 2018
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Bilag til Rammeaftale 2018

Bilag til Udviklingsstrategi 2018

Bilag 1  Tendenser og bevægelser på det specialiserede social- og
specialundervisningsområde

Bilag 2  Kommissorium for arbejdet med udviklingsområde 1
Bilag 3  Kommissorium for arbejdet med udviklingsområde 2
Bilag 4 Kommissorium for arbejdet med udviklingsområde 3
Bilag 5  Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger
Bilag 6  Udviklingsplan for Sølund, 2018
Bilag 7  Udviklingsplan, Region Midtjylland, 2018
Bilag 8  Organisering på det specialiserede socialområde

Bilag til Styringsaftale 2018

Bilag 9  Tilbudsviften pr. januar 2017
Bilag 10 Omkostningsberegning og betalingsmodeller samt 	
	 abonnementsordninger
Bilag 11  Oversigt over antal pladser omfattet af rammeaftalen
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Kontakt 

Rammeaftale og bilag kan findes på hjemmesiden: 
http://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2018
Her findes information og materialer om de forskellige aktiviteter, 
der foregår i det midtjyske samarbejde på socialområdet.
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:
Sekretariat for Rammeaftaler 
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Mail: mesm@viborg.dk
Tlf: 41 71 99 98
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Rammeaftale på det specialiserede social- 
og specialundervisningsområde for de 19 
midtjyske kommuner og Region Midtjylland



3.3 Rammeaftale på social- og undervisningsområdet – ny 
form, proces og vision fra 2018



Rammeaftale 2018 2016 2017

Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun (…) Okt

Drøftelser vedr. retænkning af rammeaftalen: 

- DASSOS (administrativt input)

- KKR (politisk input)

- Takstgruppen (input til styringsaftale)

16.

22.

24.

Januarkonference 16.

Strategiske pejlemærker for Rammeaftale 2018:

- DASSOS

- KKR

23.

27.

Kommunale indberetninger

Første udkast til KKR pejlemærker og udviklings-

områder til behandling og kommentering i de lokale 

politiske udvalg og handicapråd (1.3 – 7.4)

1. 7.

Drøftelser af udkast til Rammeaftale 2018:

- Forretningsudvalg (1. udkast) 

- Forretningsudvalg (2. udkast)

22.

26.

Behandling af udkast til Rammeaftale 2018: 

- DASSOS

- KD-net

- KKR

xx.

19.

15.

Politisk godkendelse i Byråd og Regionsråd

(perioden 20. juni – 15. oktober 2017)

20. 15.

Forslag til tids- og procesplan for 

Rammeaftale 2018 

NYT



3.4  Pejlemærker for Rammeaftale 2018 på det specialiserede 
social- og undervisningsområde



Bilag til KD-net 

                      

            Dato: 17.1.17 
 
            Sagsbehandler:  
            Maria Eeg Smidt 
            Tlf. 41 71 99 98 
            mesm@viborg.dk 

 

 

 

 

 
 
            Sekretariat for Rammeaftaler 
            Midtjylland  
            Prinsens Allé 5 
            8800 Viborg 
         www.rammeaftaler.viborg.dk 
 
 
 
 

 
Opsamling på input til Rammeaftale 2018 indsamlet 
på Januarkonferencen 

 
 

Deltagerne på dette års januarkonference havde via uddelte postkort  
mulighed for at skrive deres input til Rammeaftalen 2018. 
 
I alt 26 deltagere benyttede muligheden. Nedenfor er input fra deres 
postkort gengivet i uredigeret form.  
 
 

Hvad synes du er det vigtigste, vi får med i Rammeaftale 2018? 
 

At der bliver lavet lovgivning således at ”overgange” fra barn til voksen lettes ved at ## ca. ½ år før en 18 års fød-
selsdag indtræder. 

Præcisere at alle mennesker behandles lige – med lige mulighed for at leve et liv hvor man kan få indhold i tilvæ-
relsen – ikke kun pleje og omsorg – som man i dag flere steder kan se er blevet kerneopgaven. Borgerens ønsker 
og drømme i fokus – fremtiden! 

Respekt for begrænsningerne, når virksomhederne inddrages.  
Tværfagligt samarbejde – bryde søjlerne ned. 
Fattigdom og afsavn gør børn ensomme og giver dem mindre overskud til at lære. 
Afskaf kontanthjælpsloftet. 

Stil krav og forventninger til alle borgere om at deltage på arbejdsmarkedet med alt, de kan. 
Væk fra forsørgelsessamfundet – og væk med ”det er synd for dem”. 
Det er ikke samfundets skyld at man er handicappet eller psykisk syg – og vi kan på ingen måde kompensere for 
dette med penge – og det skal vi heller ikke. 

Når man arbejder tværsektorielt støder man ofte ind i love, der virker som en barriere for en helheds-betragtning. 

Selvom det ligger lidt ved siden af rammeaftalens indhold, vil det være rigtig godt med deklarationer af alle tilbud. 
Deklarationer om indhold, målgruppe og mål. Det vil kunne bruges i det praktiske arbejde i hverdagen. 

Inddragelse af de private virksomheder! Åbne op – se muligheder. 
Opmærksomhed på de handicapkompenserende muligheder bredt. 

Inddragelse af borgerne – hvad har de brug for. Fleksibilitet i løsninger. 
En handicapmilliard (spørg regeringen). 
Meget mere care. Meget mindre kontrol = registrering.  

Kommunernes arbejde med at etablere et ”arbejdsmarked” for handicappede og andre udsatte grupper. 
Diagnosernes styrker på arbejdsmarkedet! 
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Være tydeligere på grænsefladen til sundhedsaftalen, især i forhold til psykiatrien. 

Inden for social- og specialundervisningsområdet skal der tages hensyn til overgange til voksenlivet, herunder 
brug af STU. 

Der skal skabes bedre muligheder for samspil mellem rammeaftalen og sundhedsaftalen, eksempelvis på psyki-
atri- og misbrugsområdet. 

At der ikke er nogen der bliver koblet af samfundet. 
Holdningsmæssige forandringer. At den svage borger får at vide: Du er dig og du duer, har værdi der kan bruges. 

Lovfæstning af handicapkonventionen! 

Værdi fremfor økonomi: Målrettet og håndholdt indsats.  
Flere projektorienterede indsatser. 
Give plads til nye måder. 
Alle kan bidrage med et eller andet – lidt eller meget. 
Anerkendelse og værdsættelse og tro på at det nytter – Code of care har vist en ny vej til at få flere ind på ar-
bejdsmarkedet.  
At tro på det bedste i enhver giver bonus, og så har alle lyst til at bidrage. 

Et tættere forpligtende samarbejde med erhvervslivet generelt.  
Udveksling på tværs af kommuner af gode ideer for at få de unge i job. 
Hædring af lokale ildsjæle, som formår at få de unge i job! 

At kommunerne comitter sig til at følge handicapkonventionen. 
At det tydeligt fremgår at det drejer sig om mennesker med individuelle ressourcer. 
Samarbejde om ”sømfrie” overgange for de særligt udsatte. 

Enig med Jan Petersen i at rammeaftalen skal være mindre teknisk – driftsorienteret. Skal afspejle både den virke-
lighed vi gerne ser fremadrettet, men også forståelse for den virkelighed der ER. 

Fællesskab 
Samskabelse 
Respekt og anerkendelse af de opgaver der løses af dygtige medarbejdere. 
Ikke kun fokus på nye – fortsatte besparelser. 

Tydeligt embedsværk – fokusere på at de politikere som skal godkende rammeaftalen også forstår hvad der står i 
den. Forstår konsekvensen af de aftaler, den indebærer. 

Der er nu gået 10 år siden kommunerne overtog voksenhandicapområdet. Evaluering skønnes aktuel, og på den 
baggrund: Hvad har vi ikke nået endnu = mål fremover. Hvad gik godt – det må også godt nævnes. 

At vi som kommuner skal tilbyde stillinger af alle slags til alle handicappede i vores kommuner. 
Mindre regler og love. 

Hvordan vi finder det gode match mellem borgere og virksomheder. 

Konkrete og målbare aftaler. 
Fokus på at udveksle de gode ideer. 

At inkorporere FN’s handicapkonvention. Det et ikke godt nok, at den er ratificeret – den skal også inkorporeres i 
den daglige praksis. 

Sociolancen: Der ringes 112. Hvordan udvælges det at sende en sociolance? Hvordan bemandes de? 
Praktiserende læger: Skal være mere opsøgende – hvordan? Hvor meget? 

 

 



3.4  Pejlemærker for Rammeaftale 2018 på det specialiserede 
social- og undervisningsområde



                                                                                                                                               

 

 

Rammeaftale 2017, fokus- og udviklingsområder 
 

1. 

Kommunikationsområdet 
Status: Faktuelle oplysninger om Kommunikationsområdet er blevet afdækket i forbindelse 
med de kommunale indberetninger til Rammeaftale 2017. Afdækningen viser, at hovedparten 

af de midtjyske kommuner oplever sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem 
kommunernes behov og udbuddet af tilbud.  

 
Det fremgår af Rammeaftale 2017, at der på baggrund af denne afdækning ”i regi af Ramme-

aftale 2017 skal tages stilling til, hvorvidt særlige udfordringer skal analyseres yderligere eller 
om konkrete initiativer skal iværksættes med henblik på at sikre, at Kommunikationsområdet 
drives efter lavest effektive omkostninger og med økonomisk og faglig bæredygtighed for 

Kommunikationscentrene” (jf. Rammeaftale 2017, kap. 3 og 7). 
 
