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3.3

KKR debat om forstærket dialog på voksensocialområdet

NOTAT

Synopsis for socialpolitisk udspil
Formål og baggrund
Socialområdet er i dag i en rivende udvikling drevet af et ønske om at øge
borgernes egenmestring og selvforsørgelse samt at bringe borgere sammen
på nye måder, som styrker den enkelte og fællesskabet. Udviklingen ændrer
rammerne for, hvordan socialpolitik tænkes og implementeres i praksis. Det
udfordrer aktørerne på området.
KL ønsker derfor at invitere til dialog om socialområdet. Det er et område,
som betyder meget for mange aktører – og som alle har en interesse i er
veldrevet til gavn for de borgere, som har brug for støtte i hverdagen. Der er
mange perspektiver og tilgange til området; det er f.eks. blevet tydeligt i
forbindelse med revision af servicelovens voksenbestemmelser.
KL har valgt at sætte et særligt fokus på voksensocialområdet fra efteråret
og frem til foråret 2017. Der er behov for en forstærket dialog med bl.a.
brugerorganisationer og de faglige organisationer om området. Dialogen vil
bl.a. finde sted på et dialogmøde den 10. november 2016, hvor KL har
inviteret interessenterne på området. Derudover planlægger KL og DH i
fællesskab at afholde fem regionale konferencer for de lokale handicapråd
og de regionale dialogfora.
I perioden frem til foråret udarbejdes og offentliggøres analyser og
anbefalinger, som vil være en del af det endelige udspil for at understøtte
den løbende debat og dialog. Der vil således i hele processen være fokus på
en offensiv markering i medierne. Processen løber frem til Social- og
Sundhedspolitisk Forum maj 2017, hvor KL samler anbefalinger og
budskaber i et socialpolitisk udspil. Dette udspil skal sætte retning for
kommunernes videre arbejde og politikudvikling på voksensocialområdet
gennem en række konkrete anbefalinger.
Formålet med at iværksætte en forstærket indsats på socialområdet,
herunder at udarbejde et udspil, er:
 At skabe en platform for en konstruktiv dialog med interessenter på
området – brugerorganisationer, faglige organisationer, Folketing
mv.
 At understøtte kommunernes politikudvikling på voksensocialområdet.
Anbefalingerne vil ikke alene vedrøre socialområdet, men også koblingen
mellem beskæftigelses- og socialområdet, som kan bidrage til at øge
beskæftigelsen for udsatte borgergrupper.
Der er nedsat en kommunal følgegruppe, som har til formål at kvalificere
indhold og anbefalinger i udspillet.
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Disposition for udspillet
Udspillet forventes at følge nedenstående disposition, hvor indhold og
sigtelinjer er skitseret nedenfor.
1. Kommunernes ambitioner for socialområdet
2. Hovedbudskaber – hvad skal der til?
3. Udviklingstendenser på det specialiserede socialområde
4. Nye behov – nye indsatser
5. Fælles indsats for børn med funktionsnedsættelse som forberedelse
til voksenlivet
6. Styrket beskæftigelsesindsats for udsatte grupper
7. Bedre og mere effektive forløb på tværs af sektorer
8. Tværgående samarbejde om borgere og familier med mange
indgange til kommunen
9. Boligområdet trænger til et eftersyn
10. De styringsmæssige rammer
11. Kvalitet i de kommunale indsatser
1. Kommunernes ambitioner for socialområdet
Velfærdssamfundet er skabt af aktive borgere – og uden bidrag fra langt de
fleste borgere kan det ikke fungere. Den bærende ide bag
velfærdssamfundet er at skabe grundlaget for et godt liv for det enkelte
menneske, hvor fundamentale ingredienser i et godt liv er aktivitet og
deltagelse.
De fleste mennesker kan og vil gerne deltage i fællesskabet. Fællesskabet
forstået som det at være en del af en familie, have et arbejde, have venner
og fritidsinteresser osv. Men vi ved samtidig godt, at ikke alle har lige
muligheder for det.
Kommunernes ambition for fremtidens socialpolitik er, at bidrage til at flere
fællesskaber åbner sig for de borgere, som i dag ser sig sat udenfor pga.
psykiske vanskeligheder, handicaps og sociale problemer. Nogle
problemstillinger er for komplekse til, at én organisationsform eller faglighed
kan løse dem alene. Og det må siges at karakterisere de problemstillinger,
som traditionelt søges løst gennem socialpolitikken. Vi har derfor brug for at
bygge videre på eksisterende samarbejdsrelationer med civilsamfundet,
virksomheder og regioner mv. Men også at der tænkes nyt, og i den
sammenhæng, at vi i langt højere grad end i dag ser de berørte borgere og
deres netværk som en aktiv del af løsningen.
For der er faktisk forskningsmæssigt belæg for, at hvis ikke borgeren tager
ejerskab til indsatsen, så er chancen for succes begrænset. Mange
kommuner har allerede i dag gode erfaringer med at gå nye veje, hvor
borgernes stemme får plads og giver mulighed for at nytænke dialogen med
og indsatserne for de berørte borgere. Vi skal turde tage ved lære af
borgernes erfaringerne og inddrage dem aktivt i udviklingen af vores sociale
indsatser.
Kommunerne skal i dialog med brugere og medarbejdere fortsætte de
senere års udvikling, hvor vi er gået fra et omsorgs- til et rehabiliterings- og
udviklingsperspektiv. De kommunale medarbejdere har i dag i langt højere
grad end tidligere en rolle i at facilitere, at borgeren – så vidt er muligt – lever
et liv på egne præmisser, frem for alene at yde borgeren en række services.
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Vi skal i fællesskab både nationalt og lokalt adressere de udfordringer, som
vi står over for. Ligesom man på sundhedsområdet taler om ’mest mulig
sundhed for pengene’, skal vi også turde drøfte med hinanden, hvordan vi
får mest muligt ud af vores sociale indsatser og de penge, som vi bruger på
området. I den sammenhæng er det væsentligt at slå fast, at det også er
’socialt’ at tænke beskæftigelse. Uanset om en beskæftigelse sker på
ordinære eller særlige vilkår vil det for mange være en adgangsbillet til nye
fællesskaber, som styrker den enkeltes handlemuligheder og styrke til at
mestre eget liv.
Socialpolitikken skal fortsat udgør et stærkt sikkerhedsnet for dem med
størst behov, men der er brug for et nyt fokus i samarbejdet med borgeren
og netværket omkring denne.
I kommunerne er vi klar til at løse vores del af den fælles opgave. Nu er
tiden kommet til et gearskifte, så vi får besvaret nogle af de centrale
spørgsmål, som har presset sig på i en årrække.
1. Hvordan fastholder og styrker vi fokus på rehabilitering og
egenmestring i de sociale indsatser? Hvordan sikrer vi, at borgerne
profiterer af de sociale indsatser? Og hvordan får borgeren en reel
stemme og medansvar?
2. Hvordan håndterer vi det stigende antal borgere, som har behov for
en social indsats, når opgaven skal løses inden for den samme eller
en mindre økonomisk ramme? Hvilke samarbejdsformer er der
behov for mellem kommuner og regioner på særligt psykiatri- og
sundhedsområdet?
3. Hvilken rolle skal borgerens netværk og civilsamfundet spille i
forhold til at styrke livssituationen for borgere med handicap og
socialt udsatte?
4. Hvad er den nationale plan for tilvejebringelse af billigere almene
boliger og øget fleksibilitet i anvendelsen af eksisterende almene
boliger?
5. Hvordan håndterer vi, at en gruppe udsatte borgere ikke er i
beskæftigelse, samtidig med stigende mangel på arbejdskraft? Og
hvordan kan samspillet med virksomhederne omkring denne gruppe
styrkes?
6. Hvordan styrker vi kommunalt det tværgående samarbejde om
borgere og familier med mange indgange til kommunen med fokus
på selvforsørgelse og styrkelse af borgernes arbejdsidentitet? Og
hvordan bidrager vi til, at sårbare børn og børn med handicap bliver
klædt på til et aktivt voksenliv?
2. Hovedbudskaber – hvad skal der til?
Hovedbudskaber og anbefalinger formuleres med afsæt i nedenstående
afsnit og de sigtelinjer, som er opstillet for hvert afsnit.
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3. Udviklingstendenser på det specialiserede socialområde
Hvordan ser såvel nuværende som fremtidige brugergrupper ud på det
specialiserede socialområde? Udspillet tager afsæt i et overblik over de
faktorer og bevægelser, der nu og i fremtiden påvirker efterspørgslen på det
specialiserede socialområde.
For at kunne dokumentere udviklingen på det specialiserede socialområde,
herunder udviklingen i brugergruppen, er det nødvendigt at basere sig på
undersøgelser med afsæt i såvel økonomidata, fremskrivninger, samt
udvikling i det regionale sundhedsvæsen. Det giver ikke nødvendigvis
direkte svar på udviklingen i brugergruppen på det sociale område, men kan
være med til at afdække udviklingstendenser, herunder eksterne
påvirkninger af efterspørgsel og behov for opgaveløsning.
I afsnittet gives der en karakteristik af nutidens brugere af ydelser til voksne
på det specialiserede socialområde. Det være sig i forhold til alder, primære
funktionsnedsættelser, arbejdsmarkedstilknytning mv.
Blandt tendenserne ses blandt andet:
 En markant vækst i antallet af borgere, der visiteres til
socialpædagogisk støtte uden at dette modsvares af et tilsvarende
fald i antallet af borgere i botilbud efter servicelovens §§107-108.
Stigningen kan således ikke alene forklares med den omlægning,
der er sket i botilbud, hvor langt flere tilbud i dag oprettes efter
almenboligloven med tilknyttet socialpædagogisk støtte.
 En fortsat stigning i antallet af hjemløse på 23 pct. fra 4.998 i 2009 til
6138 i 2015. Der ses i perioden en særlig stor stigning blandt unge
hjemløse, om end stigningen er aftaget noget fra 2013-2015.
 En markant stigning i antallet af børn, unge og voksne, der udredes i
behandlingspsykiatrien og behandles for psykiske problemstillinger.
Den væsentligste relative stigning ses indenfor ADHD, PTSD og
autisme. Den største absolutte stigning ses indenfor diagnoserne
ADHD, depression, angst og akutte belastningsreaktioner.
 Et historisk fald i indlæggelsestid i psykiatrien og i antallet af
sengepladser i psykiatrien.
 Flere borgere i psykiatrisk behandling end tidligere er i dag i
beskæftigelse. Det kan skyldes, at det i dag er et ændret segment,
der behandles i psykiatrien.
 En høj koncentration af socialt udsatte med psykiske
problemstillinger, misbrug mv. i udsatte boligområder.
 Flere personer med forskellige fysiske og psykiske
funktionsnedsættelser, herunder bl.a. personer med sklerose,
cerebral parese, rygmarvsskade, muskelsvind og
udviklingshæmning, er i kontakt med det regionale sundhedsvæsen.
 En stigning i fleksjob og særlig i minifleksjob (1-10 timer), som oftest
besættes af udsatte voksne og et markant fald i antallet af
tilkendelser af førtidspension.
Ovenstående tendenser vil blive forsøgt uddybet med fremskrivninger blandt
andre målgrupper på området, herunder hvilke bevægelser der sker ift. bl.a.
børn med fødselsskader, personer med hjerneskade, borgere med
udviklingshæmning mv.
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4. Nye behov – nye indsatser
Socialpolitikken bevæger sig i flere arenaer, hvor de berørte borgere vil have
forskellige behov for indsatser. Forebyggelse og tidlige indsatser kan
bidrage til, at mennesker kan blive i deres bolig eller job og uddannelse;
andre kan have behov for en mere kortvarig og intensiv støtte f.eks. i
forbindelse med psykiske vanskeligheder; mens andre igen vil have behov
for længere eller ligefrem livslang støtte for at kunne mestre deres hverdag.
Rehabilitering har de senere år stået centralt i de kommunale indsatser, hvor
fokus er på, hvordan mennesker kan udføre hverdagsaktiviteter og deltage i
samfundslivet på trods af funktionsevnenedsættelser eller sociale problemer.
Rehabilitering er en samarbejdsproces mellem borgeren og fagfolk, og vil
ofte også kræve involvering af pårørende og netværk for at lykkes.
Rehabilitering sker altså sammen med borgeren – og kan ikke gøres for
borgeren.
De kommunale indsatser bør samtidig afspejle, at målgrupperne for sociale
indsatser ændrer sig jf. afsnit 3. Nogle målgrupper vil have behov for en
fokuseret udredning og midlertidig støtte til at få styr på deres tilværelse
f.eks. borgere med angst og depression, men andre f.eks. ældre borgere
med udviklingshæmning vil have behov for øget sundhedsfaglige ydelser.
I afsnittet vil følgende overordnede sigtelinjer blive adresseret:
 De specialiserede indsatser skal understøtte et rehabiliterings- og et
habiliteringsperspektiv.
 Indsatserne skal tilrettelægges, så borgerens eget perspektiv og
medansvar styrkes.
 Der er behov for en øget differentiering i ydelser, som understøtter
tidsafgrænsede og målrettede forløb.
 Livskvalitet og deltagelse er et mål for alle og kan tage mange
former.
 Netværk og civilsamfund får en mere fremtrædende rolle i at styrke
udsatte borgeres mulighed for at deltage i fællesskaber.
 De kommunale kompetencer skal afspejle de ændrede behov i
målgrupperne.
 Velfærdsteknologi kan understøtte større selvhjulpenhed og bidrage
til fleksible løsninger.
5. Fælles indsats for børn med funktionsnedsættelse som
forberedelse til voksenlivet
Hvis det skal lykkes at støtte flere voksne til et selvstændigt liv på egne
præmisser, er der brug for, at indsatserne til børn og unge med nedsat
funktionsevne og deres familier tænkes ind som en del af en langsigtet
indsats, der ikke kun har fokus på familiernes situation frem til barnet fylder
18 år, men også understøtter, at børnene og de unge så vidt muligt kan leve
et selvstændigt liv som voksne.
Selvom de lovgivningsmæssige rammer og kompensationsmulighederne til
børn, unge og voksne er forskellige, så er formålet med hjælpen den
samme, nemlig at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at
lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten, som det er formuleret i
servicelovens formålsparagraf.
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Analyser viser, at målgruppen af børn og unge med nedsat funktionsevne er
i forandring. Der diagnosticeres i dag langt flere børn med
autismespektrumforstyrrelse og ADHD, og flere børn og unge har
angstproblemer i dag sammenlignet med tidligere jf. afsnit 3. Det stiller
ændrede krav til de kommunale indsatser og ikke mindst det tværgående
samarbejde mellem børne- og voksenområdet.
I afsnittet vil følgende overordnede sigtelinjer blive adresseret:
 Børnene og de unges situation skal ses i et livslangt perspektiv
 Indsatser til børn og unge samt deres familier skal tage højde for
udviklingen i målgrupper
 Der er behov for en alliance med forældrene om at skabe den bedst
mulige fremtid for deres børn og de unge
 Støtten til de unge skal være målrettet og tværgående, så den i
højere grad ruster dem til at klare voksenlivet uden for hjemmet
 De fleste unge med nedsat funktionsevne drømmer om at leve et
selvstændigt liv som voksne, og den livsindstilling skal forældre og
kommuner støtte op om i fællesskab
 Læring og uddannelse er lige så vigtig for børn og unge med nedsat
funktionsevne som for alle andre. Derfor skal skoler og
socialområdet samarbejde om, at flere børn med nedsat
funktionsevne får en uddannelse.
6. Styrket beskæftigelsesindsats for udsatte grupper
Alle skal have mulighed for at få et job og alle som kan, skal bidrage på en
arbejdsplads. Med et arbejdsmarked, som oplever stigende mangel på
arbejdskraft og med fleksible ansættelsesformer som fx minifleksjob, er der
et godt fundament for at udsatte voksne kan få en plads på
arbejdsmarkedet. Med fx ressourceforløb er det muligt at iværksætte særlige
tværfaglige og helhedsorienterede planer, som netop kan være med til at
sikre, at personer med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer kan
komme i arbejde på sigt. Det er afgørende, at beskæftigelse og
selvforsørgelse bliver løftet i et tværfagligt samarbejde.
At få udsatte borgere i beskæftigelse kræver virksomheder, som ser
borgerens styrker i stedet for udfordringer og ikke lader sig skræmme af fx
psykiske diagnoser. Men også virksomheder, der er fleksible i forhold til at
invitere ”anderledes” arbejdstagere ind.
Erfaringerne viser, at en primær barriere for, at udsatte grupper kommer i
job, er borgerens tro på egen kunnen og manglende motivation. Forskning
viser samtidig også, at sagsbehandlerens og netværkets tro på, at borgeren
kommer i job, er afgørende. Derfor er det vigtigt, at borgeren med støtte fra
kommunen, organisationer og eget netværk arbejder målrettet mod at
komme i beskæftigelse. Det kan være en afgørende faktor for, at den
udsatte voksne kommer i beskæftigelse.
Overordnede sigtelinjer i afsnittet er:
 Alle skal have mulighed for at være en del af arbejdsmarkedet og
dermed bidrage på arbejdsmarkedet
 Alle relevante aktører skal bidrage til at styrke borgerens vej mod
beskæftigelse og selvforsørgelse. At styrke borgerens arbejdsidentitet er
et fælles anliggende på tværs af alle fagligheder.
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Det sociale område kan med fordel spille en endnu større rolle i
borgerens vej mod arbejde - særligt ud fra tanken om at ”det er socialt at
tænke beskæftigelse”.
Samspillet med virksomhederne skal styrkes. Virksomhederne skal i
fremtiden i højere grad ansætte udsatte voksne og de skal klædes
endnu bedre på til at kunne håndtere de udfordringer, som borgerne
måtte have.
Det gode match mellem borger og virksomhed er en afgørende faktor for
en god start på arbejdsmarkedet. Der skal i højere grad fokus på at sikre
at borgerens kompetencer og arbejdsopgaverne matcher
Fleksible ansættelsesformer skal i stigende grad anvendes og der skal
samarbejdes om udvikling af både arbejdsopgaver og borgerens
arbejdspotentiale.