Der træffes beslutning om evt. analyser / initiativer på DASSOS møde den 23. januar 2017. 
 

 
 

2. 

 
 

 

Voksenhandicap 
Status: Der er i 2016 udarbejdet et fælleskommunalt rammepapir, der beskriver fælles mål-
sætninger og tilgange inden for Voksenhandicapområdet. Rammepapiret indgår som bilag i 
Rammeaftale 2017. 

 
Rammepapiret er i december 2016 sendt til i kommunerne og regionen med opfordring fra 
KKR til, at relevante fagudvalg drøfter og indtænker rammepapiret i den lokale proces om ud-

viklingen af voksenhandicapområdet. Herunder, at kommunerne og regionen lokalt vurderer 
og tager en politisk drøftelse af, hvilke konkrete mål man ønsker at fastsætte for at under-

støtte den udvikling, der er sat med rammepapiret. 
 

Der vil i slutningen af 2017 blive fulgt op på, hvordan kommunerne og regionen har arbejdet 
med de intentioner og målsætninger, der beskrives i rammepapiret. 
 

3. 

Fælles metodeudvikling- og anvendelse 
Status: DASSOS har i samarbejde med Metodecentret igangsat et fælles metodeudviklings-
projekt, kaldet ”Styrket social integration af borgere med handicap i botilbud”. Projektet foku-
serer på udvikling og afprøvning af tværsektorielle arbejdsmetoder i støtten til borgere med 

handicap inspireret af collective impact-tilgangen. Konkret afprøves tilgangen på 2 tilbud i den 
midtjyske region. 

 
I første halvår af 2017 arbejdes der fortsat med afprøvning af projektets metoder. Det frem-
går af Rammeaftale 2017, at projektet med fordel vil kunne fortsættes og udbygges, hvis til-
bagemeldingerne er positive.  
 

DASSOS vil blive forelagt afrapportering og opfølgning på ”collective impact” projektet på 
møde den 23. maj 2017. 
 

 

 
 

4. 

 
 
 

Central udmelding fra Socialstyrelsen: Borgere med svære spiseforstyrrelser 
Status: Afrapporteringen fra Midtjylland er godkendt i de 19 byråd og regionsrådet og indgår 
som bilag til Rammeaftale 2017. Socialstyrelsen er i gang med at behandle afrapporteringer-
ne fra de 5 regioner og har i den forbindelse sendt opfølgende spørgsmål til den midtjyske af-
rapportering, som er ved at blive besvaret (jf. DASSOS 23.1.17 pkt. 3.2).  

 
Der vil i foråret 2017 være dialog mellem Socialstyrelsen og rammesekretariatet om afrappor-
teringen. Socialstyrelsen forventes at offentliggøre den samlede behandling af de 5 regionale 
afrapporteringer i sommeren 2017. 
 

   Dato: 

 

Oversigt og status: 
 

Fokus- og udviklingsområder i Rammeaftaler 2012 - 2017 
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Rammeaftale 2016, fokus- og udviklingsområder 
 

1. 

Socialpsykiatri 
Status: I regi af Rammeaftale 2015 og 2016 har de midtjyske kommuner og regionen udpe-
get socialpsykiatrien som et særligt fokus- og udviklingsområde.  
 
KKR Midtjylland godkendte 20. april 2015 et fælleskommunalt rammepapir for indsatser for 

voksne borgere med psykisk sygdom. DASSOS har efterfølgende i 2016 gennemført en spør-
geskemaundersøgelse ifht. den enkelte kommunes arbejde med de bærende principper i ind-
satsen samt de fire fælles tiltag for kommunerne for at sikre en sammenhængende indsats 
(Samarbejde, Mestring, Tidlig indsats afstemt i forhold til den enkelte, Den inkluderende ind-
sats i arbejdsliv og civilsamfundet).  

 
Resultatet af undersøgelsen blev forelagt DASSOS og KOSU i hhv. maj og juni 2016.  

Der er ikke igangsat yderligere initiativer efterfølgende. 
  

2. 

Fælles mål, metodeudvikling- og anvendelse 

Status: Ny aftale blev indgået med Metodecentret ultimo 2015 ifht. videreførelse af SII-
afprøvning samt nyt fælles metodeudviklingsprojekt på handicapområdet - Udvikling og af-
prøvning af tværsektorielle arbejdsmetoder i støtten til borgere med handicap inspireret af 
”collective impact”-tilgangen (se status under punktet i Rammeaftale 2017). 

 
 

3. 

Central udmelding fra Socialstyrelsen: Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 

Status: Til behandling i Udviklingsstrategi 2016 udmeldte Socialstyrelsen pr. 1. november  
2014 en central udmelding vedr. børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Afrapporterin-
gen fra Midtjylland blev godkendt i de 19 byråd og regionsrådet i forbindelse med godkendel-
se af Rammeaftale 2016. 

 
Socialstyrelsen har i maj 2016 udsendt opfølgende spørgsmål til den midtjyske afrapporte-
ring, som er blevet besvaret af den faglige følgegruppe, der har udarbejdet afrapporteringen.  
 

Socialstyrelsen er fortsat ved at behandle afrapporteringen og har oplyst, at det forventes at 
den samlede behandling af de 5 regionale afrapporteringer kan offentliggøres i 1. kvartal 
2017, hvorefter DASSOS vil blive orienteret. 
  

4. 

Central udmelding fra Socialstyrelsen: Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade 
Status: Til behandling i Udviklingsstrategi 2016 udmeldte Socialstyrelsen pr. 1. november  
2014 en central udmelding vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Afrapporte-
ringen fra Midtjylland blev godkendt i de 19 byråd og regionsrådet i forbindelse med godken-
delse af Rammeaftale 2016. 

 
Socialstyrelsen har i maj 2016 udsendt opfølgende spørgsmål til den midtjyske afrapporte-

ring, som er blevet besvaret af den faglige følgegruppe, der har udarbejdet afrapporteringen.  
 
Socialstyrelsen er fortsat ved at behandle afrapporteringen og har oplyst, at det forventes at 
den samlede behandling af de 5 regionale afrapporteringer kan offentliggøres i 1. kvartal 
2017, hvorefter DASSOS vil blive orienteret. 

 
 
 
 
 

http://sundhedimidt.dk/wp-content/uploads/2015/06/Rammepapir-voksenpsykiatri-som-godkendt-i-KKR.pdf
http://sundhedimidt.dk/wp-content/uploads/2015/06/Rammepapir-voksenpsykiatri-som-godkendt-i-KKR.pdf
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Rammeaftale 2015, fokus- og udviklingsområder 
 

1. 

Anbragte børn og unges undervisning / uddannelse (ministertema) 
Status: I forbindelse med ministertema 2013 udarbejdede en tværkommunal arbejdsgruppe 
en undersøgelse af familieplejeområdet i de midtjyske kommuner. Her blev anbragte børn og 
unges skolegang udpeget som et særligt fokusområde for kommunerne. Anbragte børn og 

unge er ministertema for 2015. Chefnetværk for børn og unge og Sekretariat for rammeafta-
ler afholdt derfor temadag den 12. marts 2015 om anbragte børn og unges skolegang samt 
19. oktober om netværksplejefamilier. Fokus var bl.a. på hvordan kommunerne kan skabe de 
bedst mulige rammer for anbragte børn og unges skolegang og videre uddannelse.  
 

2. 

Fælles metodeudvikling af omkostningseffektive og fagligt kvalificerede tilbud 

Status: Ny aftale indgået med Metodecentret medio 2014 til udgangen af 2015. Nye inspi-

rationskataloger i 2015. SII-afprøvning, implementeringsstøtte (generel vejledning, 
guides til implementering af metoder, konsulentbistand og website).  
 

3. 

Socialpsykiatri 
Status: Der er udarbejdet er fælleskommunalt rammepapir på voksenpsykiatriområdet  

(se status under punktet i Rammeaftale 2016). 
 

 

 

Hjerneskadeområdet; 2012 – 2015 
Et fælleskommunalt/regionalt indsatsområde gennem flere år 
 

1. 

Kompetenceudvikling 
Status: Den fælles kompetenceudvikling er afsluttet i juni 2014. 286 medarbejdere har mod-
taget et kompetenceløft siden opstart i januar 2013. Den 16. juni afholdt styregruppen en 
temadag for alle ledere, der har haft medarbejdere på uddannelse – fokus for temadagen var 

på, hvordan den opnåede viden bedst forankres og skaber resultater i den enkelte kommune.  
 

2. 

Understøttelse af specialiserede sager 
Status:  
 
Mulighed for køb af rådgivning/sparring i særligt komplekse sager fra Hammel Neurocen-

ter afsluttes ultimo oktober 2014. Der udarbejdes læringskatalog over de centrale ten-
denser i de sager, hvor der er blevet ydet rådgivning – kataloget vil blive sendt til hjerne-
skadekoordinatorerne til intern læring.  
 
Der er udarbejdet informationsmateriale (”Genstart”) om alle kommuners rehabiliterings-
indsats til brug ved udskrivningssamtaler i hospitalsregi og generelt i samarbejdet med 
borgere/pårørende. Materialet består af en brochure for hver kommune samt understøt-

tende videomateriale. Det er intentionen, at materialet snarest skal være tilgængeligt  på 
alle kommuners hjemmeside. Denne målsætning er næsten nået pt. 