7. Bedre og mere effektive forløb på tværs af sektorer
Borgere med forløb på tværs af sektorer oplever ofte at være deltagere i
fragmenterede forløb, når de samtidig har behov for behandling i regionalt
regi og støtteindsatser i kommunalt regi. Mange kommuner og regioner har
derfor fokus på at styrke samspillet om – og med - borgere med behov for
indsatser på tværs af sektorskel.
Hvis det skal lykkes at arbejde efter borgerens mål og styrke den enkelte
borgers oplevelse af et sammenhængende forløb, er det væsentligt, at der
arbejdes ud fra en fælles forståelse og hvor relevant fælles tilgange og
metoder. Det gøres i dag nogle steder gennem afprøvning eller udbredelse
af metoder som Åben dialog, Assertive Community Treatment (ACT),
Individual Placement and Support (IPS) mv. Der er tale om metoder, der
inddrager medarbejdere på tværs af sektorer ud fra borgerens behov,
snarere end ud fra organisatoriske logikker.
Særlige udfordringer kan opstå i forbindelse overgange, fx ved ind- eller
udskrivning samt i længerevarende forløb med medicinsk eller anden
somatisk behandling af borgere i botilbud. Her kan der være behov for et
særligt fokus på samarbejdet med fx almen praksis, sygehusafdelinger eller
privatpraktiserende speciallæger.
Endelig er der behov for at satse på teknologier og organiseringer, der
mindsker afstanden mellem samarbejdspartnere og fremmer en fælles
målsætning. Forsøg med fx online-bostøtte, skypemøder og digitale
understøttelse af udveksling af information er eksempler på tiltag, der er
taget i brug for at imødekomme dette.
I afsnittet vil følgende overordnede sigtelinjer blive adresseret:
 Der er behov for at styrke oplevelsen af sammenhængende forløb.
For de borgere, hvor det er nødvendigt, bør integrerede forløb
fremmes.
 Selv om det faglige indhold er forskelligt, skal borgerens mål,
prioriteringer og ønsker være styrende for den samlede indsats
 Metoder, der samtidig skaber et bedre og mere sammenhængende
forløb for borger og fremmer effekten af indsatser, bør fortsat
afprøves og udbredes.
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For nogle målgrupper kan indsatserne med fordel tilrettelægges, så
de ’flytter sig’ efter borgerne, fx gennem fremskudte indsatser på
hospitaler, på botilbud mv.
Investeringer i udvikling og implementering af digitale løsninger og
velfærdsteknologi er en del af løsningen i forløb på tværs af
sektorer, hvor der er behov for, at information bevæger sig hurtigt
mellem relevante parter og ressourcerne udnyttes bedst muligt.
Det strategiske samarbejde mellem regioner og kommuner kan via
sundhedsaftaler og samarbejdsaftaler med fordel styrkes, så de
favner forpligtende initiativer, der understøtter et sammenhængende
forløb for relevante grupper af borgere.

8. Tværgående samarbejde om borgere og familier med mange
indgange til kommunen
Mange kommuner har netop nu stort fokus på, hvordan der kan arbejdes
mere på tværs af den kommunale organisation – især på social- og
beskæftigelsesområdet – med afsæt i en stærkere fælles forståelse af
kerneopgaven. Hensigten er at kunne levere en mere helhedsorienteret
indsats til borgeren/familien og dermed også større kvalitet og ofte bedre
ressourceudnyttelse.
Afsættet er, at man har konstateret eksempler på indsatser fra forskellige
forvaltninger til samme borger eller familie, der ikke peger i samme retning
og i nogle tilfælde kan være kontraproduktive. Vejen til en mere koordineret
indsats er imidlertid belagt med mange forskelligartede hindringer, herunder
barrierer ift. lovfokus, jura ift. datadeling, faglig kultur, organisering, økonomi
osv.
Der er generelt blandt kommunerne enighed om, at forebyggelse,
rehabilitering og kontakt til arbejdsmarkedet bør styre den kommunale
indsats og opfattelse af kerneopgaven. Det bunder bl.a. i erfaringer fra en
række kommunale projekter, hvor familiens samlede trivsel er øget, når
forældrene får en stærkere arbejdsidentitet og tilknytning til
arbejdsmarkedet.
KL er på nuværende tidspunkt sammen med 27 kommuner i gang med
projekt ’Tværgående samarbejde om ydelser og indsats’, hvis primære
formål er at undersøge mulighederne for at skabe bedre sammenhæng – og
dermed også større kvalitet – i den samlede indsats. Det er endvidere
formålet at vurdere, om en sådan bedre sammenhæng på sigt kan reducere
det samlede ressourceforbrug.
De overordnede sigtelinjer omfatter bl.a. følgende:
 Der skal tages mere udgangspunkt i borgerens/familiens eget
perspektiv
 Indsatsen for familier/borgere med mange kontaktflader til
kommunen kan ofte med fordel forenkles
 Kontakt til arbejdsmarkedet bør som fælles kerneopgave
opprioriteres på tværs af de kommunale indsatsområder
 Mere systematisk deling af information og viden på tværs af
indsatsområder
 Der bør i højere grad anlægges et helhedsperspektiv på
ressourceanvendelsen i forhold til den enkelte borger/familie
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Budgetmodeller og digitalisering bør i højere grad understøtte
helhedsperspektivet
Der er ikke standardmodeller for organisation og ledelse, men i
mange kommuner kan nye modeller understøtte et større
helhedsperspektiv

9. Boligområdet trænger til et eftersyn
Kommunerne har over de seneste ti år bygget mange nye almene
handicapboliger, som har forbedret boligstandarden for mange borgere med
nedsat funktionsevne. Lejlighederne i de nye byggerier er indrettet, så
borgerne får større mulighed for privatliv, herunder eget køkken og bad,
samtidig med, at borgerne kan få den specialiserede hjælp, de har behov
for, og som i langt de fleste tilfælde er knyttet til boligerne.
Reglerne for byggeriet og udnyttelsen af de nye boligformer spænder i nogle
tilfælde ben for, at kommunerne kan arbejde rehabiliterende, en effektiv
udnyttelse af kapaciteten i boligerne, og at flere borgere samlet set får tilbudt
en bolig, hvor de kan få dækket deres behov for hjælp.
Barriererne er bl.a., at kommunen ikke kan visitere en borger ud af eller
videre fra en almen bolig til en anden, hvis borgeren modsætter sig flytning.
Det gælder også, selvom borgeren ikke længere har behov for den særlige
bolig, eller har fået ændrede og mere omfattende behov, som bedre
tilgodeses i et andet tilbud.
Kommunerne er i dag låst til at anvende eksisterende bygninger efter,
hvordan de er finansieret og hvilket regelsæt, de er opført efter. Det betyder,
at borgerne og deres behov kommer i anden række. I stedet bør
kommunernes indsats tage sit udgangspunkt i borgerens behov, som bør
kunne tilgodeses i en bred vifte af boligformer.
I afsnittet vil følgende overordnede sigtelinjer blive adresseret:
 Der er brug for, at reglerne om boliger for mennesker med nedsat
funktionsevne bringes up to date, så de fysiske rammer kan
udnyttes på den bedst mulige måde til gavn for borgerne.
 Kommunerne har fortsat brug for en bred pallette af boliger.
 Der er mangel på små billige boliger, som kommunen kan tilbyde til
bl.a. hjemløse og psykisk sårbare unge.
 Kommunerne kan i et vist omfang allerede udnytte eksisterende
fysiske rammer mere fleksibelt. Det handler fx om at samarbejde
med ældreområdet, når der skal udvikles indsatser i boliger til ældre
udviklingshæmmede.
 Ved en tidlig og rehabiliterende indsats kan kommunen nå langt og
undgå, at personer med en sindslidelse får brug for et
længerevarende botilbud.
10. De styringsmæssige rammer
Kommunerne oplever på det specialiserede voksenområde en stigende
udgiftsudvikling og et stigende udgiftspres i disse år. Det største område,
som helt eller primært vedrører voksne handicappede, er botilbud og
bostøtte. Dette område er steget med cirka en milliard kroner fra 2013 til
2015.
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Kommunerne efterspørger bedre styringsmuligheder på området for at
kunne imødegå den stigende efterspørgsel, og samtidig fortsat kunne levere
den hjælp til borgerne, som de har brug for.
Der er i øjeblikket fokus på de rammer, som serviceloven sætter for
kommunernes indsatser over for borgerne på det sociale område, herunder
mulighederne for at foretage et helhedsorienteret fagligt skøn. Det er dog
endnu uklart, hvad en eventuel kommende servicelovsrevision helt konkret
vil indeholde.
Uanset de lovgivningsmæssige rammer er der en række tiltag, som
kommunerne kan bruge for at styrke indsatsen og få bedre styring og bedre
overblik.
I forbindelse med Økonomiaftalen for 2017 aftalte regeringen og KL, at der
fra 2018 og frem etableres et flerårigt moderniserings- og
effektiviseringsprogram. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet med
staten supplerer KL’s og kommunernes styrings- og effektiviseringsprogram,
hvor der også er projekter, der har fokus på styringen af det specialiserede
voksenområde.
De overordnede sigtelinjer i er bl.a.:
 Bedre muligheder for at arbejde forebyggende, habiliterende og
rehabiliterende, så borgerne får bedre muligheder for at mestre eget
liv.
 Bedre muligheder for at styre og prioritere indsatserne.
 Det tværgående samarbejde i kommunerne skal understøttes af
sektorlovgivningen bl.a. på social- og beskæftigelsesområdet.
11. Kvalitet i de kommunale indsatser
Kommunerne har forskellige forudsætninger i deres arbejde på social- og
beskæftigelsesområdet, som bl.a. afspejler deres demografiske og
socioøkonomiske vilkår. Samtidig har borgere indenfor samme målgruppe
de samme behov uanset hvilken kommune, som de bor i. Derfor er der
fortsat brug for at samle kommunerne om at levere en mere ensartet kvalitet.
Det kan gøres på flere måder. Den enkelte kommune kan styrke sin egen
socialindsats; kommunerne kan gå sammen om indsatser, og regionen kan
også bidrage til faglig udvikling.
Kommunerne er generelt i gang med at udvikle deres
dokumentationspraksis, så vi får øget viden om kvaliteten af de ydelser, der
leveres på socialområdet. Men dette arbejde kan målrettes yderligere – og
det sker allerede i dag både på lokalt og nationalt niveau.
Der er også en positiv udvikling i gang, hvor kommuner samarbejder med
forskningsinstitutioner om at udvikle deres sociale praksis.
Kvalitet i de kommunale indsatser fordrer også løbende
kompetenceudvikling og videndeling blandt de medarbejdere, der til dagligt
har ansvaret for at løfte opgaverne tæt på borgerne – og i sidste ende er
garanter for, at den ønskede udvikling på socialområdet sker.
De overordnede sigtelinjer i er:
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Indsatserne skal give værdi for borgerne forstået som værende
bruger- og effektorienteret.
Målrettet dokumentation er en forudsætning for at blive klogere på
hvilke indsatser, som virker for hvilke målgrupper, og for at sikre den
bedst mulig progression for den enkelte borger.
Kommunerne søger samarbejde med forskningsinstitutioner med
henblik på at styrke forskningen i de kommunale indsatser på
socialområdet.
Regeringen bør sikre, at der investeres og fokuseres mere markant
på forskning i sociale indsatser. Der mangler en egentlig
forskningsstrategi på området.
Kommunerne skal fortsat arbejde på at professionalisere
kompetenceudviklingen, der involverer de medarbejdergrupper, som
indgår i arbejdet med de enkelte borgerforløb.
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KKR-mål for Sundhed

UDKAST

KKR-mål
for sundhed
Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2016

KKR
HOVEDSTADEN

Indledning
I KKR-Hovedstaden har vi en fælles ambition. Vi vil sammen
de kommende år gøre en forskel for vores borgeres sundhed.
Det gælder uanset om borgeren har et brud på hoften eller et
knækket sind. Vi vil med nye KKR-mål samtidig binde
indsatser for fysisk og psykisk sundhed tættere sammen.