 
I efteråret 2014 gennemføres et kursusforløb vedr. apopleksi for alle apopleksi-teams og 
kommunale nøglemedarbejdere. Den kommunale deltagelse er finansieret af de fælleskom-
munale puljemidler. Formålet er at sikre den gode overgang mellem behandling og rehabilite-
ring for borgeren, herunder skabe kendskab til og forståelse for hinandens opgaver og roller.  
 

3. 

Auditundersøgelse 
Status: Auditundersøgelsen blev præsenteret på Novemberkonferencen 2014 og efterfølgende 
udsendt til videre drøftelse i de enkelte kommuner.  
 

4. 

Evaluering 
Status: I efteråret 2014 blev der igangsat en evaluering af de fælleskommunale projekter 
støttet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (kompetenceudvikling og understøttel-

se af specialiserede sager).  
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Rammeaftale 2014, fokus- og udviklingsområder 
 

1. 

Fælles metodeudvikling af omkostningseffektive og fagligt kvalificerede tilbud 
Status: Der arbejdes løbende med emnet, bl.a. i fælleskommunalt/regionalt regi i Metodecen-
tret, jf. inspirationskatalog. Tema på Novemberkonference 2013 – med særlig fokus på vel-
færdsteknologi.  
 

2. 

Godkendelse og tilsyn 
Status: De midtjyske kommuner og Region Midtjylland har i 2013 igangsat processen med 
at løfte tilsynsopgaven mest hensigtsmæssigt. Dialog, samarbejde og koordinering er cen-
trale elementer i denne proces. 
 

 

 

Rammeaftale 2013, fokus- og udviklingsområder 
 

1. 

Fælles metodeudvikling af omkostningseffektive og fagligt kvalificerede tilbud 
Status: Der arbejdes løbende med emnet, bl.a. i fælleskommunalt/regionalt regi i Metodecen-

tret, jf. inspirationskatalog.  
 

2. 

Overgang fra barn til voksen 
Status: Der blev afholdt en ”Formidlingskonference” den 29. maj 2013. Udvalgte kommu-
ner redegjorde for deres erfaringer fra arbejde med temaet. Ligeledes formidlede Viborg 
Kommune deres erfaringer fra deltagelse i Socialstyrelsens projekt om emnet. 
 

3. Udviklingen i brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser 
Status: Afrapportering Novemberkonference 2013 
 

4. Tilsyn med anbringelsessteder og opholdssteder 

Status: Tilsyns- og godkendelsesreformen 
 

 

 

Rammeaftale 2012, fokus- og udviklingsområder 
 

1. 

Takstopfølgning 

Status: Løbende taktsopfølgning, teknisk beregning af takstudviklingen på baggrund af indbe-
retning til takstfilen 
 

2. 
Gennemsigtighed i ydelse og pris 
Status: Afrapportering fra arbejdsgruppe, Forretningsudvalgsmøde den 14. november.  
 

3. Fælles metodeudvikling 
Status: Der arbejdes løbende med emnet, herunder Chefkonference i april 2012, November-
konference 2012 samt i regi af Metodecentret.  
 

4. Uddannelse af visitatorer 
Status: KL og Socialministeriet har, i samarbejde med Deloitte, udviklet Voksenudrednings-

metoden. Løbende uddannelse af visitatorer. 
 

5. Særforanstaltninger til børn, unge og voksne 
Status: Afrapportering fra arbejdsgruppe på Novemberkonference 2012 
 

6. Senhjerneskadeområdet 
Status: En Styregruppe har arbejdet med emnet i 2012. 350 fælleskommunale uddannelses-

forløb starter op fra 2013 for puljemidler. 800.000 kr. afsat til projekt ”Understøttelse af spe-
cialiserede sager”, hvor kommunerne kan søge rådgivning hos Hammel Neurocenter.   
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NOTAT

Fremskrivning af antallet af og efterspørgslen efter 
pædagoguddannede

Der er udarbejdet en fremskrivning af antallet af pædagoger og 
efterspørgslen efter deres arbejdskraft i KKR Midtjylland. 

Resultatet af fremskrivningen er følgende: 

 Udbuddet af pædagoger ser ud til at stige støt i hele perioden frem 
mod 2040. I gennemsnit forventes der ca. 200 flere pædagoger 
årligt.

 Efterspørgslen efter pædagoger forventes at være nogenlunde 
konstant frem mod 2022, hvorefter efterspørgslen ser ud til at stige.

 Balancen mellem udbud og efterspørgsel vurderes at være skæv i 
den forstand, at der skabes et overudbud på ca. 1.400 pædagoger 
frem mod 2023.

Fremskrivningen af udbud og efterspørgsel efter pædagoger i Midtjylland, 
2015-2040 
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Note: Forskellen mellem efterspørgsel og fuldtidsarbejdstid i udgangspunktet afspejler pendling. I 

udgangspunktet er der en udpendling af 182 personer

Nedenfor er antagelserne bag fremskrivningen præsenteret:
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NOTAT

Overordnet beskrivelse af antagelserne i fremskrivningen. 

Fremskrivningen er baseret på følgende alt-andet-lige antagelser. En mere 
detaljeret forklaring inklusiv grafer og tabeller er præsenteret længere nede i 
notatet. 

Udbud:
 Antallet af nyuddannede pædagoger er givet ved seneste 

dimensionering og UVM’s modelberegnede gennemførelsesprocent 
for 2014 tillagt de ca. 65 personer, der årligt uddannes i 
voksenuddannelsessystemet.

 Der sker ikke systematiske skift i pædagogernes arbejdsområder 
såsom øget efterspørgsel i folkeskolen eller ift. pleje af ældre – 
udover de helt grove demografiskbetingede ændringer. 

 Pædagoger flytter ikke region og bliver boende, hvor de uddannes.
 Det aldersbetingede arbejdsudbud blandt pædagoger er konstant – 

dog korrigeres for stigende pensionsalder. Dvs. en 30-årige har i 
gennemsnit samme arbejdstid i 2015 som i fremtiden.

 Ledigheden er på niveau med udgangspunktet (marts 2015).

Efterspørgsel
 Efterspørgslen efter pædagoger til børn er givet ved fremtidens 

udviklingen i antallet af børn (DST’s befolkningsprognose) 
aldersvægtet med indskrevne børns ressourcetræk, jf. KORA.

 Efterspørgslen efter pædagoger på øvrige sociale institutioner (ikke 
rettet mod børn) fremskrives med udviklingen i antallet 18+årige 
borgere jf. DST’s befolkningsprognose.

 Efterspørgslen efter pædagoger uden for børne-/ungeområdet og 
sociale institutioner forbliver fremadrettet på niveauet i 2015.

Usikkerhed
 Alle prognoser er i deres natur usikre. Usikkerheden stiger des 

længere tid, der ses frem. Der er således meget større sikkerhed for 
udviklingen frem mod 2020 end mod 2030. Især tre 
usikkerhedsmomenter kan fremhæves

1. Fremtidens børnetal kan udvikle sig anderledes end DST 
fremskriver (det er ofte set)

2. Antagelsen om ingen flytninger kan gøre en regional 
prognose upræcis

3. Ændrede politiske prioriteringer (normeringer mv.) og faglig 
udvikling kan ændre efterspørgslen efter pædagoger. 
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NOTAT

Detaljeret beskrivelse af antagelserne i fremskrivningen. 

Fremskrivningen er en alt-andet-lige fremskrivning af udbuddet af og 
efterspørgslen efter pædagoger. 

Udgangspunktet er, at pædagogers beskæftigelsen er i balance i 
udgangspunktet (marts 2015) – dvs. at udbuddet tilfredsstiller efterspørgslen 
samtidig med, at der er begrænset ledighed. I marts 2015 var ledigheden 
blandt BUPL’s medlemmer på 4,5 pct. i Midtjylland, hvilket kunne tyde på, at 
der var et vist overudbud i udgangspunktet. 

Det er ligeledes antaget, at den nuværende branchefordelingen afspejler 
efterspørgslen efter pædagoger. 

Det er derudover antaget, at pædagogerne ikke flytter hverken ind eller ud af 
regionen. Det gælder nuværende pædagoger såvel som nyuddannede, der 
forventes at forblive i den region, hvor de afslutter deres uddannelse. 

Prognosen indeholder ikke antagelser om ændrede arbejdsområder 
eksempelvis øget brug af pædagoger inden for skole- eller ældreområdet. 

Antagelser ift. udbuddet af pædagoger

Det er antaget, at fremtidige nyuddannede pædagoger får samme 
aldersfordeling, som pædagoger uddannet i perioden 2010-2014 havde ved 
afsluttet uddannelse. 

Antallet af uddannede i 2016, 2017 og 2018 er bestemt af den historiske 
tilgang, bestemt som summen af (20 pct. af tilgangen 5 år før, 60 pct. af 
tilgangen 4 år før og 20 pct. af tilgangen 3 år før) ganget med UVM’s 
modelberegnede gennemførelsesprocent for 2014 for Midtjylland. Derudover 
er tillagt 65 personer årligt med pædagoguddannelse via 
voksenuddannelsessystemet årligt, hvilket svarer til gennemsnittet over de 
seneste 10 år.

Antallet af nyuddannede i 2019 og frem er givet ved det seneste 
dimensioneringsniveau (1.226) ganget med gennemførelsesprocenten i 
2014 (80 pct.) tillagt de ca. 65 nyuddannede fra 
voksenuddannelsessystemet og er således samlet 1.046 nyuddannede 
årligt. 

Antallet af uddannede pædagoger i Midtjylland kan ses i tabellen nedenfor: 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Påbegyndte forløb 1.249 1.114 1.183 1.258 996 1.099 1.282 1.288 1.288 1.216 1.273 1.274 1.226 1.226
Gennemførte forløb 1.151 1.114 1.174 1.022 947 1.004 926 837 760 1.001 1.008
Modelberegnet gennemførelsesprocent 80% 78% 77% 80% 79% 80% 83% 79% 81% 81% 80%
Ekskl. uddannede fra voksenuddannelse.
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NOTAT

Det er antaget, at en given pædagog med en given alder leverer samme 
mængde arbejde som en pædagog i fremtiden med samme alder. Dog er 
der korrigeret for den stigende pensionsalder, således at fremtidens 
pædagoger antages at arbejde i længere tid end de nuværende. 
Pædagogudbuddet er angivet i fuldtidsbeskæftigede. 

Antallet af pædagoger og deres realiserede arbejdskraft i Midtjylland i marts 
2015 kan ses nedenfor:
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I fremskrivningen er det antaget, at ledigheden vil være som i 
udgangspunktet. Det indebærer, at der er en vis ledighedsbuffer af BUPL- 
og SL-medlemmer, som må forventes forholdsvis let at kunne konverteres til 
pædagoger i beskæftigelse. Derudover er medtaget en arbejdstidsbuffer, 
hvor arbejdstiden blandt alle deltidsbeskæftigede er antaget øget til fuldtid. 
Arbejdstidsbufferen vurderes at være langt vanskeligere at udnytte. Dels har 
nogle ansatte indrettet deres liv efter deltid, dels er det i visse tilfælde mest 
økonomisk for arbejdsgiver med deltidsarbejde. Derudover vil 
arbejdsmarkedet også på anden vis være fleksibelt, eksempelvis gennem 
pendling og substitution (fx hvis pædagoger trækkes ind fra ikke-pædagog-
brancher). Det betyder, at antallet af beskæftigede pædagoger godt kan 
øges udover den aktuelle realiserede beskæftigelse, uden det nødvendigvis 
skaber en problematisk mangelsituation. 
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Det fremskrevne arbejdsudbud i fremtiden i Midtjylland er præsenteret 
nedenfor:
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Antagelser ift. efterspørgslen efter pædagoger

Efterspørgslen efter pædagoger rettet mod børn og unge er i 
fremskrivningen bestemt af udviklingen i antallet af børn og unge i Danmarks 
Statistiks befolkningsfremskrivning for 2016. Udviklingen i denne er herefter 
aldersvægtet, dels efter andelen af børn/unge med institutionsindskrivning, 
dels efter KORA’s aldersvægtning for personale forbrug, jf. nedenstående 
tabel: 

  
Anm.: Personaleforbruget er skaleret – de 3-5-årige er således defineret med værdien 1, og de 
øvrige grupper er givet værdi relativt til dette. 
Kilde: http://www.kora.dk/media/5431511/11123_dagtilbudsomraadet-kortlaegning-af-
kommunernes-personaleforbrug-og-strukturelle-vilkaar.pdf  

Befolkningsfremskrivningen af børn og unge anvendes til at fremskrive 
behovet inden for hhv. plejeområdet (0-5 år) og skole-/klubområdet (6-17 
år).

Udover pleje-, skole-, og klubområdet arbejder der dog også pædagoger 
inden for andre sociale institutioner, samt inden for områder, der ikke 
umiddelbart forbindes med pædagogarbejde. Beskæftigelse inden for de 

http://www.kora.dk/media/5431511/11123_dagtilbudsomraadet-kortlaegning-af-kommunernes-personaleforbrug-og-strukturelle-vilkaar.pdf
http://www.kora.dk/media/5431511/11123_dagtilbudsomraadet-kortlaegning-af-kommunernes-personaleforbrug-og-strukturelle-vilkaar.pdf
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øvrige sociale institutioner fremskrives med udviklingen i den 18+årige 
befolkning. Beskæftigelsen inden for områderne, der ikke umiddelbart 
forbindes med pædagogarbejde, holdes konstant. Dvs. der antages, at 
skulle bruges det samme antal pædagoger til disse områder aktuelt som i 
fremtiden. Det er dog oplagt, at der i forhold til denne gruppe er gemt en 
pædagog-arbejdskraftreserve af en eller anden størrelse.

Branchefordelingen kan ses detaljeret nedenfor: 
Mindre børn (1-5 år) Større børn (6-17 år) Andet arbejde ift. sociale institutioner
Dagplejemødre Folkeskoler o.lign. Plejehjem
Vuggestuer Specialskoler for handicappede Institutionsophold med sygepleje i.a.n.
Aldersintegrerede institutioner Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap

Familiepleje Behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede
Skolefritidsordninger og fritidshjem Døgninstitutioner for personer med fysisk handicap
Fritids- og ungdomsklubber Beskyttede boliger o.l.

Andre former for institutionsophold
Hjemmehjælp
Dagcentre mv.
Revalideringsinstitutioner
Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål
Flygtninge- og asylcentre
Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n.

I Midtjylland er der i marts 2015 i alt ca. 7.600 fuldtidsbeskæftigede 
pædagoger inden for arbejdet med mindre børn, ca. 6.500 
fuldtidsbeskæftigede pædagoger, der arbejder med større bøn, og ca. 5.600 
der arbejder med andet arbejde inden for sociale institutioner. Endelig er der 
ca. 2.600 fuldtidsbeskæftigede pædagoger, der arbejder inden for brancher, 
der ikke normalt forbindes med pædagogarbejde.

Antallet af fuldtidsbeskæftigede pædagoger fordelt efter branchekategori og 
fremskrivningsmåde er præsenteret nedenfor:
  Antal fuldtidsansatte Fremskrives i modellen med:

Antal fuldtidsstillinger, der vedrører mindre børn (1-5 år) 7.570 0-5-åriges "ressourcetræk"
Antal fuldtidsstillinger, der vedrører større børn (6-17 år) 6.488 6-17-årige "ressourcetræk"
Antal fuldtidsstillinger, der vedrører andet arbejde ift. sociale institutioner 5.647 18+årige befolkning
Antal fuldtidsstillinger, der vedrører andet arbejde end ovenstående 2.603 Ændres ikke

Samlet  22.308  
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I de nærmeste år ser efterspørgslen efter ydelser til voksen-befolkningen ud 
til at stige en smule. Fra 2020 og frem forventes efterspørgslen efter 
pædagoger til 0-5-årige at stige, mens et forventet faldene antal skolebørn 
betyder, at efterspørgslen efter personale til denne gruppe må forventes at 
falde frem til ca. 2023, hvorefter udviklingen forventes at vende. 

Udviklingen i efterspørgslen efter pædagoger i Midtjylland fordelt på 
fremskrivningsgrupper (indekseret). 
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Effekten af fremskrivningen for de enkelte grupper kan ses i figuren 
nedenfor. 

Udviklingen i efterspørgslen efter pædagoger i Midtjylland fordelt efter 
branchegrupper
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Fremskrivningen betyder, at der efter en nogenlunde konstant efterspørgsel i 
de kommende år må forventes en stigende efterspørgsel efter pædagoger 
fra ca. 2022 og frem mod 3030 på i alt ca. 2.500 fuldtidsbeskæftigede. 

Samlet efterspørgsel efter pædagoger i Midtjylland, 2015-2040.
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3.5 Dimensionering af pædagoguddannelsen 2017/2018
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Referat fra møde i Praktikpladsforum 
tirsdag d. 29.november 2016 kl. 12.00 – 14.30 

Mødet afholdes i Medborgerhuset, Boxen,  
Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg 

 
Afbud fra: Annette Mosegård (Ikast-Brande Kommune), Kenneth Bro (Lemvig 

Kommune), Line Hundebøll (SL) – sendt suppleant Jan Leth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

- Referatet fra sidste møde blev godkendt. 

 

2. Dimensionering af optag på pædagoguddannelsen 
for studieåret 2017/2018 og fordeling på 
specialiseringer 

Udvalget skal udarbejde en indstilling til KKR Midtjylland om 

dimensioneringen af pædagoguddannelsen 2017/2018. 

- Praktikpladsforum (PPF) indstiller årligt antallet af 

uddannelsespladser på pædagogområdet til KKR og til 

Regionsrådet med henblik på videre indstilling til Uddannelses- 

og Forskningsministeriet. På denne måde sikres det bedst 

muligt, at optaget på pædagoguddannelsen er i 

overensstemmelse med behovet for uddannede pædagoger i 

kommuner og regioner. Desuden ligger optaget til grund for, at 

kommuner og regioner stiller det fornødne antal praktikpladser 

til rådighed for de pædagogstuderende. 

- På møde i KKR Midtjylland den 24. februar 2016 besluttede KKR 

Midtjylland efter indstilling fra Praktikpladsforum, at optaget til 

pædagoguddannelsen blev reduceret med 9 pladser ved optaget 

2015/2016 og igen med 9 pladser ved optaget 2016/2017.  

- Beslutningen betyder, at der fra 2017 vil være et optag på 1.266 

studerende årligt. Reduktionen havde baggrund i analyser, der 

viste, at der ellers ville blive uddannet for mange pædagoger i 

forhold til fremtidens behov. 

- KKR Midtjylland besluttede også, at de studerende skal fordeles 

på specialeretninger, således at 43% uddannes indenfor 

dagtilbudspædagogik, 34 % indenfor specialpædagogik og 23% 

 



Dagsorden 

inden skole- og fritidspædagogik, og at denne fordeling kan blive 

justeret, hvis det viser sig, at behovet ændres. 