Hvad vil KKR-Hovedstaden satse på for borgerne?


Vi vil sikre effektive akuttilbud i det nære sundhedsvæsen til borgere med fysiske sygdomme



Vi vil skabe tydelighed om, hvad kommunerne tilbyder borgere
med akut psykisk krise



Vi vil forbedre de unges fysiske og mentale sundhed



Vi vil styrke sundheden hos borgere med psykiske lidelser



Vi vil øge fokus og effekt i rusmiddelbehandlingen



Vi vil optimere indsatsen for borgere med både psykiske lidelser
og misbrug (dobbeltdiagnoser)

Målene er sat på områder, hvor vi løfter vores kommunale ansvar bedre,
når vi samarbejder på tværs af kommuner.
Hvert år vil vi gøre status i KKR-regi. Vi vil sammen sætte hak ved opfyldte
mål, tilpasse mål der er blevet forældet eller tilføje nye relevante mål.
-2-

Principper for valg af mål
KKR-målene er udvalgt så de:
 er ambitiøse, så de gør en forskel for borgeren
…målene er udvalgt, hvor kommunerne, ved at arbejde sammen, kan
løfte det fælles niveau i opgaveløsningen til gavn for borgerne.
 understøtter samarbejdet på tværs af kommuner
… målene skal medvirke til et styrket samarbejde på tværs af klynger 1 og
kommuner i hele regionen. Vi kan noget forskelligt, og det kan vi blive
endnu bedre til at dele. Klyngesamarbejdet skal fortsat fungere som forum for videndeling og gerne i stigende grad laboratorium for udvikling
– også gerne på psykiatriområdet. Ligeledes skal målene understøtte
udviklingen mod flere fælleskommunale tilbud til borgerne.
 sikrer ensartethed, der under ét gør kommunerne til stærkere samarbejdspartnere
…når vi som 29 kommuner har fælles mål, strategier og tilbud af en høj
og ensartet kvalitet, bliver det naturligt lettere for os at stille krav til vores samarbejdspartnere. Det skal vi bruge aktivt, bl.a. når vi skal indgå
næste generation af sundhedsaftalen med Region Hovedstaden.
 bidrager med noget andet end sundhedsaftalen mv.
…målene viser kommunernes fælles ambitionsniveau og understøtter
samtidig nationale udspil og regionale aftaler. Det tværsektorielle samarbejde er indskrevet i hhv. sundhedsaftalen og praksisplanen for almen praksis. Rammeaftalen for det specialiserede socialområde er sty-

1

Klyngerne er i dag et forum, hvor kommunerne i de enkelte hospitalers somatiske planlægningsområder
samarbejder.

-3-

rende for kapacitet og fælles tilbud på psykiatriområdet, som derfor ikke indgår i KKR-målene.

-4-

En klar fælles retning for akutfunktioner til borgere med fysiske sygdomme
Det nære sundhedsvæsen er fortsat under hastig udvikling.
Borgerne ligger kortere tid på hospitalet og det stiller krav til
kapacitet og faglige kompetencer i kommunerne. Derfor sætter
vi nu en tydelig fælles retning for vores akutfunktioner.

Alle kommuner i KKR-Hovedstaden har en eller anden form for akutfunktion eller midlertidige pladser målrettet borgere med fysiske sygdomme. At
”kært barn har mange navne” gælder også her, og indholdet af tilbuddene
varierer mellem kommunerne.
I mange kommuner kan akutfunktionerne med kort varsel sætter ind med
en indsats med særlig sygeplejefaglig kompetence til borgere, som har brug
for det. Akutfunktioner kan enten være mobile akutteams eller fysiske
akutpladser.
Akutfunktionerne skal sikre, at borgeren oplever tryghed og sammenhæng.
Derudover skal akutfunktionerne understøtte, at borgeren kan forblive i sit
nærmiljø længst muligt. Kun borgere med behov for hospitalernes specialiserede og akutte indsats, skal henvises dertil.
For at kommunernes akutfunktioner kan fungere optimalt, skal vores samarbejdspartnere på hospitaler og i almen praksis vide, hvad vi tilbyder. Det
-5-

gælder på tværs af hele regionen, da vores borgere ikke kun kommer på det
”lokale” hospital.
Vi skal fortsætte med at være attraktive samarbejdspartnere.
Når en praktiserende læge tilser en borger med forværret sygdom, skal lægen være tryg ved at henvise borgeren til den kommunale akutfunktion. Og
når en borger bliver udskrevet fra hospital skal kommunen kunne hjemtage
borgeren til videre pleje og behandling, også selvom borgerens problemstilling er kompleks.

Vi vil derfor tegne en fælles og entydig profil af vores
akutfunktioner. Udviklingen vil vi drive sammen, fordi det
giver faglig og strategisk mening.

KKR-mål for fælles retning for akutfunktioner
 Inden udgangen af 2017 skal alle kommuner sikre deres borgere adgang
til en akutfunktion, som lever op til den fælles KKR-definition, jf. bilag 1.
 Kommunerne vil udarbejde og følge en fælles plan, som viser de forskellige udviklingstrin frem mod 2018, hvor akutfunktionerne skal leve op
til Sundhedsstyrelsens kommende faglige standarder.

Kommunernes fælles plan vil bl.a. indeholde afsøgning af muligheder for at
indgå fælles aftaler med bl.a. almen praksis og den præhospitale virksomhed, muligheder for fælles udvikling og samdrift af tilbud, fælles rekrutteringsstrategier på sygeplejeområdet mv.
KKR-målene understøtter den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient. Med handlingsplanen har kommunerne fra 2016 fået varige
midler til at styrke de kommunale akutfunktioner og skal i 2018 leve op til
Sundhedsstyrelsens nye standarder, som pt. er under udarbejdelse.
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Fælles tydelighed om tilbud til
borgere i akut psykisk krise
På det psykiatriske område fortsætter udviklingen i retning af
mindst indgribende indsatser, recovery samt færre og kortere
indlæggelser. Kommunerne vil sammen skabe klarhed om,
hvad man kan forvente, at kommunerne stiller op med til
borgere i akut psykisk krise.

Mønstre for indlæggelser og udskrivninger af borger på regionens psykiatriske afdelinger, har gennem flere år ændret sig. Borgerne skal i dag være
mere syge før de bliver indlagt og de bliver hurtigere udskrevet igen. Det
betyder, at kommunerne bliver mødt med en række nye forventninger.
Kommunerne har samtidig en vigtig opgave i – og også en økonomisk tilskyndelse til – at forebygge, at borgerne bliver så syge, at de har behov for
hospitalspsykiatriens behandling.
Det stiller krav til kommunernes kompetencer og konkrete tilbud til borgere med psykiske lidelser eller vanskeligheder i det nære sundhedsvæsen –
helt parallelt med hvad der er beskrevet i det foregående afsnit om akuttilbud for borgere med fysiske sygdomme.

Vores mål er, at vi sammen skaber klarhed om, hvordan vi
bedst honorerer de forventninger, der møder os.
Flere kommuner har oprettet forskellige former for akuttilbud til borgere i
akut psykisk krise. Det er fx en akuttelefon, udgående teams eller akuttil-7-

bud med mulighed for personlig henvendelse, evt. med overnatning på en
midlertidig plads.
Formålene med akuttilbuddene er ofte flere og varierer fra tilbud til tilbud.
Et formål kan fx være, at borgere med psykisk lidelse skal opretholde et
trygt liv og fastholde sociale relationer – gerne uden mere indgribende tilbud, som indlæggelse eller øget socialpædagogisk støtte i kommunalt regi.
Det kan også handle om at forebygge de sociale og helbredsmæssige konsekvenser, som en akut psykisk krise kan forårsage. Endelig kan et formål
være hurtigere at tage imod borgere, som bliver udskrevet fra hospitalspsykiatrien.
Vi vil i disse år, hvor akuttilbuddene udvikles og bliver flere, rette blikket på
tværs af kommunerne. Vi har behov for at danne os en fælles holdning til og
ambition for udviklingen, og vi vil dele erfaringer om effekter for bestemte
målgrupper, det nødvendige befolkningsgrundlag, kompetencebehov mv.

KKR-mål om akuttilbud til borgere i akut psykisk krise
 Primo 2018 afholder 1-2 tovholderkommuner en videndelingkonference om forventninger, behov og effekter af kommunale akuttilbud til borgere i akut psykisk krise.
 I 2018 formulerer kommunerne en fælles holdning til og ambition for,
hvilken rolle kommunerne skal spille på det akutte psykiatriområde og
hvordan vi vil arbejde sammen om det.
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Lighed i fysisk og mental
sundhed hos de unge
Unge mellem 15 og 25 år har hele hovedstadsregionen som
hjemkommune. De skeler ikke til kommunegrænser, når de
lever deres liv. I samarbejde med de unge selv, vil vi styrke
deres lige muligheder for en sund tilværelse.

Kommunerne i KKR-Hovedstaden har over de seneste år arbejdet målrettet
på at fremme alle borgeres sundhed med udgangspunkt i faglige anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Vi er nået rigtig langt, og i
de kommende år vil vi sammen sætte særlig fokus på at styrke lighed i de
unges fysiske og mentale sundhed.
Udfordringerne er klare. Blandt store børn og unge har hver femte alvorlige
tegn på psykisk mistrivsel. Psykisk mistrivsel giver dårligere livskvalitet og
kan forhindre den unge i at tage en uddannelse.
Danske unge drikker langt mere end andre europæiske unge og festkulturen på bl.a. ungdomsuddannelserne har stor betydning. Hver eneste dag
begynder 40 danske unge under 18 år at ryge. Unge på erhvervsskoler eller
uden for uddannelsessystemet ryger mere end elever på gymnasier. Der er
også flere rygere blandt unge med kortuddannede forældre.
Kommunerne arbejder allerede aktivt på tværs af fagområder for at styrke
de unges sundhed. Og i de kommende år vil vi i endnu højere grad have
engageret skoler, ungdomsuddannelser, jobcentre, kultur- og fritidsområdet, foreningslivet, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Ungdom-9-

mens Uddannelsesvejledning (UU) mv. i opgaven. De unge selv skal deltage
aktivt i arbejdet, bl.a. gennem ungeråd og elevråd.

Det er vores fælles mål, at alle aktører omkring de unge
bidrager aktivt til forebyggelsen. Også de aktører, som
umiddelbart ikke har sundhed som kerneopgave.
Vi skal således i højere grad se fysisk og mental sundhed som et middel, der
bidrager til at nå andre mål, fx uddannelse, trivsel eller beskæftigelse.
En særlig målgruppe er de unge, der ikke er i uddannelse. Her er behov for
en bred vifte af indsatser, som kræver effektive samarbejder internt i kommunen. Vi vil i højere grad synliggøre vores initiativer og resultater af det
tværgående arbejde, fx initiativer fra forebyggelsespakkerne og supplerende
initiativer og strategier til fremme af de unges sundhed.
For de unge, som er i uddannelse, vil kommunerne sammen arbejde for at
blive en stærkere partner for ungdomsuddannelserne. Vi skal i højere grad
samarbejde om rammer og kulturen på ungdomsuddannelserne, fordi det
har en stor betydning for de unges liv og livsstil.

KKR-mål for unges fysiske og mentale sundhed
 I 2017 vil kommunerne etablere en fælles strategi for fremme af fysisk
og mental sundhed på ungdomsuddannelser.
 I 2018 vil kommunerne udarbejde et idékatalog med initiativer og resultater af det tværgående arbejde i kommunerne, målrettet unges fysiske og mentale sundhed – med særlig fokus på unge uden uddannelse.

KKR-målene om unges sundhed understøtter et af regeringens 8 nationale
mål for sundhedsvæsenet, nemlig målet om ”flere sunde leveår”, hvor udviklingen i middellevetid og daglige rygere i befolkningen følges.
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Sundere livsstil for borgere
med psykiske lidelser
Udsatte borgere med psykiske lidelser lever i gennemsnit
mellem femten og tyve år kortere end befolkningen som
helhed. Det er en ulighed, som kommunerne i KKRHovedstaden sammen vil sætte fokus på.

Omkring 60 pct. af forskellen i levetid mellem borgere med psykiske
lidelser og resten af befolkningen skyldes sygdomme som hjerte-karlidelser, diabetes, kræft, infektion mv.
Det hænger bl.a. sammen med borgernes livsstil, idet de har mere usunde
kostvaner, ryger mere, drikker mere alkohol og er mindre fysisk aktive end
resten af befolkningen. Livsstilsfaktorerne kan yderligere forværres af
komplikationer og bivirkninger ved nogle lægemidler.
At ændre livsstil kan være uoverskueligt – ikke mindst hvis man også har
en psykisk lidelse at kæmpe med. Men undersøgelser viser, at borgere med
psykiske lidelser er mindst lige så motiverede for at ændre livsstil som
befolkningen generelt. Der er flere eksempler på, at det er lykkes og at det
bidrager til en styrket livskvalitet hos borgeren.
Personalet på bosteder, støttekontaktpersoner, mentorer mv. har en vigtig
opgave i at støtte borgeren i livsstilsændringer. De har umiddelbart en
anden kerneopgave end at fremme borgernes sundhed, men fysisk sundhed
kan også være middel til at nå andre mål, som fx trivsel og recovery.
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Hvis vi skal reducere de enorme forskelle i levetid, er det nødvendigt, at alle
faggrupper ser sundhed som et fælles ansvar.
I dag findes en række gode projekter, som har gjort en forskel for de
borgere og det personale, som har deltaget. Evidensen er dog fortsat
spinkel.

Vores mål er, at vi i forpligtende fællesskaber arbejder mere
systematisk med sund livsstil hos borgere med psykiske
lidelser.
Vi tror på, at fælles handling og opmærksomhed i hele KKR-Hovedstaden
kan skubbe på udviklingen i de enkelte kommuner. Vi ønsker at skabe en
større bevidsthed om livsstilen hos borgere med psykiske lidelser, både
blandt borgerne selv og hos de forskellige faggrupper, som er del af borgerens hverdagsliv.

KKR-mål for fysisk sundhed hos borgere med psykiske
lidelser
 I 2017-2019 skal kommunerne i de enkelte planlægningsområder afprøve forskellige metoder, herunder fx fælles kompetenceudviklingsforløb, til fremme af den fysiske sundhed hos borgere med psykiske lidelser. Det skal understøtte det fælles ansvar mellem borgeren selv og
de forskellige faggrupper, som indgår i borgerens liv, fx gennem fælles
skolebænk, peer-to-peer initiativer mv.

Det faglige indhold i projekterne fastlægges lokalt mellem kommunerne i
de enkelte planlægningsområder. Projekterne følger dog en fælles plan
med henblik på at sikre læring og koordinering på tværs af kommunerne.
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Bedre styring af rusmiddelbehandlingen
Rusmiddelbehandling er for nogle borgere en forudsætning for
et liv med mindre sygdom. Kommunerne vil de kommende år
styre mod mere kvalitet for pengene – til gavn for de borgere,
som har brug for behandlingen og for deres pårørende.