 

- Til grundlag for drøftelserne er der udarbejdet en analyse af 

antallet af og efterspørgslen efter pædagoguddannede, der bl.a. 

viser, at udbuddet af pædagoger ser ud til at stige støt i hele 

perioden frem mod 2040, og at efterspørgslen efter pædagoger 

forventes at være nogenlunde konstant frem til 2022, hvorefter 

den ser ud til at stige. Der forventes også skabt et overudbud på 

1.400 pædagoger frem til 2023 (dette er de overordnede 

konklusioner, analysemetoder m.m. er beskrevet i analysen, som 

er vedlagt som bilag). Endvidere er der vedlagt en opgørelse fra 

KLR, som udvalget kan anvende til drøftelser om fordeling af 

specialeretninger. 

- Det er pædagoguddannelsens indstilling, at dimensioneringen øges med 

50 pladser til næste studieår. Argumenterne er: 

1.Et stigende børnetal i regionen samt tilstrømningen af flygtninge 

medfører et større behov for pædagoger. Frem til 2025 vil der komme 

11.156 flere børn i alderen 0-5 år i regionen. Alene i 2016-17 vil der være 

behov for 292 ekstra pædagoger – se vedhæftede notat. Hertil kommer 

flygtningesituationen hvor KL vurderer et ekstra behov på 136 pædagoger 

i regionen i 2017. 

2.Politisk fokus på kvalitet i dagtilbud. Rådet for Børn Læring anbefaler at 

sætte fokus på kvaliteten blandt gennem flere uddannede pædagoger (se 

vedhæftede). Hertil kommer et øget behov for pædagoger i skolerne og 

inden for det socialpædagogiske område 

- KKR beslutning kan ses her: 

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_72231/cf_202/Referat_af_m-

de_i_KKR_Midtjylland_den_24.PDF 

 

- Bilag 1 Analyse af behovet for pædagoger i den midtjyske 

region 

- Bilag 2 Internt KL notat om konsekvenser af 

flygtningestrømmen for kommunerne 

- Bilag 3 KLR-opgørelse fra 2016 - Udregninger i pct. for 

kommuner samt samlet set fordelt på regioner 

- Bilag 4 Ny dagsorden for Danmarks dagtilbud 

- Bilag 5 Pædagogfremskrivning Midtjylland 
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Thisted hører nu under Nordjylland og praktikkerne bliver 
dermed fordelt derfra. På baggrund af det er Region 
Midtjyllands nuværende dimensionering af 
pædagogstuderende på 1.202. Indstillingen sidste år lød på 
1.266 – inkl. 64 pladser til Thisted. 

Drøftelse af dimensioneringen på baggrund af de medsendte 
bilag. Der fremføres perspektiver for at fastholde den 
nuværende indstilling og for at hæve den nuværende 
indstilling. 

Bünyamin Simsek og Karsten Birkebæk Sørensen anbefaler en 
fastholdelse af den nuværende indstilling på 1.202 og Kaj 
Høstrup og Henrik Quist anbefaler en lille stigning i øst på max. 
10 studerende.  

Desuden pointeres det af et enigt udvalg, at det er vigtigt at 
følge udviklingen det næste år, omkring de perspektiver som er 
blevet fremført på mødet omkring stigende fødselstal, 
hjemtagelse af børn og unge fra døgntilbud, nye sociale 
institutioner i regionen og øget fokus på kvalitet i dagtilbud i 
form af flere uddannede pædagoger. 

Den nuværende fordeling på de tre dimensioneringer 43% på 
dagtilbud, 34% på social- og specialpædagogik og 23% på skole- 
og fritidspædagogik ønskes fastholdt af et enigt 
Praktikpladsforum. 

 

3. Fravær for pædagogstuderende i praktikker 

- På sidste møde blev fremsat et ønske fra Bünyamin Simsek 

om at få dette punkt på dagsorden. Bünyamin Simsek vil på 

mødet uddybe baggrunden for dette punkt 

- Bünyamin Simsek orienterede om at baggrunden for dette 
punkt var en bekymring i forhold til fraværet for de 
pædagogstuderende i Århus Kommune. En nærmere 
undersøgelse viste, at der var flere forklaringer på dette 
fravær, og det ikke var så bekymrende som først antaget.  

- Der var efterfølgende en drøftelse omkring fravær i 
praktikker. Der er fokus på denne problemstilling fra 
mange sider – uddannelsesstederne, SL, BUPL og 
kommunerne og der bliver arbejdet på at forebygge ved at 
forberede de studerende på at være i praktik samtidig med 
praktikstederne forberedes på at det at have en 
studerende. Der er fokus på at det et ansættelsesforhold, 
hvor praktikstedet har det ledelsesmæssige ansvar og har 
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arbejdsgiveropgaven i forhold til de studerende, og de 
studerende indgår på lige fod med de øvrige ansatte. 

 

4. Eksamen i praktikker 

- Line Hundebøll har fremsat et ønske om at få drøftet 

eksamen i praktikker for de pædagogstuderende, da de 

første hold studerende har været til eksamen og drøfte 

erfaringer og udvikling af dette nye samarbejde mellem VIA- 

uddannelse og praksis  

- Drøftelse af erfaringer i forhold til samarbejdet mellem VIA 
og praktikstederne omkring eksamen i praktik. Hensigten 
med eksamen i praktik har været at få mere fokus på 
praksis i den nye pædagoguddannelse.  

- En udfordring i forhold til eksamen har været både at have 
fokus på opgaven og den studerendes ageren i praktikken. 
De studerende skal bedømmes på deres kompetencer og 
disse kompetencer skal kunne ses i deres eksamen. 
En anden udfordring er at finde institutioner til at tage 
studerende til deres bachelorpraktik. Det skulle gerne 
være en win-win situation for både studerende og 
praktiksteder – de studerende får mulighed for at prøve 
nogle ting af samtidig med praktikstedet får mulighed for 
at have fokus på et område, de gerne vil udvikle på.  
Det er oplevelsen, at der er at godt samarbejde omkring 
den nye eksamen i praktik, og at der er fokus på at udvikle 
denne eksamensform. 

 

5. Tidspunkt for næste møde, herunder punkter til 
næste møde 

- Der skal tages stilling til, om der er behov for endnu et møde 

i Praktikpladsforum, inden indstillingen sendes til KKR 

Midtjylland 

- Beslutningen der vedtages i dag vedrørende 
dimensionering er den der indstilles i marts 2017. 

 

6. Evt. 

- Intet under dette punkt. 

Referent: Majbritt Lomholt 

 



3.6 Fælles principper og hensigtserklæringer for maste- og 
gravetilladelser
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Forslag til principper og hensigtserklæringer for maste- og 
gravetilladelser.

Mastetilladelser

Ansøgning

For at fremme ønsket om en god digital infrastruktur i hele regionen, vil det være nødvendigt, at der 
opsættes flere mobilmaster og antenneanlæg til teleområdet. Udfordringen består i, at master og 
antenner skal placeres, så der opnås den bedst mulige dækning, samtidig med at de skal udformes 
og placeres, så det omkringliggende miljø påvirkes mindst muligt.

For at få en god og konstruktiv dialog om muligheder og behov anbefales teleoperatørerne så tidligt 
som muligt at kontakte den relevante kommune. Dialogen skal afklare det videre forløb ved at 
afdække såvel kommunens som teleoperatørens ønsker, herunder den bedst egnede placering af 
mast og antenne ud fra en helhedsmæssig vurdering. I denne indledende dialog skal der aftales, 
hvad der skal ligge af nødvendigt/relevant materiale til sagsbehandlingen, så den glider så let som 
muligt.

Vejledning i ansøgning om tilladelse/anmeldelse findes i bilag 1 og 3.

Sagsbehandling

Ansøgninger om opsætning af master og antenner skal indsendes elektronisk til den relevante 
kommune, der behandler dem efter de fælles retningslinjer samt gældende lovgivning. Derefter 
gives de nødvendige tilladelser og eventuelle dispensationer. Sagsgangen er forskellig afhængig af, 
om der er tale om landzone eller byzone:

- Nye master i landzone kræver landzonetilladelse og byggetilladelse
- Nye master i byzone og sommerhusområde kræver byggetilladelse
- Nye samt evt. fremtidige antenner på eksisterende master/konstruktioner skal anmeldes til 

kommunen.

Sagsbehandlingstiden afhænger af, hvor kompleks sagen er, om der kræves høringer, andre 
tilladelser eller dispensation. Høringsfristen er på to uger. Kommunerne tilstræber en 
sagsbehandlingstid på 4-8 uger for behandling af byggetilladelser, men hvis der kommer indsigelser 
må der påregnes en del længere tid. Især for landområder kan det tage længere tid, da der kræves 
landzonetilladelse, og der ofte er en række specielle forhold, der skal tages højde for.

Generelt gælder, at jo mere veldokumenteret ansøgningsmateriale, jo kortere sagsbehandlingstid. 
Netop derfor er en tidlig dialog mellem kommune og teleoperatør vigtig.

Ifølge loven skal kommunen foretage en partshøring af de naboejendomme, der ligger umiddelbart 
op til den berørte matrikel. Andre nærtliggende ejendomme orienteres også, hvis det vurderes, at de 
berøres i særlig grad.

Den enkelte kommune udpeger én ansvarlig for mastetilladelser, så teleselskabet / entreprenøren 
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kun skal henvende sig ét sted.