For en del af kommunernes borgere er rusmiddelbehandling en
forudsætning for et liv med mindre sygdom. Rusmiddelbehandling kan
også have betydning for tilknytningen til arbejdsmarkedet og for
muligheden for at være selvforsørgende, ligesom der for mange er store
familiemæssige konsekvenser af et skadeligt og afhængigt forbrug af
rusmidler.
Rusmiddelbehandling har størst effekt, når den tilbydes sammen med
andre ydelser, så der bliver tale om en helhedsorienteret indsats. Det har
kommunerne gode forudsætninger for. Det kræver et tæt samarbejde
mellem rusmiddelbehandlingen og andre relevante kommunale områder.
Kommunerne har organiseret sig forskelligt. Mens nogle kommuner selv
har behandlingstilbud, køber andre kommuner behandlingen hos
kommunale, private eller regionale udbydere.
Det er en fælles og løbende udfordring for kommunerne at udvikle og styre
kvaliten i rusmiddelbehandlingen. Borgernes frie valg betyder, at mange
modtager rusmiddelbehandling et andet sted, end der hvor de bor. Dette
understreger behovet for, at kommunerne samarbejder.
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I de kommende år vil kommunerne i KKR-Hovedstaden
sammen skabe grundlaget for bedre styring af
rusmiddelbehandlingen.
Vi går efter at definere fælles mål, krav til kvalitet og opfølgning, som vi
kan stille til kommunerne samt private og regionale leverandører. Ved
enighed om krav, vil kommunerne fremstå som stærkere rekviranter og
samarbejdspartnere overfor de, som leverer behandlingen.

KKR-mål for bedre styring på rusmiddelområdet
 I 2017 vil vi afdække hvordan borgernes behov og kommunernes tilrettelæggelse af rusmiddelbehandlingen spiller sammen, herunder hvordan der skabes sammenhæng til øvrige kommunale indsatser.
 Primo 2018 vil vi opstille fælles succeskriterier og mål for behandlingen, som vi sammen kan stille til leverandørerne og os selv.

Arbejdet vil foregå i samarbejde mellem social- og sundhedsområdet i
KKR-regi og inddrage relevante parter som fx forskningscentre, styrelser
og kommuner, som har særlige kompetencer på området.
Med KKR-målene på rusmiddelområdet understøtter vi to af regeringens
10 mål for social mobilitet, nemlig større effekt af hhv. stofmisbrugs- og
alkoholbehandlingen.
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Optimering af indsatsen for
borgere med dobbeltdiagnoser
Borgere med et skadeligt og afhængigt forbrug af rusmidler har
ofte også psykiske problemstillinger. For borgere med
alkolholafhængighed gælder det op imod hver anden, mens det
for borgere med stofafhængighed gælder for tre ud af fire.

Borgere som på samme tid er afhængige af rusmidler og har en psykisk
lidelse (dobbeltdiagnose) oplever ofte store sociale og sundhedsmæssige
konsekvenser. Mange mister kontakten til arbejdsmarked eller uddannelse,
ligesom at relationen til familie eller netværk kan være vanskelig.
Det er afgørende, at psykiske problemstillinger opdages tidligt. Det gør det
muligt at tage højde for problemerne i rusmiddelbehandlingen, sådan at
borgeren kan komme sig bedst muligt.
Når rusmiddelbehandlingen målrettes den enkelte borgers livssituation og
personlighedsstruktur kan der opnås en bedre og mere håndbar effekt af
behandlingen.
Ligeledes vil en tidlig og sikker opsporing af tegn på psykiske lidelser danne
et mere solidt grundlag for samarbejdet med hospitalspsykiatrien og/eller
praktiserende læge om borgerens videre behandling. Vi vil således som
kommuner stå stærkere i dialogen om den bedst mulige løsning for den
enkelte borger.
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Rusmiddelbehandling og psykiatrisk behandling vil i mange tilfælde skulle
gå hånd i hånd, og der er i regi af KKR-Hovedstaden i 2016 afholdt en
konference og udarbejdet et inspirationskatalog om emnet 2.
Samtidig understøtter sundhedsaftalen for 2015-2018, at borgerne ikke
falder mellem to stole, når de har brug for rusmiddelbehandling i
kommunalt regi og psykiatrisk behandling i regionalt regi.

Kommunerne vil optimere indsatsen til mennesker med
dobbeltdiagnoser ved at screene systematisk for psykiske
lidelser i rusmiddelbehandlingen. Samtidig vil vi fastholde
fokus på øget integreret behandling i den næste
sundhedsaftale.
Den systematiske basisscreening kan være et skridt i retning af, at de 29
kommuner også samarbejder om at skabe mere evidensbaseret viden om
behandlingsmetoder til borgere med dobbeltdiagnoser.

KKR-mål for dobbeltdiagnoser
 Inden udgangen af 2017 vil kommunerne sikre, at alle borgere, der påbegynder rusmiddelbehandling systematisk bliver basisscreenet for
psykiske lidelser. Der udarbejdes en liste over screeningsmetoder, som
har vist sig virksomme i kommunal sammenhæng. Resultaterne af basisscreeningen skal anvendes aktivt, når rusmiddelbehandlingen planlægges og gennemføres.

KKR-målene om dobbeltdiagnoser understøtter to af regeringens 10 mål for
social mobilitet, nemlig større effekt af hhv. stofmisbrugs- og alkoholbehandlingen.
2

http://www.rammeaftale-h.dk/news/konference-om-tilbud-til-borgere-med-dobbeltdiagnoser/.
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KKR-mål for sundhed
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KKR-mål for Sundhed

UDKAST

Definition af akutfunktioner
Akutfunktioner til borgere med fysiske sygdomme
i hovedstadsregionen – 2016

KKR
HOVEDSTADEN

Hvad er en akutfunktion?
Alle kommuner i hovedstadsregionen kan inden udgangen af
2017 tilbyde relevante borgere adgang til en akutfuntion.
Begrebet ”akutfunktion” dækker over kommunernes
akutteams og akutpladser.

Akutteam
Et akutteam er et mobilt team, der leverer en specialiseret sygeplejefaglig
indsats i borgerens eget hjem, i plejebolig, på bosted eller midlertidig plads.
Akutplads
En akutplads er en fysisk plads, hvor borgeren kan få midlertidigt
døgnophold og modtage en specialiseret sygepleje faglig indsats på en særlig
kommunal enhed – fx i tilknytning til et plejecenter.

Andre typer pladser
Kommunerne i hovedstadsregionen har mange forskellige midlertidige
pladser. Disse kaldes bl.a. midlertidige døgnpladser, aflastningspladser,
flexpladser, rehabiliteringspladser mv. Disse pladser har ofte andre formål
og bemanding og lever dermed ikke nødvendigvis op til definitionen af
akutpladser.
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Hvad mener vi med ”akut”?
Når vi siger ”akut” bygger vi på den den definition, som er
udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, KL og Danske Regioner i
2012.

Akut betyder, at indsatsen kan iværksættes inden for få timer
Fælles for akutteams og akutpladser er, at de kan etablere og levere specialiserede sygeplejefaglige indsatser med kort varsel, det vil sige inden for få timer. Og at de kan iværksætte indsatser døgnet rundt alle ugens dage inklusiv
søn- og helligdage.
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Hvad kan akutfunktionerne?
Akutfunktioner i hovedstadsregionens kommuner lever op til
Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger fra 2014 og er
kendetegnet ved:

 Tilgængelighed til personale med særlige sygeplejefaglige kompetencer
og erfaring i alle døgnets 24 timer, alle 365 dage i året.
 Det sygeplejefaglige personale har brede sygeplejefaglige kompetencer,
samt viden og erfaring med observation, udredning, planlægning, behandling, justering og opfølgning på indsatsen.
 Bemanding med alle øvrige relevante faglige kompetencer.
 Akutfunktionen yder indsatser, som kræver ordination af en læge, og der
samarbejdes derfor med praktiserende læge, hospitalslæge eller 1813læge afhængig af den enkeltes behov og tid på døgnet.
 Der foregår i akutfunktionerne et løbende og systematisk arbejde med
opfølgning på kvaliteten og en monitorering på relevante indikatorer, ligesom at akutfunktionerne bidrager til kompetenceudvikling i den øvrige
hjemme(syge)pleje.
 Akutfunktionerne har relevant udstyr til måling af puls, blodtryk, temperatur og respirationsfrekvens. Derudover eventuelt udstyr til måling af
saturation og blodsukker samt urinstix og adgang til forstøveapparat.
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Hvem er målgruppen?
Akutfunktionernes målgruppe er borgere med komplekse og
akutte somatiske problemstillinger.

Målgruppen er:
 Borgere med komplekse og akutte somatiske problemstillinger, der ikke
kan håndteres i den almindelige hjemmesygepleje eller på øvrige kommunale pladser. Problemstillingerne kan både være sygdomsspecifikke
og relatere sig til akutte tab i funktionsevne.
 Borgere, hvor det i samarbejde med en læge skønnes muligt og hensigtsmæssigt at undgå indlæggelse.
 Borgere over 18 år.
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Henvisning og visitation
Kommunen visiterer til akutfuktionerne. Henvisning sker i tæt
samarbejde med hospitaler, læger eller andre kommunale
enheder.

Henvisningen til akutfunktionerne kan ske i samarbejde med følgende daglige samarbejdspartnere:






Praktiserende læge
Akutberedskabet (1813)
Hospitalet
Hjemmesygeplejen
Den kommunale visitationsenhed

Kommunerne har en fælles ambition om et tæt samarbejde med de nævnte
aktører. Der vil blive arbejdet på en fælles forståelse og om muligt forpligtende aftaler med ovennævnte aktører, særligt snitfladen mellem kommunerne og 1813 samt kommunerne og almen praksis vil være af interesse.
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Definition af akutfunktioner
Definition af akutfunktioner i hovedstadsregionens kommuner –
KKR-Hovedstaden 2016
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Orientering Børnehus Hovedstaden

KØBENHAVNS KOMMUNE

NOTAT

14-11-2016
Til KKR Hovedstaden
Sagsnr.
2016-0378519
Orientering om Børnehus Hovedstaden
KKR Hovedstaden har bedt om en orientering om Børnehus
Hovedstaden, herunder en varsling om evt. takststigninger for 2017.

Dokumentnr.
2016-0378519-1

Børnehus Hovedstaden

I 2013 blev der oprettet et børnehus i hver region. Det overordnede
formål med børnehusene er at sikre en koordineret og skånsom
tværfaglig indsats af høj kvalitet over for det enkelte barn/den enkelte
unge og barnets/den unges familie/omsorgspersoner i sager om
overgreb, samt at sikre en ensartet høj kvalitet i indsatsen på tværs af
landet. Målet med den højt kvalificerede og koordinerede
tværsektorielle indsats er, at barnet/den unge modtager den rette hjælp
og støtte gennem et skånsomt forløb og får bedre mulighed for at
komme videre efter overgrebet eller mistanken herom.
Børnehusets opgave er at bistå kommunerne med en koordinering af
det tværsektorielle samarbejde, opkvalificere arbejdet i § 50
undersøgelsen og have støttende og afklarende samtaleforløb med
børn og familier. Et forløb i børnehuset afsluttes med et skriftligt notat
med en beskrivelse af børnehusforløbet, det tværsektorielle
samarbejde samt en beskrivelse af barnet eller den unges eventuelle
støttebehov. Notatet er en del af den samlede børnefaglige
undersøgelse og skal kvalificere kommunens grundlag for at træffe
afgørelse om videre støtte til barnet eller den unge, så han eller hun
kan komme sig over overgrebet eller mistanken herom.
Børnehus Hovedstaden samarbejder med alle kommuner i Region
Hovedstaden, herunder også Bornholm, og har lokaler i København
og Hillerød. Børnehusets målgruppe er børn og unge i alderen 0 til 17
år, hvor der er viden eller mistanke om, at barnet/den unge har været
udsat for seksuelle overgreb eller fysisk vold. Børn og unge, som har
været udsat for overgreb, kan have meget forskellige behov. Derfor
skal indsatserne i hver enkelt sag tilrettelægges i henhold til det
enkelte barn. Børnehusenes ekspertise på området skal netop sikre, at
indsatserne tilrettelægges ud fra barnets forhold og med udgangspunkt
i et tværsektorielt og børnevenligt helhedssyn, så det enkelte forløb
tilrettelægges og koordineres så skånsomt som muligt for barnet/ den
unge.
Udviklingen i Børnehus Hovedstaden fra 2013-2016
Børnehus Hovedstaden har igennem sine første leveår oplevet en støt
stigning i både konsultative sager og børnehussager:
Tabel 1: Antal sager i Børnehuset 2014-2016

EAN nummer
5798009683021

2015
255

2016*
370

Procentmæssig stigning

7%

45 %

456
Konsultative sager
Procentmæssig stigning

676
48 %

776
15 %

Børnehussager

2014
238

*Estimater. Det foreløbige antal i 2016 er hhv. 308 og 650 for
børnehussager og konsultative sager og løber til og med oktober.
Hvis efterspørgslen i november og december ligner den, der har
været igennem 2016, ender tallene på hhv. 370 og 776.

Den stigende efterspørgsel skyldes flere årsager. For det første tager
det tid for kommunerne at implementere den nye praksis med at
anvende børnehuset i overgrebssager. Ovenstående oversigt viser, at
denne implementering er sket henover over årene. For det andet er der
i forbindelse med overgrebspakken kommet et stærkt fokus på
overgrebsområdet, herunder tidlig opsporing og hurtig handling i
sagerne. Dette har bl.a. vist sig ved en kraftig stigning i antallet af
underretninger til kommunerne. Sidst har den ændrede lovgivning for
videoafhøringer, der trådte i kraft 1. april 2016, og hvor alderen for
videoafhøringer blev udvidet fra at omfatte børn under 13 år til også at
omfatte 13 og 14årige børn, haft en betydning for stigningen i antal
børnehussager i 2016.
Opnormering af Børnehus Hovedstaden
Børnehus Hovedstaden har en ressourcekrævende og kompleks
organisering. Der samarbejdes med 29 kommuner, 4 politikredse og
Region Hovedstaden. Der er etableret en rejseholdsmodel til
Bornholm, hvor to medarbejdere rejser til Bornholm 2-4 gange om
måneden, og der er en afdeling i Hillerød, som er fast bemandet 4
dage om ugen. En løbende opnormering i takt med stigningen af
antallet af sager har gjort det muligt at opretholde en høj kvalitet i
opgaveløsningen og løbende styrke det tværsektorielle samarbejde.
Børnehuset åbnede i 2013 med fire faglige medarbejdere, en leder og
en administrativ medarbejder. I dag udgøres Børnehuset af 12 faglige
medarbejdere, en faglig koordinator, en leder og en administrativ
medarbejder. Denne bemanding vurderes at være den rette ift. det
estimerede antal sager for 2017.
Erfaringsopsamling fra 2015
I 2015 offentliggjorde Socialstyrelsen en erfaringsopsamling for
børnehusene i Danmark udarbejdet af Deloitte. Erfaringsopsamlingen
præsenterede de første erfaringer med børnehusene i 2013 og 2014.
Opsamlingen viser overordnet, at alle involverede aktører har en
positiv oplevelse af børnehusene og det tværsektorielle samarbejde.
Modellen for samarbejdet opleves generelt som hensigtsmæssig for at
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sikre en høj kvalitet i sager om overgreb og vold mod børn og unge.
Børnehusene har siden oprettelsen opnået en god udbredelse. Et stort
antal sager behandles i børnehusene, de relevante myndigheder indgår
i samarbejdet, og medarbejderne i børnehusene opleves som fagligt
kompetente. De involverede aktører giver også udtryk for, at det
tværsektorielle samarbejde i børnehusene er velfungerende og
værdiskabende.
Erfaringsopsamlingen identificerede tre fokuspunkter for den
fremadrettede udvikling af børnehussamarbejdet:
1. Øget realisering af målsætningen om, at børnehusene skal kunne
levere én koordineret indsats på ét sted i alle sager om overgreb
mod børn og unge.
2. Udvikling af et endnu mere smidigt tværsektorielt samarbejde.
3. Sikring af en ensartet indsats på tværs af børnehusene.
Det tværsektorielle samarbejde
Det tværsektorielle samarbejde med politiet, sygehusvæsnet og
kommunerne er overordnet set godt, særligt i enkeltsagerne.
Samtidig viser årsstatistikken om Børnehusene for 2015, at
Børnehuset Hovedstaden har større udfordringer med at samle særligt
politi og sygehusvæsen i de koordinerende sagssamråd, end de øvrige
børnehuse:

I kun 15 % af sagssamrådene er politiet tilstede. I de andre regioner er
politiet til stede i minimum 75 % af sagssamrådene, hvilket er markant
mere. I 1 % af sagssamrådene er sygehusvæsnet til stede, men her er
det kun Region Midt og især Region Sjælland, som oplever markant
større deltagelse fra sygehusvæsnet. Politiet og sygehusvæsnets lave
deltagelsesprocent i sagssamrådene kan til dels forklares med en
prioritering af ressourcer hos hhv. politi og sygehusvæsen. Der ses fx
ikke så lang ventetid på afhøringer af børnene, som tilfældet er i nogle
af de andre regioner.
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Det er vigtigt at understrege, at den manglende deltagelse i
sagssamrådene ikke er ensbetydende med en mangel på samarbejde. I
stort set alle børnehussager er der et solidt samarbejde med politi og
sygehusvæsen, der er karakteriseret ved at være tæt og smidigt. Der er
en hurtig og relevant udveksling af oplysninger i sagerne, men dette
sker dog primært telefonisk frem for ved fysiske møder. Samtidig er
Børnehus Hovedstaden, politiet og sygehusvæsnet opmærksomme på
at gøre en indsats for at afholde flere sagssamråd, hvor politi og
sygehusvæsen deltager, som det er tiltænkt i børnehusmodellen.
Der er generelt sket en god implementering af brugen af børnehuset i
regionens kommuner, og Børnehuset Hovedstaden har fået et tættere
samarbejde med de enkelte kommuner, fordi man har organiseret sig i
teams, der fast samarbejder med bestemte kommuner, inddelt efter
politikredsene.
Økonomi
Børnehusets budget og takst for 2017 er ikke endeligt fastlagt.
Københavns Kommune er i færd med at udarbejde taksten og pt.
forventes en stigning i taksten. I tabel 2 ses den foreløbigt udarbejdede
takst for 2017. Det er vigtigt at bemærke, at taksten for 2017 er et
foreløbigt estimat. Kommunerne i KKR vil få besked, når taksten og
budgettet for 2017 er fastlagt.
Tabel
2:
takstforøgelse
Børnehus Hovedstaden:
År
Takst
2016
10.869 kr.
2017*

12.398 kr.*

*Estimat – er endnu ikke fastlagt.

i

Tabel 3: Børnehusenes takster 2017
Børnehus Nord: ca. 10.300 kr.
Børnehus Midt: 11.881. kr.
Børnehus Sjælland: 13.518 kr.
Børnehus Syd: 12.500 kr.

Der er flere årsager til den forventede stigning i taksten:
1. Alle fem børnehuse forventer takststigninger i 2017 (se tabel 4).
Takststigningerne afspejler, at man i børnehusene løbende bliver
klogere på opgaven. Da børnehusene blev etableret i 2013, var det
uklart, hvad et børnehus ville kræve af plads og bemanding for at
løfte opgaven. Det billede er blevet klarere, og i 2016 har
driftscheferne for de 5 børnehuse fx regnet sig frem til det
estimerede tidsforbrug pr. børnehussag (43 timer). Estimatet er
retningsgivende for, hvordan et børnehus bør være normeret for at
leve op til formålet med børnehusene. Børnehusene skal levere en
specialiseret indsats indenfor de forventede 4 måneder, den
børnefaglige undersøgelse varer. Taksterne for de 5 børnehuse
begynder derfor også at ligne hinanden mere – dog fortsat med
regionale forskelle.
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Tabel 4: Sammenligning af udviklingen i takster 2016-2017 for de fem
børnehuse
Børnehus
Takst 2016
Takst 2017
Procentstigning
Nord
9.803
10.300
5%
Midt
9.526
11.881
25 %
Syd
9.916
12.500
26 %
Sjælland
12.524
13.581
8%
Hovedstaden
10.896
12.398
12 %

2. Børnehus Hovedstaden driver, ligesom Børnehus Midt og Syd, to
afdelinger; én afdeling i København og én i Hillerød. Begge
afdelinger kører med fast bemanding, hvilket giver ekstra driftsog administrationsomkostninger sammenlignet med andre
børnehuse.
3. Børnehuset Hovedstaden har lavet en særaftale med Bornholm
om, at Børnehusets medarbejdere tager til Bornholm, når der er
sager på Bornholm. Andre øboere skal møde op i de børnehuse,
som de er tilknyttet. Det medfører ekstra rejseomkostninger for
Børnehuset Hovedstaden sammenlignet med de andre børnehuse.
Ressourceforbruget ved rejseholdsmodellen til Bornholm består
således af rejseomkostninger og ekstra medarbejderressourcer, da
fx to medarbejdere kan bruge en hel arbejdsdag på et enkelt møde
på Bornholm.
Der er således faglige, administrative og logistiske årsager til den
estimerede takststigning i Børnehus Hovedstaden. Udover at være i
tråd i med den nationale trend, hvor alle 5 børnehus estimerer
takststigninger i 2017, så ligner udviklingen i takststigning desuden
den udvikling, som der ses i andre lande, først og fremmest Norge.
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1. INDLEDNING
1.1 Evalueringens baggrund og formål
Copenhagen EU Office blev etableret ved den stiftende generalforsamling den 19. maj 2014.
Kontoret har til formål at engagere kommuner, regionen og virksomheder fra hovedstadsregionen
i EU-projekter og – politikker med henblik på at bidrage til vækst, beskæftigelse, øget
konkurrencedygtighed og internationalisering af hovedstadsregionen. I forbindelse med
etableringen af kontoret blev det besluttet, at Copenhagen EU Office skulle evalueres inden
udgangen af 2016. Kontoret blev dog først operationelt ved årsskiftet 2014/2015, og de første
konsulenter startede i marts 2015, hvorfor evalueringen dækker perioden 1. marts 2015 til 30.
september 2016. Evalueringen er foretaget af Copenhagen EU Office’s egne medarbejdere.
Formålet med evalueringen i 2016 er at gøre status og vurdere Copenhagen EU Office hidtidige
indsats i forhold til at opfylde kontorets to konkrete mål, som beskrevet i Strategi 2015-2018:
1. hjemtagning af projekttilskud på mindst 50 mio. kr. i perioden 2015-2018
2. involvering af alle ejere i mindst et EU-relateret tiltag i denne periode.
Evalueringen skal på et overordnet plan svare på, om kontoret er godt på vej til at opfylde målene,
samt give anbefalinger til yderligere forankring hos ejerkredsen og styrkelse af EU-arbejdet.
Strategi 2015-2018 for Copenhagen EU Office implementeres gennem to-årige handlingsplaner.
Denne evaluering tager udgangspunkt i de aktiviteter, der er beskrevet i Handlingsplan 20152016.

1.2 Hovedkonklusioner
Hovedkonklusionerne fra evalueringen af Copenhagen EU Office præsenteres kort nedenfor og
uddybes nærmere i analysen af de enkelte aktivitetsområder samt i den aktuelle projektportefølje.



På baggrund af evalueringen og tilgangen af projekter forventes det, at Copenhagen
EU Office vil have opfyldt de to mål, når strategiperioden er slut i 2018:
o Hjemtagsmål på 50. mio. kr.: per 30. september 2016: 11,9 mio. kr. i EUstøtte. Ansøgninger på sammenlagt 50 mio. kr. under evaluering i EU
o Involvering af alle i ejerkredsen: Status for involveringsmål: 24 ud af 29
kommuner og regionen involveret



På trods af at 2015 var opstartsår for Copenhagen EU Office har kontoret allerede
involveret næsten alle kommuner i EU-relaterede tiltag, og der er indsendt et stort
antal projektansøgninger fra kommuner og virksomheder i regionen.



Status på handlingsplanens aktivitetsområder viser, at Copenhagen EU Office har
haft en del indledende møder og kompetenceopbygning hos ejerkredsen. I 2016 er
der kommet et øget fokus på projektudvikling hos ejerkredsen, som nu udgør det
område hos Copenhagen EU Office med det højeste aktivitetsniveau.



Den aktuelle projektportefølje afspejler, og den geografiske oversigt viser, at en
række kommuner og regionen er kommet godt fra start med projektudviklingen.
Dog er der stadig en gruppe af kommuner, som endnu ikke er særligt involveret i
EU-arbejdet.
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2. AKTIVITETSNIVEAU
Evalueringen af aktivitetsniveauet på Copenhagen EU Office tager udgangspunkt i
handlingsplanens aktivitetsområder, som kort beskrives i nedenstående. I 2015 har Copenhagen
EU Office lagt en stor indsats i at mødes med relevante aktører i regionen, for at introducere
kontoret, fortælle om mulighederne i EU, og hvordan kontoret kan hjælpe med at udnytte dem.
Der er lagt betydelige ressourcer i at løfte kompetenceniveauet hos specielt kommunerne, men
også internt på Copenhagen EU Office er der brugt ressourcer på at sætte sig ind i EU-systemet,
og hvordan det kan gøres relevant for kommuner, regionen og virksomheder. Copenhagen EU
Office har også mødt stor efterspørgsel på hjælp til projektudvikling, og det aktivitetsområde har
derfor fyldt stadig mere i kontorets arbejde. Virksomhedsservicen er også kommet godt op at køre
i et tæt samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen og andre erhvervsfremmeaktører. Der har
været mindre efterspørgsel på synligheds- og interessevaretagelsesaktiviteter, og Copenhagen EU
Office har derfor været mindre aktive på disse områder.

2.1 Forankring i Danmark
Copenhagen EU Office arbejder løbende på at skabe et godt forankret og forpligtende samarbejde
mellem kontoret, ejerne og andre relevante aktører i hovedstadsregionen. Aktiviteter inkluderer i
denne sammenhæng bl.a:
 Indledende møder der introducerer kontorets arbejde og de muligheder, der findes i EUsystemet.
 Workshops og møder med netværksgruppen for Copenhagen EU Office, der består af
repræsentanter fra de 29 kommuner og Region Hovedstaden.
 Samarbejde med Region Sjællands EU-kontor og andre Greater Copenhagen partnere.
Samlet antal indledende møder: 61
Samlet antal workshops med netværksgruppen: 7
CASE PÅ FORANKRING: NETVÆRKSMØDE I ISHØJ D. 27. MAJ 2016
Netværksmøderne har behandlet forskellige temaer herunder muligheder for EU-støtte,
intern organisering i kommuneren ift. EU-projekter, hvad det kræver af ressourcer at søge
suppleret med cases fremlagt af succesfulde ansøgere. Formålet med netværksmødet d. 27.
maj 2016 var at præsentere kommuner og region for en række mulige samarbejdspartnere i
arbejdet med EU-ansøgninger.
Universiteter, klynger og andre aktører i Region Hovedstaden kom hver især med konkrete
bud på, hvordan man sammen kan udvikle EU-projekter, og Loop City fortalte om, hvordan
de med hjælp fra Copenhagen EU Office opnåede EU-støtte til deres arbejde med
erhvervsudvikling omkring letbanen.
Der er skarpe krav til innovationshøjden i EU-projekter. Det er derfor vigtigt for de enkelte
aktører i hovedstadsregionen at skabe et stærkt tværfagligt samarbejde i projektudviklingsfasen, så de sammen kan løfte ambitionsniveauet og forbedre deres muligheder for at opnå
EU-støtte.
Der var stor interesse fra alle parters side om sammen at styrke hinandens kompetencer
ifht. EU-projekter. Den kommende sammenlægning mellem Copenhagen EU Office og
creoDK vil fremadrettet udgøre en stærk platform for realiseringen af dette.
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2.1 Kompetenceudvikling
Copenhagen EU Office bidrager til at opbygge kompetencer og viden om EU, så ejerkredsen kan
udnytte de muligheder EU tilbyder. Dette sker gennem følgende aktiviteter:
 Oplysning af ejerkredsens om EU-systemet og fordelene ved internationalisering gennem
eksempelvis fagspecifikke workshops
 Kompetenceløft af projektledere i kommuner og Region Hovedstaden mhp. at søge EUmidler
 Studiebesøg i Bruxelles fra Danmark
Samlet antal kompetenceudviklingsaktiviteter: 52

CASE PÅ KOMPETENCEUDVIKLING: SUNDHEDSWORKSHOP
Halvdelen af hovedstadsregionens kommuner, regionen selv og universiteterne var
repræsenteret, da Copenhagen EU Office i november 2015 afholdte den første
sundhedsworkshop. Workshoppen bød på indblik i EU-mulighederne, gode cases fra
kommuner, som er i gang med EU-projekter og en diskussion af barrierer og løsninger for
at deltage i EU-projekter.
Lyngby-Taarbæk Kommune og DTU præsenterede deres fælles nye EU-projekt REACH med
fokus på, hvordan hele ansøgningsprocessen forløb og hvad parterne forventer at få ud af
samarbejdet, samt hvad de hver især bringer til projektet. Lyngby-Taarbæk Kommune skal
teste de nye velfærdsteknologier, som DTU er i gang med at udvikle.
Eftermiddagen bød på gruppediskussioner ift. idéer og løsninger til, hvordan kommunerne
kan komme i gang med internationale projekter på sundhedsområdet, hvordan de kan
tackle udfordringer og gøre brug af de mange muligheder, som der er i forbindelse med at
indgå i EU projekter.