Vilkår for placering og tilladelse

Der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet, som giver en tidssvarende dækning i 
hele Region Midtjylland. Samtidig skal der tages vide hensyn til landskabsværdier og herunder også 
de kulturhistoriske værdier. Dette hensyn kan i et vist omfang berøre udbygningen praktisk eller 
økonomisk.

Udgangspunktet er, at master placeres enten i bymæssig bebyggelse eller i tilknytning til 
eksisterende høje bygningselementer. Ved placering af master i det åbne land skal de landskabs- og 
kulturhistoriske værdier så vidt muligt beskyttes. Kommunernes målsætning er, at mobilmaster og 
lignende anlæg indpasses, så de syner mindst muligt.

I det åbne land er der en række areal- og beskyttelsesinteresser, der som udgangspunkt forhindrer 
opstilling af mobilmaster. Derudover er der en lang række af areal- og beskyttelsesinteresser, hvor 
placeringsmulighederne for mobilmaster afhænger af en konkret vurdering.

I bilagsmaterialet er vilkårene for placering og tilladelser yderligere udspecificeret (bilag 2 og 3).

Lokalplaner

Lokalplaner kan indeholde bestemmelser omkring opstilling af master. Opstilling af en mast inden 
for et lokalplanlagt område skal være i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. En evt. 
dispensation fra en lokalplan vil skulle søges samtidig med byggetilladelsen. Alle forslag til nye 
lokalplaner annonceres på plansystem.dk, hvor det er muligt at tilmelde sig en e-mail-liste, således 
man bliver adviseret ved nye planforslag.

Gravetilladelser

Ansøgning

Udbredelse af fastnet bredbånd er nødvendigt, hvis der skal være båndbredde til, at alle i regionen 
har mulighed for at bruge de tjenester på internettet, som de har behov for.

Det kræver, at der nedgraves rør, som den trådede bredbånd kan føres frem i. Også her gælder, at en 
tidlig dialog med kommunen, hvor der informeres om det påtænkte gravearbejde, kan være med til 
at fremme sagsbehandlingen. Måske ligger der allerede tomrør, som kan bruges til den påtænkte 
installation.

Forsyningsvirksomheder, som ønsker at nedgrave kabler, skal søge kommunen om tilladelse hertil
via Virk.dk (søg på ”graveansøgning”).

Før ansøgningen påbegyndes, er det vigtigt at have alle relevante bilag samlet, såsom tegningsfiler, 
skilteplan, oplysninger om gravested samt navn på entreprenør og evt. projektkoordinator.
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Sagsbehandling

Kommunerne i Region Midtjylland vil tilstræbe en sagsbehandlingstid på max otte arbejdsdage 
ved tildeling af gravetilladelser samt tilladelser til at opføre teknikhuse og samlebrønde.

Dog kan der for gravearbejde på private fællesveje forventes en sagsbehandlingstid på ca. 21 dage 
på grund af partshøring.

Såfremt et forsyningsselskab har et større projekt, er kommunerne indstillet på at give en tilladelse 
til et samlet projekt med etapevis godkendelse. Projektet foregår i løbende dialog med 
vejmyndigheden.

Det er hensigten at indføre en bagatelgrænse for ledninger på max fem meter,gældende for villaveje 
og mindre trafikerede veje, hvor der kan fremsendes en graveanmeldelse i stedet for en 
graveansøgning. Der skal altid søges tilladelse til stikledninger, som føres i kørebane eller på anden 
offentlig eller privat grund. Der skal være klare aftaler om reetablering efter endt gravearbejde.

Ved akutte ledningsarbejder fx som følge af ledningsbrud og lignende, kan det accepteres, at 
gravearbejdet anmeldes bagefter. Det er vigtigt, at alle gravearbejder bliver registreret.

Den enkelte kommune udpeger ansvarlige for gravetilladelser, så forsyningsselskabet / 
entreprenøren kun skal henvende sig ét sted.

I den udstrækning det er muligt, vil kommunerne understøtte at samgravning mellem de forskellige 
entreprenører og ledningsejere koordineres. Det kan bl.a. ske ved at udarbejde en liste over 
relevante aktører i et givent område, så gravearbejderne kan koordineres. Samtidig opfordres 
ledningsejerne/operatørerne til at undersøge muligheden for samgravning, bl.a. ved at søge 
oplysninger i Ledningsejerregistret (LER).

Passiv infrastruktur

Gravearbejde er ofte til stor gene for beboerne i området og for trafikken, samtidig med at det ofte 
er den dyreste del af udrulningen af bredbånd. Derfor ønsker kommunerne, at der ved gravearbejde 
kan nedgraves tomrør, som kan bruges til fremtidige installationer. I den forbindelse bør der indgås 
aftaler om standard dimensioner af tomrør.

Alle nedgravede rør skal anmeldes til Ledningsejerregistret (LER) Det anbefales, at også 
vejmyndigheden anmelder til LER, så det bliver tydeligt, hvor der er nedlagt tomrør.

Fælles gravevilkår

Kommunerne følger fælles regler for vilkår i forbindelse med gravearbejde i henhold til 
ledningspakken.
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Planlægning

Det er kommunernes hensigt at indtænke ledningsføring, samlebrønde og teknikhuse i fremtidige 
lokalplaner.

Arealleje
Region Midtjylland og kommunerne i regionen har ikke vedtaget en fælles prispolitik for udlejning 
af arealer til mobilmaster, antenner og teknikhuse.

Energistyrelsen har beskrevet mulige metoder til, hvordan lejeprisen for udlejning af arealer til 
digital infrastruktur udregnes. De tre metoder baserer sig på henholdsvis:

 Den offentlige vurdering
 Professionelt fagligt skøn
 Sammenlignelige priser

Hvis lejen ikke kan fastsættes på anden måde, anbefales det at bruge en af de tre metoder, 

Der indgås desuden aftaler om etablering og vedligeholdelse af adgangsveje og vedligeholdelse af 
det lejede areal og af evt. bygninger.

Bilag

Bilag 1: Indhold i ansøgning om tilladelse til opstilling af master 

Bilag 2: Vilkår for placering og tilladelser af master og antenner 

Bilag 3:  Principper for placering af master og antenner
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Bilag 1

Indhold i ansøgning om tilladelse til opstilling af master

Kommunerne opfordrer til, at selskaberne tager kontakt til den relevante kommune så tidligt som 
muligt i forløbet for at afklare, om det påtænkte kræver en bygge- og/eller landzonetilladelse, eller 
om det kræver en anmeldelse. Ansøgning sendes digitalt til den pågældende kommune.

Ved at henvende sig tidligt i forløbet kan der indledes en dialog om, hvor en mast kan placeres 
bedst muligt ud fra en helhedsvurdering.

Indholdet i en ansøgning om byggetilladelse/anmeldelse er som minimum:

1. Ansøger
a. Angivelse af, hvem der ansøger og på hvis vegne.
b. Angivelse af, om flere ansøger i fællesskab.
c. Angivelse af kontaktperson hos ansøger for evt. anmodning af supplerende oplysninger.
d. Fuldmagt fra ejendommens ejer og teleselskab såfremt, det er en tredjepart (rådgiver), 

der ansøger.

2. Beskrivelse af mast og antenner samt tilhørende teknik
a. Beskrivelse af areal, højder, farve og beklædning af maste-/antennetype, 

kabine/teknikskab, teknisk løsning mv. Hvis selskabet har udarbejdet opstalt, der viser 
master m. antenner eller antenners placering på skorsten/bygning vedlægges den til 
ansøgningen. Der kan i forbindelse med sagsbehandlingen være behov for en opstalt, 
som ansøgeren skal levere.

b. Tegninger og skitser, der illustrerer mast/antenne samt kabine/teknikskab. I særlige 
tilfælde kan der stilles krav om visualisering.

c. Beskrivelse af planlagte antennekonstruktioner, som påmonteres på et senere tidspunkt, 
såfremt planer for fremtidige antenner er kendt på ansøgningstidspunktet.

d. I ganske særlige tilfælde vil der blive forlangt visualiseringer af mastens placering med 
antenner i forhold til omgivelserne set fra flere retninger og afstande. Det aftales med 
sagsbehandleren i den relevante kommune.

3. Formål med byggeriet
a. Beskrivelse af baggrunden for ansøgningen (fx anmodning fra kommune, erhvervsliv 

eller borgere), herunder hvilke behov der forventes løst med den valgte model (fx 
manglende dækning, øget kapacitet).

b. Der stilles krav om dækningskort før og efter opstilling af ny mast.

4. Valg af placering og udstyr
a. Angivelse af adresse og geokoordinater for placering af masten.
b. Situationsplan, der viser mastens placering samt eksisterende bygninger på matriklen. 

Teknikkabiner skal indtegnes inkl. disses afstand til skel og vej. Desuden angives 
nordpil, indkørsel og eventuelle byggelinjer.
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c. Beskrivelse af, hvilke overvejelser der ligger til grund for valg af placering og hvorfor 
andre placeringer i givet fald er fravalgt (fx ny/eksisterende mast, skorstene, hustage, 
topografi, fredet område osv.).

d. Beskrivelse af valg af type mast, antenne og teknikhus (fx gittermast, rørmast, flagstang, 
indfarvning, beplantning osv.), og hvorfor andre typer er fravalgt.

5. Fremtidige planer og andre operatører
a. Angivelse af om andre operatører har planer om at anvende masten.
b. Dokumentation for, om en mobilmast er dimensioneret til andre operatørers fremtidige 

brug samt begrundelse for, hvorfor ikke, hvis dette er tilfældet.