2.2 Projektudvikling
Copenhagen EU Office arbejder med forskellige projektudviklingsaktiviteter målrettet kommuner,
region og virksomheder inden for fire tematiske satsninger: innovation i virksomheder,
bæredygtig regional- og byudvikling, sundhedsteknologi og aktiv aldring samt mobilitet og
sammenhæng på tværs af regionen. Projektudviklingen har til formål at igangsætte og
kvalitetssikre EU-ansøgninger. Kontoret bidrager til projektudvikling fra projektidé til indsendt
ansøgning gennem:
 Forberedelse af kommuner og region på at indgå i EU-projekter
 Udvikling af projektidé
 Match af projektidé til EU's tilskudsprogrammer
 Facilitering af dansk partnerskab
 Hjælp til international partnersøgning
 Gennemlæsning af ansøgningsudkast
 Forprojektordning
Samlet antal projektudviklingsforløb: 103
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Samlet antal ansøgninger indsendt af kommuner: 13
(se også fordeling på kommuner i næste afsnit)
Samlet antal ansøgninger til forprojektordningen: 11
Samlet antal ansøgninger indsendt af virksomheder: 73 (heraf 20 genansøgninger)
(Se også nedenstående beskrivelse af virksomhedsservicen CopenVirk)
CASE PÅ PROJEKTUDVIKLING: VINGE-PROJEKTET I FREDERIKSSUND
Udfordring:
Frederikssund Kommune ønsker i deres nye bydel ‘Vinge’, at udvikle og teste et
energisystem baseret på vedvarende energikilder uden brug af fjernvarme og naturgas.
Løsning:
Frederikssund Kommune rettede derfor henvendelse til Copenhagen EU Office med henblik
på at afdække potentialet for at opnå EU-støtte til projektet. Efter at have drøftet projektets
indhold i nærmere deltaljer lykkedes det at identificere en EU-projektindkaldelse, som
matchede med Vinge-projektets fokus. Frederikssund Kommune udarbejdede – med
bistand fra Copenhagen EU Office - en kort projektbeskrivelse på engelsk med svar på
udfordringerne fremhævet i projektindkaldelsen.
Projektbeskrivelsen blev fremsendt til Eindhoven og Nice (hhv. projektpartner og
projektkoordinator for den samlede ansøgning), som blandt andre interesserede byer
udvalgte Frederikssund Kommune til at deltage i ansøgningen.
Resultat:
Frederikssund Kommune deltog herefter i partnerskabsmøde med Eindhoven og Nice –
men grundet skift i projektfokus undervejs i forløbet blev en endelig ansøgning ikke
udarbejdet. Frederikssund Kommune ønsker fortsat at indgå i et EU-projekt og Copenhagen
EU Office afsøger således fortsat potentielle støttemuligheder.

CASE PÅ PROJEKTUDVIKLING: COPENVIRK
Copenhagen EU Office startede virksomhedsservicen CopenVirk op 1. juli 2015 i tæt
samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen og repræsentanter fra den lokale
erhvervsservice, Region Hovedstaden, universiteterne, GTS-institutterne og
klyngeorganisationer. CopenVirk tager udgangspunkt i virksomhederne egne ideer og
planer for forretningsudvikling, og ser så på, om der er potentiale for at opnå EU-støtte.
EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020 giver små og mellemstore
virksomheder gode muligheder for støtte til produktudvikling. Det handler derfor om at
finde frem til virksomheder med ambitiøse produktudviklingsprojekter og hjælpe dem i
gang med at søge EU-støtte.
Copenhagen EU Office koordinerer en løbende screening af virksomheder i Region
Hovedstaden i samarbejde med resten af erhvervsfremmesystemet for at finde EU-parate
virksomheder. Et CopenVirk-forløb starter med, at virksomheden ringes op af Copenhagen
EU Office til en halv times samtale om virksomheden og dens produktudvikling.
Copenhagen EU Office vurderer på den baggrund, om der er et match mellem
virksomhedens behov og ambitioner og en pulje i EU. Når det er tilfældet, sørger
Copenhagen EU Office for, at der sættes et møde op hos virksomheden med den private
udviklingsaktør, som kontoret har indgået kontrakt med. På dette møde valideres
virksomhedens chancer for EU-støtte, og der gås mere i detaljen med, hvad det kræver af
virksomheden at nå frem til en god ansøgning til EU. Derefter udfører den private aktør
noget yderligere opfølgning alt efter virksomhedens behov, indtil virksomheden står med et
solidt beslutningsgrundlag for at gå i gang med at skrive ansøgningen til EU. I de tilfælde
hvor det er muligt, søger den private aktør også nationale forprojektmidler til
virksomheden.
CopenVirk er gratis for virksomhederne, men indeholder ikke selve ansøgningsskrivningen.
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2.3 Profilering og synlighed
Copenhagen EU Office arbejder på, at ejerkredsens interesser og styrkepositioner skal synliggøres
overfor EU-institutionerne og andre aktører i Bruxelles. Kontorets aktiviteter inkluderer i denne
sammenhæng:
 Branding af Greater Copenhagen og regionens styrkepositioner i Bruxelles
 Opbygning og deltagelse i netværk og alliancer i Bruxelles
 Oplæg ved EU-events om styrkepositioner i Region Hovedstaden
Samlet antal profilerings- og synlighedsaktiviteter: 12
CASE PÅ PROFILERING OG SYNLIGHED: SMART ENERGI-Ø I BRUXELLES
Copenhagen EU Office blev kontaktet af det skotske EU-kontor i Bruxelles for at høre, om vi
havde et godt eksempel på en smart energi-ø i vores region, som kunne være relevant at
fremlægge på en konference i Bruxelles. Med den fremsynede strategi ”Bright Green Island”
og med flere EU-projekter i bagagen var Bornholm et oplagt eksempel, og en projektleder i
Østkraft Forsyning var også indstillet på at tage til Bruxelles og fremlægge de positive
resultater af EU-projektet Eco-Grid.
Kort tid inden konferencen i Bruxelles måtte projektlederen desværre melde afbud af
personlige årsager, men hun sendte sin præsentation til Copenhagen EU Office, som
overtog hendes plads i programmet. Til konferencen var Europa-Kommissionen, der blandt
andet talte om, hvor vigtigt det er, at øer ikke bare har en energi-strategi, men en strategi
for alle aspekter af livet på øen herunder også uddannelse, erhverv og migration.
Deltagerne til konferencen var imponerede over Bornholms resultater som test-ø for
intelligente energi-systemer, og over hvordan Bright Green Island-strategien også
italesætter ø-problemstillinger, som de andre øer kunne nikke genkendende til. Da
Bornholm senere var i Bruxelles for at besøge Copenhagen EU Office, var skotterne meget
glade for at mødes med dem, og der har efterfølgende været en skotsk delegation på
Bornholm. Kommunaldirektøren udtalte senere til TV2 Bornholm, at hun ser gode
muligheder for samarbejde med Skotland – specielt med Orkneyøerne og Shetlandsøerne.
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2.4 Interessevaretagelse
Copenhagen EU Office arbejder med interessevaretagelse med udgangspunkt i den hjemlige
efterspørgsel. Aktiviteter inkluderer i denne sammenhæng:
 Følge og påvirke EU-policy tiltag og rammebetingelser på hovedinteresseområder
 Bidrage til koordinering med danske satsninger og allianceopbygning
Samlet antal interessevaretagelsesaktiviteter: 6
CASE PÅ INTERESSEVARETAGELSE: DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK
Den Europæiske Investeringsbank (EIB) i Luxembourg låner penge til grøn infrastruktur og
giver penge til at dække teknisk assistance til at gøre infrastrukturen grønnere end normalt.
De 5 danske regionskontorer i Bruxelles gik sammen om at arrangere et heldagsbesøg hos
EIB for at drøfte mulighederne for flere danske kommunale og regionale projekter med lån
og penge til teknisk assistance. De danske regionskontorer forklarede EIB, hvorfor det er en
god idé, at også private partnere såsom boligforeninger og trafikselskaber skal kunne søge
EIB om lån og penge til fx energirenovering eller elbusser.
EIB tog vel imod gruppens input og er positivt stemt for at se på mulighederne for at åbne

for private aktørers deltagelse i bl.a.
ELENA-programmet.
EIB forventer at kunne give
3.opAKTIVITETSNIVEAU
FORDELT
PÅ KOMMUNER
svar på anmodningen i løbet af efteråret 2016.
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3. AKTIVITETSNIVEAU FORDELT PÅ KOMMUNER
3.1 Skema over kommunalt EU-arbejde med Copenhagen EU Office
Nedenstående skema viser den geografiske fordeling af Copenhagen EU Office’s aktivitetsniveau
over for kommuner, Region Hovedstaden og andre regionale aktører såsom Væksthus
Hovedstadsregionen, klynger, projektorganisationer, regionale netværk mm.

Kommune/
region

Forankring

EU-relaterede tiltag

Indledende
møder

Kompetenceudvikling

Projektudvikling

Profilering og
synlighed

Interessevaretagelse

Albertslund

1

2

8

1

1

Allerød

1

1

Ballerup

2

1

Bornholm

3

4

2

2

Brøndby

1

Dragør

1

Egedal

1

Fredensborg

1

Frederiksberg

1

Frederikssund

1
1

1

4

2

1

2

Furesø

4

Gentofte

1

Gladsaxe

1

Glostrup

1

Gribskov

2

Halsnæs

1

2

3

Helsingør

1

1

2

1

1

Herlev
Hillerød

1

1

Hvidovre

2
1

2
3

1

1

1

3
4

Høje-Taastrup

1

1

Hørsholm

1

1

Ishøj

1

3

3

København

3

3

16

Lyngby-Taarbæk

1

1

2

Rudersdal

1

Rødovre

1

1

1

Tårnby

1

1

3

Vallensbæk

1

1

1

RegH adm.

3

2

7

2

2

RegH aktører

30

18

32

2

3

Total

61

52

103

12

6
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3.2 Skema over CopenVirk-indsats fordelt på kommuner
Nedenstående oversigt viser den kommunale fordeling af fysiske møder hos virksomheder og
indsendte ansøgninger fra virksomheder i regi af Copenhagen EU Office virksomhedsservice
CopenVirk. Som beskrevet i case-boks på CopenVirk foregår denne virksomhedsservice i
samarbejde med Væksthuset, den lokale erhvervsservice og andre, der hjælper Copenhagen EU
Office med at finde virksomheder med ambitioner og behov, der matcher EU-støttemulighederne.
Gennem rådgivning fra Copenhagen EU Office og en privat aktør, som kontoret har indgået
kontrakt med, klædes virksomhederne på til enten selv at skrive ansøgningen eller indhente tilbud
på hjælp fra private konsulentfirmaer på et oplyst grundlag.
Virksomheder
kontaktet af
Copenhagen
EU Office

Møder hos
virksomheder

Virksomhedsansøgninger til EU
(inkl.
genansøgninger)

Albertslund

7

1

1

Allerød

10

3

2 (+2)

Ballerup

10

4

Bornholm

13

4

Brøndby

7

Dragør

2

Egedal

6

Fredensborg

2

Frederiksberg

7

Kommune/
region

1
6

2
1

Frederikssund

3

1

Furesø

8

2

Gentofte

7

2

Gladsaxe

4

2

Glostrup

2

Gribskov

6

Halsnæs

10

Helsingør

5

1

1

Herlev

7

1

Hillerød

8

2

Hvidovre

14

4

Høje-Taastrup

6

3

Hørsholm

12

9

1
1 (+1)
3 (+1)

Ishøj

3

1

København

43

49

31 (+13)

Lyngby-Taarbæk

10

4

4 (+2)

Rudersdal

7

2

3

Rødovre

5

Tårnby

6

3

3 (+1)

Vallensbæk

6

1

237

106

Total

53 (+20)
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4. EU-ANSØGNINGER FORDELT PÅ INDSATSOMRÅDER
I dette afsnit beskrives kontorets aktuelle projektportefølje inden for de fire indsatsområder:
innovation i virksomheder, bæredygtig regional- og byudvikling, sundhedsteknologi og aktiv
aldring samt mobilitet og sammenhæng på tværs af regionen.

4.1 Oversigt over indsendte ansøgninger fra kommuner og region
EUprogram

Indsatsområde

Projekttitel

EUstøtte til
kommunen

København

Horizon
2020

Bæredygtig
byudvikling

We care

7 mio. kr.

Trak sig fra
ansøgning

København

Horizon
2020

Bæredygtig
byudvikling

Civitas-Across

15 mio.
kr.

Afslag fra
EU

HøjeTaastrup

Interreg Nordsøen

Mobilitet

E-commute

3,4 mio.
kr.

40.000
kr.

Afslag fra
EU

HøjeTaastrup &
Albertslund

Urban
Innovative
Action

Bæredygtig
byudvikling

MASH-UP

31,6 mio.
kr.

125.000
kr.

Afslag fra
EU

HøjeTaastrup

Interreg Nordsøen

Bæredygtig
byudvikling

IoTLogistics

2 mio. kr.

HøjeTaastrup

Interreg Østersøen

Mobilitet

Enhancing emobility in the
BSR

1,2 mio.
kr.

35.000
kr.

Gået videre
til fase 2 i
ansøgnings
-procedure

Albertslund

Horizon
2020

Sundhed

IoT large scale
project

4,2 mio.
kr.

18.348
kr.

Afslag fra
EU

Albertslund

Horizon
2020

Bæredygtig
byudvikling

InTrinCity

12,7 mio.
kr.

100.000
kr.

Afslag fra
EU

Gladsaxe
/Loop City

Urbact

Mobilitet

TechTown

520.000
kr.

30.000
kr.

Godkendt

Region
Hovedstaden

Regio-Stars

Innovation
i virksomheder

Cph Cleantech Cluster

0 kr.
(Award)

Godkendt

København

Horizon
2020

Bæredygtig
byudvikling

EU-China
Smart Cities

465.000
kr.

Under
evaluering

København

Horizon
2020

Bæredygtig
byudvikling

Run4Cities

15 mio.
kr.

Under
evaluering

Region
Hovedstaden

Interreg Öresund

Bæredygtig
byudvikling

Fremtidens
intelligente
energi- og
ressourcesystem

375.000
kr.

Under
evaluering

Kommune
/
region

Forprojekt
-støtte

Status

Afslag fra
EU
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CASE PÅ KOMMUNALT PROJEKT MED EU-STØTTE: TECHTOWN
Copenhagen EU Office har hjulpet LOOP CITY med i EU-projektet ’TechTown’ under
programmet URBACT med den engelske by Barnsley som projektleder. TechTown har til
formål at udforske digitale og teknologiske klyngers rolle og levedygtighed og undersøge,
hvordan mellemstore byer kan opnå en positiv effekt på jobskabelse og vækst som følge af
større byers initiativer inden for samme område.
Projektets fokus er digital infrastruktur, som kan biddrage til at få trafikken til at glide
bedre, reducere støjniveauet, levere smarte parkeringsløsninger, intelligent affaldssortering,
klimatilpasning, automatisk regulering af gadebelysning mv.
LOOP CITY har fået tildelt 30.000 kr. i EU-forprojektmidler fra Copenhagen EU Office til
udarbejdelse af ansøgningen. Ansøgningen blev indsendt i marts 2016 og i maj 2016 blev
projektet endelig godkendt med et samlet budget på 750.000 EUR, hvoraf 69.407 EUR (ca.
518.000 kr.) er allokeret til LOOP CITY. Projektet er nu skudt i gang og løber indtil maj
2018. Der er 11 europæiske byer i projektet, og over de næste to år skal der være otte
transnationale videndelingsmøder, hvor et af temaerne er tiltrækning og fastholdelse af
digitale talenter og iværksættere.