6. Dispensationer
a. Der indsendes en samlet ansøgning med oplysning om nødvendige dispensationer (fx 

højdebegrænsninger, beskyttelseslinjer, fredningsbestemmelser osv.)

7. Alternative placeringer
a. I den indledende dialog mellem kommune og ansøger drøftes mulige placeringer. Hvis 

den ansøgte placering ikke kan imødekommes, drøftes alternative placeringer.

8. Dokumentation
a. Ansøgningen skal indeholde relevant dokumentation (fx styrkeberegninger for 

mastetyper og fundament, datablad for teknikhuse og antenner, kort over området inkl. 
angivelse af afstande til skel og nabobeboelse). Der kan i særlige tilfælde være behov for 
visualisering af mastens placering. Hvis illustrationsmaterialet allerede findes vedlægges 
det ansøgningen.

b. Ansøgningen skal forholde sig til de gældende lokalplaner for området.
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Bilag 2

Vilkår for placering og tilladelser af master og antenner

Fredskov, fredede områder, Natura 2000-områder, § 3-natur og strand-, kirke- og 
fortidsmindebeskyttelseslinjerne er områder, hvor mobilmaster som udgangspunkt ikke kan 
opstilles. Kommuneplanerne rummer også udpegninger, hvor opstilling som udgangspunkt ikke kan 
ske – f.eks. inden for særlige værdifulde og bevaringsværdige landskaber, indsigtskiler omkring 
kirkerne og arealreservationer for infrastrukturanlæg.

Derudover er der lovgivning og kommunale udpegninger, hvor opstilling af mobilmaster 
forudsætter en konkret vurdering. Her kan opstilling kun ske, hvis der er et dokumenteret behov, 
hvis alternative placeringer er undersøgt og der ikke i området er brugbare strukturer, der kan 
anvendes til at opnå en rimelig dækning. Der er blandt andet tale om sø- og åbeskyttelseslinjen, 
skovbyggelinjen, kystnærhedszonen, kommunale retningslinjer for landskabsbeskyttelse, større 
sammenhængende landskaber, geologi, kulturmiljø, lavbundsarealer og naturbeskyttelse”. Areal- og 
beskyttelsesinteresserne kan ses på Danmarks Miljøportal – Arealinformation eller på de enkelte 
kommuners hjemmesider. En kortlægning, der viser areal- og beskyttelsesinteresserne i hver enkelt 
kommune vil være et øjebliksbillede. Areal- og beskyttelsesinteresserne kan ændre sig i forbindelse 
med ændringer af kommuneplanen eller hvis ny lovgivning komme til. Hvor det er muligt i det åbne 
land, kan antenneanlæg installeres på eksisterende høje bygninger og anlæg, såsom skorstene, 
siloer, vindmøller og højspændingsmaster. Placeres antennesystemer på sådanne bygningsanlæg bør 
de tilpasses bygningsanlæggets farve så de virker mindre fremtrædende. Kommunen kan stille krav 
om, at der skal foretages en visualisering af det ansøgte så indvirkningen på omgivelserne belyses 
bedst muligt.

Kommunerne kan efter reglerne i Masteloven, knytte bestemte vilkår om f.eks. størrelse til 
tilladelsen til at opføre en ny mast. Det vil typisk ske for at sikre, at masten fremtidssikres, så den 
kan bruges til fælles udnyttelse senere. Altså vil det i sådanne tilfælde kunne kræves, at masten skal 
bygges større end ansøgeren umiddelbart selv har brug for.

Kommunerne kan også stille vilkår om at der skal etableres afskærmende beplantning omkring en 
mast eller teknikbygning. Opstilles flere teknikbygninger skal disse opstilles sammenhængende og 
tilpasses omgivelserne.

I landzonen er det praksis, at landzonetilladelse til mobilmaster gives på vilkår om, at mobilmasten:

1. Afskærmes med beplantning uden om nederste mastedel og kabine.

2. Der tinglyses i deklarationen på ejendommen om nedtagelse senest 1 år efter endt brug til det 
formål, der er givet tilladelse til. Ansøgere, der ønsker at opstille mobilmaster opfordres til at tage 
kontakt til kommunen så tidligt som muligt med henblik på en afklaring af, hvor der er de bedste 
muligheder for at kunne opnå de nødvendige tilladelser. Kommunen vil i dialog med ansøger 
hjælpe med at finde den bedst egnede placering. Tinglysningsafgiften afholdes af ansøger.



8

Bilag 3

Principper for placering af master og antenner

Antennesystemer skal placeres således, at der kan skabes den ønskede dækning fra den ansøgte 
antenneposition. Dette skal så vidt muligt ske under iagttagelse af følgende punkter:

1. Antennesystemer skal som udgangspunkt søges opsat på eksisterende anlæg og 
konstruktioner som master, fritstående skorstene, bygninger på mere end 2 etager og 
lignende. Hvis det ikke er muligt at finde en placering på eksisterende anlæg, kan der 
tillades opstillet en mobilmast.

2. Master og antenner skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til dækningsbehovet og således 
at antallet af nødvendige master bliver begrænset mest muligt.

3. Eksisterende og nye master skal kunne udnyttes af flere operatører og til flere 
sendesystemer.

4. Nye antenner og master skal som hovedregel placeres i tilknytning til byerne eller i 
umiddelbar tilknytning til landsbyer eller tilsvarende bymæssig bebyggelse.

5. Antenner og master skal i størrelse og form passe ind i omgivelserne. Det vil eksempelvis 
sige være afpasset højden på en bys ”skyline”. Der kan være tale om at camouflere masten 
som eksempelvis en flagstang, lysmast eller pæl.

6. Antenner må som udgangspunkt ikke placeres indenfor afgrænsningen af en lokalplan med 
bygningsbevarende bestemmelser eller bestemmelser om bevaringsværdigt miljø. Hvis det 
for at opnå en tilfredsstillende dækningsgrad, er nødvendigt at placere en antenne inden for 
bevaringsområdet, skal en antenne placeres, så den er mindst mulig synlig fra gadeplan. 
Antenner skal i hvert tilfælde tilpasses konstruktion og arkitektur ved det enkelte hus. 
Antennepositionen skal vurderes i forhold til husets bevaringsværdi.

7. Af hensyn til landskabet og naturen skal antallet af master i det åbne land begrænses. Dog 
kan der i særlige tilfælde være grund til at opsætte flere, men lavere master i stedet for én 
høj mast.

8. Masters visuelle påvirkning af omgivelserne skal så vidt muligt begrænses. Der skal altid 
foretages en vurdering af mastens visuelle påvirkning.

9. Antenner og master skal visuelt træde mindst muligt frem i landskabet

10. Mobilmaster må som udgangspunkt ikke opstilles inden for områderne
- Fredskov og fredede områder (Skovloven og Naturbeskyttelsesloven)
- Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)
- Beskyttet natur (Naturbeskyttelsesloven)
- Strandbeskyttelseslinjen, Kirkebeskyttelseslinjen og 

Fortidsmindebeskyttelseslinjen (Naturbeskyttelsesloven og Museumsloven)
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- Beskyttede, værdifulde / bevaringsværdige landskaber (Planloven)
- Kirkeindsigtszonen (Planloven)
- Arealreservationer til infrastruktur (Planloven)

11. Mobilmaster må opstilles, hvis der er et dokumenteret behov, alternative placeringer er 
undersøgt, og der ses ikke at være andre brugbare strukturer i nærområdet, hvorfra der vil 
kunne opnås en rimelig dækningsgrad inden for områderne:

- Sø- og åbeskyttelseslinjen (Naturbeskyttelsesloven)
- Skovbyggelinjen (Naturbeskyttelsesloven)
- Kystnærhedszonen (Planloven)
- Beskyttelsesområder for geologi og kulturmiljøer (Planloven)
- Øvrige kommunale retningslinjer for landskabsbeskyttelse
- Større sammenhængende landskaber (Planloven)
- Beskyttet natur (Naturbeskyttelsesloven)
- Lavbundsarealer, potentielle vådområder og retningslinjer for naturbeskyttelse 

(Planloven)

12. Mobilmaster kan forventes tilladt opstillet i det åbne land uden for områderne nævnt i 
retningslinjerne 9 og 10, hvis de generelle retningslinjer og øvrig lovgivning er overholdt.

13. Antennesystemer må som udgangspunkt ikke opsættes på bygninger og bebyggelser, der er 
registreret som værende bevaringsværdige i en lokalplan eller med bevaringskategori 1- 4 i 
kommuneatlas/kommuneplanen.

14. Master, antenner og teknikbygninger skal udformes og farvesættes i harmoni med 
omgivelserne. Valg af mastetype sker i samarbejde mellem kommune og ansøger med 
henblik på at vælge den mest hensigtsmæssige mastetype, farve osv. i forhold til funktion og 
omgivelser.

15. Tekniske installationer i forbindelse med antenneanlæg skal så vidt muligt indbygges i den 
eksisterende bebyggelse. Hvor dette ikke er muligt, skal teknikbygninger placeres, evt. 
udformes og omgives med beplantning således, at de ikke virker dominerende i nærmiljøet.

16. Mobilmaster, sendeanlæg, teknikbygninger og fundamenter skal være fjernet senest 12 
måneder efter at de er taget ud af drift.



3.6 Fælles principper og hensigtserklæringer for maste- og 
gravetilladelser



Skive Kommune
Skive Kommune har i flere tilfælde – og med succes – anvendt visualiseringer i forbindelse med 
naboorienteringer i form af målrettede tegningsbilag. 