4.2 Oversigt over godkendte EU-ansøgninger gennem CopenVirk
Nedenstående oversigt viser, hvilke virksomheder der har opnået EU-støtte med hjælp fra
CopenVirk. Der er ikke lavet en oversigt over virksomheder, der har fået afslag på deres ansøgning
til EU, da virksomhederne betragter dette som fortrolig information. De fire virksomheder, der
har opnået 375.000 kr. fra SMV-fase 1 har efterfølgende gode muligheder for at opnå støtte til fase
2 på 4-15 mio. kr. CopenVirk hjælper dem naturligvis også med den ansøgning.
Virksomhed

Kommune

EU-program

Projekttitel

EU-støtte til
virksomheden

CardLab

Herlev

Horizon 2020
SMV- fase 1

QuardCard

375.000 kr.

Danelec Marine

Rudersdal

Eurostars

iSea

3.177.760 kr.

Vessel
Performance
Solutions

Lyngby-Taarbæk

Eurostars

iSea

750.677 kr.

Danica
Greentech

København

Eurostars

E-NoSi

2.229.270 kr.

Genomic
Expression

København

Eurostars

OneRNA4OvaCure

2.542.210 kr.

OvaCure

Gentofte

Eurostars

OneRNA4OvaCure

1.157.190 kr.

Danelec Marine

Rudersdal

Horizon 2020
SMV- fase 1

VDRConnect

375.000 kr.

U3D

København

Horizon 2020
SMV- fase 1

Absolut Zero

375.000 kr.

Lighthouse QT

København

Horizon 2020
SMV- fase 1

QTOOL

375.000 kr.

Total

11,4 mio. kr.
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CASE PÅ VIRKSOMHEDSPROJEKT MED EU-STØTTE: oneRNA4OvaCure
Virksomheden Genomic Expression i København og det private forskningscenter i
livmoderhalskræft i Gentofte OvaCure fik hjælp af CopenVirk til at opnå EU-støtte til at
udvikle en kraftigt forbedret diagnosticeringsmetode for livmoderhalskræft.
Genomic Expression er en etableret forskningstung virksomhed med nogen erfaring i EUstøtte, men CopenVirk hjalp dem til at søge Eurostars-programmet, som de ikke var
opmærksomme på. CopenVirk understøttede også det private forskningscenters deltagelse i
projektet, mens virksomheden selv fandt en relevant projektpartner i Norge.
Projektet opnåede EU-støtte på samlet 5,2 mio. kr., hvoraf 3,7 mio. kr. går til de danske
partnere. Pengene går til at udføre kliniske tests, så diagnosemetoden kan godkendes af
myndighederne, hvorefter hospitaler i hele verden kan benytte sig af proceduren.

4.3 Oversigt over ansøgninger under udarbejdelse i kommuner og
region
Nedenstående oversigt viser projekter som Copenhagen EU Office enten har forhåndsgodkendt
for-projektmidler til eller, hvor der er en seriøs dialog med ansøgeren om at søge forprojektmidler. Hvor der endnu ikke er søgt for-projektmidler er beløbet sat i parentes.

Ansøger

EU-program

Indsatsområde

Høje-Taastrup

Interreg – Nordsøen

Bæredygtig
byudvikling

30.000 kr.

Albertslund

Horizon 2020

Bæredygtig
byudvikling

100.000 kr.

Region Hovedstaden

ELENA

Bæredygtig
byudvikling

(100.000 kr.)

Region Hovedstaden

Interreg – Öresund

Bæredygtig
byudvikling

100.000 kr.

København

Horizon 2020

Bæredygtig
byudvikling

(100.000 kr.)

Furesø

Urban Innovative
Action

Mobilitet

(100.000 kr.)

Frederiksberg

Horizon 2020

Mobilitet

(100.000 kr.)

Region Hovedstaden

Interreg – Öresund

Mobilitet

(100.000 kr.)

Region Hovedstaden

Horizon 2020

Sundhed

100.000 kr.

Total

Forventet
for-projektbeløb

830.000 kr.
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5. KONKLUSION OG FREMTIDIGT FOKUS FOR NYT KONTOR
Evalueringen havde til formål at gøre status og vurdere Copenhagen EU Office’s nuværende
indsats i forhold til at opfylde kontorets to konkrete mål om hjemtag af projekttilskud på mindst
50 mio. kr. samt involvering af alle ejere i mindst et EU-relateret tiltag i strategiperioden 20152018.
Evalueringen er foretaget på et tidligt tidspunkt i strategiperioden, da Copenhagen EU Office først
var operationelt pr. 1 marts 2015. Evalueringen bygger således på data over kontorets aktiviteter
fra 1. marts 2015 til 30. september 2016 samt en rækkes cases i perioden.
Evalueringen viser, at Copenhagen EU Office er nået langt i arbejdet med opfyldelse af de to mål,
og det vurderes derfor, at kontoret med al sandsynlighed vil nå de to mål ved strategiperiodens
afslutning ved udgangen af 2018. Denne klare forventning bygger på tre resultater, som
evalueringen belyser:
1.
2.
3.

Nuværende status for hjemtag og involvering
Aktivitetsniveau i forhold til aktivitetsområder i Handlingsplan 2015-2016
Nuværende projektportefølje

5.1 Status: godt på vej til at opfylde mål
På nuværende tidspunkt har Copenhagen EU Office sikret et hjemtag på 11,9 mio. kr. Da 2015
var opstartsår er disse primært indhentet via ansøgninger i løbet af det første halvår af 2016. Det
tager relativt lang tid at forberede og skrive en EU-ansøgning, og EU bruger omkring seks
måneder på at evaluere ansøgninger, hvorfor resultaterne af de først halvandet års arbejde endnu
ikke aflæses til fulde i form af godkendt EU-støtte.
Hjemtaget har været særligt stor på virksomhedssiden og viser, at den virksomhedsrettede
rådgivning gennem CopenVirk allerede har formået at adressere et uudnyttet potentiale for at
opnå EU-støtte til virksomheder i hovedstadsregionen.
På trods af det tidlige tidspunkt for evalueringen er Copenhagen EU Office nået langt med
involveringsmålet. 24 ud af 29 kommuner samt regionen har været involveret i ét og mange i
flere EU-relateret tiltag. Disse tiltag dækker over projektudvikling i forbindelse med EUansøgninger samt en række andre aktiviteter inden for kompetenceudvikling, profilering og
interessevaretagelse. Tiltagene udgør en vigtig milepæl i forhold til at forankre kontorets arbejde i
kommunerne og regionen, og er også en væsentlig forudsætning for at kunne nå hjemtagsmålet.
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5.2 Aktivitetsniveau: en tydelig profil og fokus på projektudvikling
Med udgangspunkt i handlingsplanens aktivitetsområder belyser evalueringen, hvordan
Copenhagen EU Office arbejder målrettet med at nå de to konkrete mål om hjemtagning og
involvering.
Copenhagen EU Office har lagt et stort arbejde i at forankre det nye kontor i kommunerne og
regionen, samtidigt med at kontoret har udviklet ejernes kompetencer til at skabe værdi for
borgerne via arbejdet med EU. Kontoret har holdt møder med alle kommunerne i Region
Hovedstaden, og sideløbende med dette har kontoret løbende arbejdet med kompetenceløft af
kommunale og regionale projektledere. Derudover er der afholdt en række fagspecifikke
workshops og arrangeret studiebesøg i Bruxelles for fem kommuner. Disse aktiviteter har
afgørende betydning for kommuner og regionens mulighed for at agere på mulighederne i EUsystemet og har medført, at der er kommet øget fokus på projektudvikling, som udgør det
aktivitetsområde på Copenhagen EU Office med det højeste aktivitetsniveau. Dette vidner om, at
ejerne i stigende grad har taget kontoret til sig og er kommet godt i gang med at søge EU-midler.
Der er dog stadig en række af kommuner, som Copenhagen EU Office endnu ikke har formået at
involvere særligt meget i EU-arbejdet. Der vil i den kommende tid blive sat ekstra fokus på at nå
bredere ud og få endnu flere kommuner til at arbejde målrettet med EU. Copenhagen EU Office
har derfor i sidste halvdel af 2016 taget initiativ til at tilbyde kommunerne et fundingstrategiforløb, der tager udgangspunkt i kommunens konkrete kontekst, behov og prioriteringer. Her har
kommunerne mulighed for at indgå i et struktureret dialog med Copenhagen EU Office, hvor man
sammen udarbejder en plan for kommunens arbejde med fundraising inkl. EU-midler. Målet er at
sikre den nødvendige ledelsesmæssige opbakning til EU-arbejdet samt at forventningsafstemme,
sådan at Copenhagen EU Office i højere grad er i stand til at igangsætte relevante EU-projekter
hos kommunen.

5.3 Den aktuelle projektportefølje: god pipeline for EU-ansøgninger
Den aktuelle projektportefølje viser, at kommuner og region har indsendt 13 ansøgninger. Heraf
er tre godkendt (en er godkendt til at søge til fase 2) og tre er stadig under evaluering (jf. oversigt
under afsnit 4.1). Derudover er der en fornuftig pipeline i forhold til ansøgninger under
udarbejdelse.
Forprojektordningen hvor kommuner og region kan søge om økonomisk støtte til
ansøgningsarbejdet har vist sig at være et vigtigt værktøj i forhold til at imødekomme væsentlige
ressourcemæssige barrierer for at kunne indgå i EU-projekter. Ordningen, der blev lanceret i
starten af 2016, har indtil videre udbetalt 348.348 kr. og på baggrund af EU-ansøgninger under
udvikling forventer kontoret et afløb på 830.000 kr. i andet halvår af 2016.
For virksomhedssiden er aktivitetsniveauet højt og Copenhagen EU Office har i alt været i kontakt
med 237 virksomheder i hovedstadsregionen. Dette har resulteret i 73 indsendte ansøgninger (se
oversigt 6.2. i anneks). Der er en naturlig høj koncentration af virksomheder, der har søgt EUstøtte i Københavns Kommune, da antallet af potentielle virksomheder er markant højere her.
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Copenhagen EU Office arbejder imidlertid målrettet på at få en endnu bedre geografisk
spredning. Kontoret arrangerede en workshop d. 13. oktober, hvor repræsentanter for den lokale
erhvervsservice blev inddraget i at udvikle en fælles service til virksomheder med det formål at få
det lokale niveau engageret i at henvise relevante virksomheder til CopenVirk. Kontoret er
desuden i dialog med Væksthuset om at identificere EU-parate virksomheder uden for
København.
På nuværende tidspunkt har kommuner, region og virksomheder fra hovedstadsregionen
ansøgninger på sammenlagt 50 mio. kr. under evaluering i EU. Det drejer sig om næsten 16 mio.
kr. i EU-støtte til kommuner, der er under evaluering (se afsnit 4.1) samt ca. 34 mio. kr. EU-støtte
til virksomheder under evaluering, som af fortrolighedsmæssige årsager ikke kan detaljeres i
denne rapport. Alt i alt er der derfor en fornuftig pipeline i forhold til EU-projekter, og det
indledende arbejde med forankring og kompetenceudvikling begynder at bære frugt.

5.4 Ny strategi- og handlingsplan for det sammenlagte kontor
Per 1. januar 2017 sammenlægges Copenhagen EU Office og creoDK . Dette betyder et nyt og
tættere samarbejde mellem de 29 kommuner, Region Hovedstaden og de tre universiteter i
hovedstadsregionen (DTU, KU og CBS) om EU-indsatsen.
I den nye strategi for det sammenlagte kontor er målet, at der arbejdes på at udnytte potentiale
for samarbejde på tværs af medlemskredsen for i fællesskab at øge potentialet for
projektfinansiering. EU har i stigende grad fokus på projekter, hvor offentlige aktører,
virksomheder samt videninstitutioner går sammen om at adressere samfundets udfordringer og
med deres komplementære kompetencer udvikler og afprøver nye løsninger. Der er derfor et stort
samarbejdspotentiale i det nye sammenlagte kontor, som Copenhagen EU Office vil arbejde
målrettet med at udnytte.
De tre universiteter er meget erfarne i at søge EU-midler og har hver i sær etableret EUstøtteenheder med højt specialiseret medarbejdere, der rådgiver forskere i EUansøgningsarbejdet. For kommuner og region udgør dette en væsentlig ressource, som de i større
grad vil kunne drage nytte af, når man indgår i fælles projektudvikling.
I handlingsplanen 2017-2018 for det nye sammenlagte Copenhagen EU Office er der lagt op til et
tættere samarbejde mellem kommuner/region og universiteterne via bl.a. pilotprojekterne ’På
forkant i fællesskab’. Disse pilotindsatser vil afprøve, hvordan Copenhagen EU Office bedst kan få
hele den nye medlemskreds styrker i spil for både at skabe mere effektiv interessevaretagelse og
igangsætte EU-projekter på tværs af medlemskredsen. For yderligere at facilitere samarbejdet har
universiteterne fremadrettet mulighed for at søge forprojektordningen, hvis de inddrager mindst
en kommuner eller region i ansøgningsarbejdet.
Forudsætninger for at det nye samarbejdspotentiale udnyttes til fulde er imidlertid, at der sikres
langsigtet og stærk opbakning til EU-arbejdet i baglandet blandt ledelse og medarbejdere, og at de
enkelte medlemmer afsætter ressourcer til at udvikle EU-projekter og skabe stærke internationale
partnerskaber til at løfte dem.
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6. ANNEKSER
6.1 Geografisk oversigt over kommunalt/regionalt EU-arbejde
Oversigten dækker perioden: 1. marts 2015 til 30. september 2016
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6.2 Geografisk oversigt over virksomheders EU-arbejde
Oversigten dækker perioden: 1. marts 2015 til 30. september 2016
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Copenhagen EU Office
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1. INDLEDNING
Copenhagen EU Office er det fælles EU-kontor i Bruxelles for Region Hovedstaden, regionens 29
kommuner, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business
School. Kontoret er resultatet af sammenlægningen af det forskningspolitiske EU-kontor, creoDK, og
det erhvervspolitiske EU-kontor, Copenhagen EU Office. Det nye Copenhagen EU Office kombinerer
erfaringer, kompetencer og ressourcer i de to tidligere kontorer i fælles fysiske rammer og med fælles
drift. Samlet vil det nye Copenhagen EU Office være en styrket aktør i hjertet af Europa og i Greater
Copenhagen.
Sammenlægningen vil skabe øget synergi og samarbejde inden for medlemskredsen, som i fælleskab
vil bidrage til udvikling, vækst og øget internationalisering. Ambitionen med det fælles Copenhagen
EU Office er at skabe et internationalt fokuseret videnssamarbejde med region, kommuner og
universiteter, der udnytter komplementære kompetencer og ressourcer til at løse samfundets
udfordringer. Et tæt samarbejde mellem vidensinstitutionerne og de offentlige myndigheder i
medlemskredsen forbedrer begge parters muligheder for adgang til vigtige netværk og deltagelse i
projekter, hvor den nyeste viden afprøves i praksis. En fælles repræsentation i Bruxelles sikrer
optimale vilkår for at indsamle viden og opnå finansiering til dette udviklingssamarbejde.
Lokaliseringen i Bruxelles giver direkte adgang til EU’s institutioner og beslutningstagere. Samtidigt
er byen tilholdssted for toneangivende internationale netværk og førende europæiske aktørers
repræsentationer. Bruxelles fungerer som en portal til eksklusiv viden og netværk til hele Europa.
Denne strategi dækker den fireårige periode 2017 til 2020. I strategien adresseres det strategiske
niveau inklusive vision, mission, mål og opgaver samt samarbejdet i medlemskredsen. Strategien
bygger videre på de to kontorers erfaringer og strategiske valg og sætter en ny fælles retning for det
samlede EU-arbejde med alle kontorets medlemmer. Samarbejder i medlemskredsen om
interessevaretagelse og projektudvikling forventes at øges over tid, og det er hensigten, at ydelser og
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aktiviteter integreres yderligere i løbet af strategiperioden. Samtidigt vil der altid være
opmærksomhed på de individuelle medlemmers behov.
Strategien dækker de sidste år af EU’s syvårige budgetperiode 2014-20 og inkluderer forberedelse til
den efterfølgende budgetperiode. Strategien implementeres gennem to-årige handlingsplaner.
Handlingsplanerne vedrører det operationelle niveau med konkrete aktiviteter og indsatser.
Strategien, handlingsplanerne og den årlige afrapportering i årsrapporter udgør det strategiske
grundlag for Copenhagen EU Office.
Målgruppen
Målgruppen for kontorets aktiviteter er kontorets medlemmer: Region Hovedstaden, regionens 29
kommuner, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business
School samt andre relevante aktører inklusive virksomheder og klyngeorganisationer i Region
Hovedstaden.