Kommunen råder over en 3D-model for hele kommunen, der gør det muligt at vise påvirkningen af den 
ansøgte mast fra de enkelte naboers ejendomme, om end det er fra stuevinduet, terrassen eller indkørslen. 
Det gøres i orienteringen klart, at der er tale om vejledende visualiseringer, hvor der kan være lokale 
forhold, som fx nylig træfældning eller løvfald, der kan påvirke illustrationen. 

Øvelsen har i flere tilfælde vist sig effektiv, da tegningsbilaget bidrager til at opkvalificere de enkelte svar 
ved naboorienteringerne, herunder både for og imod opstilling. 
Der er samtidig et værktøj, der er yderst smidigt og brugbart i forhold til Forvaltningens interne 
sagsbehandling, herunder vurderingen af den landskabelige påvirkning.

Overordnet set er det en metode, der virker befordrende for en hurtigere sagsgang med tilladelse til 
opførsel af masten, da det er Skive Kommunes erfaring, at forsnak giver mindre bagsnak.

Aarhus Kommune
I årene 2007 til 2011 var Aarhus Kommune belastet af mange byggesager om tilladelse til master til 
mobiltelefoni. Sagerne gav altid anledning til indsigelser, og sagerne skulle derfor, jf. kommunens interne 
retningslinjer, behandles af byrådet. Behandling af sagerne i byrådet krævede store resurser og gav 
utilfredse ansøgere, hvilket medførte, at projekter reelt blev opgivet til skade for mobildækningen. 

Udfordringerne medførte, at Aarhus Kommune ultimo 2011 vedtog en Antennevejledning, der danner 
grundlag for byggesagsafdelingens bemyndigelse til at behandle sagerne.
Antennevejledningen har betydet:

 At der nu er politisk mandat til at behandle disse højkonfliktsager med mange indsigelser, uden de 
skal forbi byrådet.

 At byggesagsbehandlerne og ansøgerne nu ved, hvilket spillerum der er i disse sager, så man ikke 
længere skal ”føle sig frem” fra sag til sag.

 At teleselskaberne i et vist omfang kan acceptere, at der stilles krav, blot der også er en rimelig 
sikkerhed for, at sagen så ender ud i en tilladelse, fordi byggesagsbehandleren har et reelt mandat 
til at træffe en afgørelse.

I praksis har det vist sig, at antennevejledningen har været en stor hjælp for både mobilselskaberne og 
byggesagsafdelingen med henblik på at sikre en hurtig og effektiv sagsbehandling til gavn for ansøgerne, 
Aarhus Kommune som myndighed og mobildækningen i kommunen.

Norddjurs Kommune 
I Norddjurs Kommune er der nogle områder, hvor mobildækningen ikke er optimal. Problemet er, at flere af 
områderne er tyndt befolkede og derfor er det for teleudbyderne svært at få det til at hænge sammen 
økonomisk i disse områder.  Derfor er kommunen i dialog med teleindustrien om, hvordan dette kan løses. 
Det har resulteret i, at kommunen selv etablerer mobilmaster, hvor teleudbyderne så lejer sig ind. Således 
vil Norddjurs Kommune i starten af 2017 etablere og finansiere en mobilmast. 



Placeringen er udarbejdet i et samarbejde mellem teleindustrien og kommunen, ud fra teleindustriens egne 
dækningskort og kommunens borgeres indmeldinger i fbm. en kampagne, hvor de har kunnet indmelde 
såkaldte mobilhuller. 
Efter en placering er blevet fastlagt, har borgerne i lokalområdet haft mulighed for at komme med 
indsigelser hertil. Dette har resulteret i, at placeringen er blevet flyttet lidt for at tilgodese borgernes 
indsigelser til placeringen. 



5.1  Program for møde og besøg på Folkemødet juni 2017 



Den 10. februar 2017

Sags ID: SAG-2016-06854

Dok.ID: 2289070

EGL@kl.dk

Direkte  

Mobil 4015 6525

Aarhus Kommune

Aarhus Rådhus

Rådhuspladsen 

8000 Aarhus C

www.kl.dk/kkr-midtjylland

Side 1/1

KKR
MIDTJYLLAND

NOTAT

Program og rejseplan - Bornholm 2017

Torsdag den 15. juni Tidspunkt
Mødes i Karup lufthavn og checkin (bagage 
kan checkes ind hvis man ønsker det.)

6.45

Afgang Karup 7.30
Ankomst Rønne lufthavn og bus til:
Hotel Allinge, Storegade 3-5, 
3770 Allinge, Telefon 56 48 00 25
www.hotelallinge.dk

Bagagen bliver i bussen!

8.45

Gruppemøder 10.00
KKR møde 11.00
Frokost 13.00
Derefter afgang til Folkemødet, der åbner kl.: 14.00
Middag på Restaurant No-9
Havnegade 9, 3770 Allinge

18.00 -21.00

Bus fra Birkeløkken i Allinge
til Strandhotel Balka Søbad
Vestre Strandvej 25, Balka 3730 Nexø
www.hotel-balkasoebad.dk/
Telefon 56 49 22 25

22.00 og
23.30

Fredag den 16. juni
Bus til Allinge - bagagen bliver i bussen! 8.30
Dagen til egen disposition
Afgang med bus fra Birkeløkken i Allinge 16.45
Mødes i Rønne lufthavn og checkin (bagage 
kan checkes ind hvis man ønsker det.)

17.30

Afgang Rønne 18.30 
Ankomst Karup 19.45 
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5.1  Program for møde og besøg på Folkemødet juni 2017 



KKR Midtjylland på Bornholm den 15. – 16. juni 2017

Deltagere fra KKR Midtjylland Delt. i KKR- 
mødet d. 15.

Spiser
 med*

Hotel
15.-16.

Fælles fly ud 
15. juni

Fælles fly hjem 
16. juni

Nils Borring, Favrskov J J J J J
Kirsten Terkilsen, Hedensted J J J J J
Kent Falkenvig, Herning J J J J J
H. C. Østerby, Holstebro J J J J J
Peter Sørensen, Horsens N N N N N
Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande  J J J J J
Erik Flyvholm, Lemvig J J J J J
Jan Petersen, Norddjurs  J J J J J
Uffe Jensen, Odder J J J J J
Claus Omann Jensen, Randers N N N N N
Iver Enevoldsen, Ringkøbing-Skjern J J J J J
Marcel Meijer, Samsø N J N N N
Steen Vindum, Silkeborg J J N J N
Jørgen Gaarde, Skanderborg  N N N N N
Peder Chr. Kirkegaard, Skive J J J J J
Mads Jakobsen, Struer J J J J J
Claus Wistoft, Syddjurs J J J J J
Torsten Nielsen, Viborg J J J J J
Jacob Bundsgaard, Aarhus J ? N J N
Per Møller Jensen, Viborg J J J J J
Søren Kristensen, Silkeborg N N N N N
Niels Viggo Lynghøj Christensen, Struer J J J J J
Henning Jensen Nyhuus, Randers J J J J J
Henrik Alleslev, Hedensted N N N N N
Kresten Bjerre, Odder  J J J J J
Ditte Staun, Odder J J J J J
Martin Hulgaard, Struer J J J J J
Kirstine Bille, Syddjurs J J J J J
Hans Okholm, Silkeborg J J J J J
Pia Tang Vestergaard,  Ringkøb.-Skjern J J J J J
Jens Meilvang, Norddjurs  J J J J J
Søren Olesen, Holstebro J J J J J
Simon Vanggard-Nielsen, Ikast-Brande  N N N N N
Ove Kent Jørgensen, Viborg J J J J J
Knud N. Mathiesen, Aarhus J J J J J
Peter Hegner Bonfils, Aarhus J J J J J
Jørn Vedel Eriksen, Herning N N N N N
Preben Christensen, Ikast-Brande
Jesper Kaas Schmidt, Norddjurs J J J J J
Henning Hansen, Ikast-Brande J J J J J
Jonna Holm Pedersen KKR sek. J J J J J
Eva Glæsner KKR sek. J J J J J

Tilmeldt



KKR Midtjylland på Bornholm den 15. – 16. juni 2017

Spiser med* : Fælles middag torsdag aften i Allinge                                 

9. februar 2017 egl@kl.dk / 40156525

Øvrige deltager Spiser
 med*

Hotel
15.-16.

Fælles fly ud 
15. juni

Fælles fly hjem 
16. juni

Mads Jessen, KD-net J J J J
Lisbeth Binderup, Skanderborg J J J J
Jesper Thyrring Møller, Hedensted J J J J
Jan Kallestrup, Favrskov J J J J
Niels Aalund, Horsens J J J J
Lars Keld Hansen, Lemvig N N N N
Per Mathiesen, Skive N N N N
Jesper Hosbond Jensen, Syddjurs J J J J
Erik Hattens, Herning N N N N
Lars Møller, Holstebro N N N N
Henning Haahr Pedersen, Odder J J J J
Niels Højberg, Aarhus J J J J
Mads Gammelmark, Struer N N N N
Lone Lyrskov, Silkeborg J J J J
Jens Peter Hegelund,  Ringkøbing-Skj. J J J J
Lasse Jacobsen, Viborg J J J J
??, Randers N N N N
Mogens Wehrs, Samsø J N N N
Desuden:
Kim Bruun Nielsen, Norddjurs J J J J
Christian Sloth Olesen, Randers N N J N
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