2. VISION, MISSION, MÅL
Vision
Copenhagen EU Office bidrager gennem EU-arbejdet til, at hovedstadsregionen bliver en metropol
med høj vækst og livskvalitet samt et internationalt knudepunkt for excellent forskning og
banebrydende innovation.
Mission
Copenhagen EU Office engagerer aktører fra regionen i EU-samarbejdet og henter inspiration fra
verden omkring os for at skabe viden, udvikling og vækst.
Copenhagen EU Office løser opgaver, som bedst udføres med fysisk udgangspunkt i Bruxelles koblet
til basen i Danmark med fokus på at


engagere og assistere medlemmerne med at tiltrække EU-midler



indhente intelligence og styrke medlemmernes muligheder for engagement i og indflydelse på
EU’s forsknings- og innovationsdagsorden samt programudmøntning



fremme medlemskredsens netværk, viden om og ageren i EU



sikre medlemskredsen og Greater Copenhagen en stærk fælles international profil og synlighed i
Bruxelles.

Mål
Copenhagen EU Offices overordnede mål er at


bidrage til igangsættelse og kvalitetssikring af EU-ansøgninger



øge medlemmernes engagement i EU-samarbejdet
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facilitere internationale forsknings- og innovationspartnerskaber og alliancer



sikre international opkvalificering af alle medlemmerne.

Disse overordnede mål er udmøntet i følgende konkrete mål i perioden 2017-20:


Copenhagen EU Office skal lægge grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. i
kommuner, region, virksomheder og klynger



Copenhagen EU Office skal understøtte universiteternes indsats for at øge deres samlede
hjemtag fra Horizon 2020 med 5 %



alle medlemmer skal have været involveret i mindst et EU-relateret tiltag.

Forudsætninger og evaluering
Kontoret og medlemmer har alle en rolle i at opnå de opsatte mål, og alle skal prioritere samarbejder
og projekter på tværs af medlemskredsen.
Det forudsættes, at der er en langsigtet og stærk opbakning og forankring i baglandet blandt ledelse
og medarbejdere, og at der hos de enkelte medlemmer afsættes ressourcer til internationalt arbejde.
Endvidere forudsættes det, at der afsættes de nødvendige økonomiske ressourcer til opgaven, og at
der er en velfungerende organisation bag EU-indsatsen.
Opnåelse af målene sker gennem implementering af handlingsplanerne, og der afrapporteres på
målene i årsrapporterne. Effektkæden for Copenhagen EU Office i afsnit 5 nedenfor illustrerer
sammenhængen fra ”input” til ”impact”.
Strategi 2017-20 evalueres i slutningen af perioden.

3. AKTIVITETSOMRÅDER
Copenhagen EU Office arbejder for opfyldelse af strategiens mål gennem aktiviteter opdelt på
områderne:


Projektudvikling



Interessevaretagelse



Netværksopbygning



Positionering



Kompetenceudvikling

Copenhagen EU Office udfører opgaver, som bedst løses med udgangspunkt i Bruxelles koblet til
basen i Danmark og med afsæt i medlemmernes efterspørgsel og interesse. En af Copenhagen EU
Offices hovedopgaver er at fremskaffe og formidle intelligence om udvikling i EU's politikker og
prioriteringer på forsknings- og innovationsområdet med henblik på at give medlemmerne mulighed
for at handle rettidigt på et oplyst grundlag. Succesfuld projektudvikling og interessevaretagelse er
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ofte forbundet til netværksopbygning, positionering og kompetenceudvikling. Under alle
aktivitetsområder afsøges løbende potentialer for samarbejde på tværs af medlemskredsen, og
kontoret igangsætter også særlige indsatser med fokus på de fælles muligheder i EU-systemet.
I nedenstående beskrives aktivitetsområderne overordnet, mens de konkrete aktiviteter fremgår af
handlingsplanerne.
Projektudvikling
Copenhagen EU Office assisterer med udvikling af ambitiøse udviklingsprojekter hos offentlige og
private organisationer med gode muligheder for at opnå EU-støtte. Kontoret bidrager til
projektudvikling fra projektidé til indsendt ansøgning gennem sparing om projektindhold,
rådgivning om EU-støttemuligheder, hjælp til international partnersøgning og gennemlæsning af
ansøgningsudkast.
Udbytte hos medlemmerne: Projektudvikling udfordrer private og offentlige aktører til at tænke mere
innovativt og hjælper med at opnå finansiering til gennemførsel af projekter.
Interessevaretagelse
På baggrund af viden om timing, aktører, policy og tendenser i EU yder Copenhagen EU Office
rådgivning om interessevaretagelse og engagerer nøglemedarbejdere hos medlemmerne i at opnå
indflydelse på, hvad EU afsætter midler til og sikrer, at EU prioriterer områder med relevans for
hovedstadsregionen. Kontoret faciliterer medlemmernes indflydelse på rammevilkår i EU og på
prioriteterne i tilskudsprogrammerne for at sikre et fortsat højt hjemtag. Dette inkluderer også
promovering af kandidater til EU’s ekspertgrupper og generelt styrket deltagelse i det europæiske
forskningsrum.
Udbytte hos medlemmerne: Interessevaretagelse engagerer medlemmerne i de EU-politikområder,
der har strategisk interesse for medlemmerne og understøtter fremtidig finansiering.
Netværksopbygning
Copenhagen EU Office opbygger og vedligeholder løbende både formelle og uformelle netværk i
Bruxelles for at indhente viden, sikre indflydelse og støtte medlemmernes deltagelse i EU-projekter.
Gennem netværksarbejdet indhenter kontoret intelligence og udvikler kontakter, som kan udnyttes i
projektudvikling og i arbejdet med interessevaretagelse. Kontoret bidrager desuden til
medlemmernes opbygning af kontakter i både EU-systemet og til andre relevante
samarbejdspartnere. Dette inkluderer rådgivning og støtte til medlemmernes deltagelse i europæiske
nøglepartnerskaber og alliancer.
Udbytte hos medlemmerne: Opbygning af internationale netværk hos medlemmerne og på kontoret
understøtter udvikling af projekter med stærke udenlandske partnere og effektiv interessevaretagelse
i alliancer med toneangivende udenlandske aktører.

COPENHAGEN EU OFFICE / STRATEGI 2017-20 - 4

Positionering
Copenhagen EU Office positionerer medlemskredsens kompetencer og interesser over for EUinstitutionerne og andre aktører i Bruxelles. Kontoret synliggør, hvordan region, kommuner og
universiteter adskiller sig fra konkurrerende aktører for at skabe stærke platforme for fremtidig
interessevaretagelse og projektdeltagelse. Positioneringsaktiviteterne øger kendskabet til
medlemmernes kompetencer under brandet Greater Copenhagen, og kontoret spiller en aktiv rolle i
at skabe en stærk fælles profil for den samlede medlemskreds.
Udbytte hos medlemmerne: Positionering af medlemmerne og kontoret understøtter dannelsen af
stærke projektpartnerskaber og optimerer indflydelsen på EU-politik på områder af strategisk
interesse for medlemmerne.
Kompetenceudvikling
Copenhagen EU Office bidrager til udvikling af EU-kompetencer hos medarbejdere fra
medlemskredsen, så de kan udnytte de muligheder, som EU tilbyder. Kontoret formidler løbende
intelligence om støtteprogrammer og policy til relevante medarbejdere i medlemskredsen,
organiserer studiebesøg og afholder workshops for hele kontorets målgruppe. Samtidigt faciliterer
kontoret, at medlemmernes forskellige styrker inden for projektudvikling og interessevaretagelse
bringes sammen og løftes. Copenhagen EU Office rådgiver endvidere medemmernes ledelser om
mulighederne i EU-systemet, så der dannes forståelse for handlerummet på alle niveauer i
organisationerne.
Udbytte hos medlemmerne: Kompetenceudvikling af medlemmernes medarbejdere gør
medlemmerne bedre i stand til at udnytte de muligheder for projektfinansiering og
interessevaretagelse, som kontoret tilbyder.

COPENHAGEN EU OFFICE ER JURIDISK EN FORENING MED GENERALFORSAMLING MED
REPRÆSENTANTER FRA MEDLEMSKREDSEN SOM ØVERSTE MYNDIGHED. KONTORETS
STRATEGISKE LEDELSE VARETAGES AF EN BESTYRELSE MED 11 MEDLEMMER, SOM ER
UDPEGET AF MEDLEMSKREDSEN.
FORENINGEN COPENHAGEN EU OFFICE MED DEN NYE EJERKREDS BLEV FORMELT
ETABLERET PÅ DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 2. NOVEMBER 2016.
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4. EFFEKTKÆDE FOR COPENHAGEN EU OFFICE

Copenhagen EU Offices arbejde bygger på en række virkemidler på kontoret og hos medlemmerne.
Kontorets placering i Bruxelles giver adgang til internationale netværk, intelligence og
beslutningstagere, og de to EU-konsulenter i Danmark sørger for en solid base, der kobler platformen
i Bruxelles med aktørerne i hovedstadsregionen.
Virkemidlerne danner grundlag for Copenhagen EU Offices 5 aktivitetsområder:
Projektudvikling, interessevaretagelse, netværksopbygning, positionering og kompetenceudvikling.
De to-årige handlingsplaner beskriver kontorets konkrete aktiviteter og indsatser.
Aktiviteterne skal bidrage til at opfylde Copenhagen EU Offices mål. Målopfyldelsen skal bidrage
til, at medlemmerne opnår de tilsigtede effekter: At medlemmerne bliver attraktive partnere for
førende internationale aktører, at medlemmerne formår at tiltrække EU-midler og at medlemmerne
engagerer sig i at løse store samfundsudfordringer.
Copenhagen EU Offices indsats skal skabe effekter hos medlemmerne, som opfylder vedtægternes
formål: ”Copenhagen EU Office skal bidrage til, at hovedstadsregionen bliver en metropol med høj
jobskabende vækst og livskvalitet og et internationalt knudepunkt for excellent forskning og
banebrydende innovation.”
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1. INDLEDNING
Handlingsplan 2017-18 er den første af to handlingsplaner, som implementerer Copenhagen EU
Offices Strategi 2017-20. Strategien vedrører det strategiske niveau, mens handlingsplanerne
vedrører det operationelle niveau med konkrete aktiviteter og indsatser.
Copenhagen EU Office er det fælles EU-kontor i Bruxelles for Region Hovedstaden, regionens 29
kommuner, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business
School. Kontoret er resultatet af sammenlægningen af det forskningspolitiske EU-kontor, creoDK, og
det erhvervspolitiske EU-kontor, Copenhagen EU Office.
Copenhagen EU Office bidrager til at løfte medlemmernes vækst- og forskningsdagsordener gennem
EU-samarbejdet. EU har fortsat stort fokus på excellent forskning, vækst og beskæftigelse, og både de
regionale væksttemaer og universiteternes styrkepositioner har gode vilkår for at opnå støtte og
indflydelse. I 2017 begynder arbejdet med udformningen af EU’s næste budgetperiode for 2021-27.
Dette betyder, at vigtige drøftelser om fordeling af budgettet og udformningen af EU’s programmer
påbegyndes. Resultaterne af disse drøftelser bliver retningsgivende for de fremtidige
finansieringsmuligheder i EU.
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Nedenfor er de planlagte aktiviteter inden for de fem aktivitetsområder og de forskellige
indsatser beskrevet. I denne første handlingsplan er opdeling i tematiske, interessevaretagelses- og
særlige indsatser det første skridt i integrationen mellem medlemskredsens interesser. Samarbejdet
mellem medlemmerne om interessevaretagelse, projektudvikling og andre aktiviteter i Bruxelles og
Danmark forventes at blive øget over tid, og det er hensigten, at ydelser og aktiviteter for hele
målegruppen integreres yderligere i løbet af strategiperioden. Samtidig vil der altid være
opmærksomhed på de individuelle medlemmers behov.
Forudsætningerne for at nå de fælles mål inkluderer:
- langsigtet og stærk opbakning og forankring i baglandet blandt ledelse og medarbejdere
- at de enkelte medlemmer afsætter ressourcer til EU-arbejde
- tilstrækkelige økonomiske ressourcer og

AKTIVITETSOMRÅDER
Projektudvikling
Interessevaretagelse
Netværksopbygning
Positionering
Kompetenceudvikling

INDSATSER

FORUDSÆTNINGER

- en velfungerende organisation bag EU-indsatsen

Tematiske indsatser
Interessevaretagelsesindsatser
Særlige indsatser
(På Forkant i Fællesskab)

I forhold til de forskellige indsatser og på baggrund af efterspørgsel fra medlemmerne er der opstillet
følgende mål for perioden 2017-18 for kontoret:


tematiske indsatser: engagere medlemmerne i 20 EU-projektforløb



interessevaretagelsesindsatser: arbejde med 15 interessevaretagelsesforløb



særlige indsatser: drive en til to fælles forløb med deltagelse af universiteter, kommuner og
regionen.

Gennem vores arbejde og tilstedeværelse i Bruxelles og Danmark identificerer og skaber kontoret
muligheder for vores medlemmer, og derigennem bidrager kontoret til rettidigt engagement i EUsamarbejdet. En af Copenhagen EU Offices hovedopgaver er at fremskaffe og formidle viden om
udvikling i EU's politikker og prioriteringer på forsknings- og innovationsområdet (intelligence) med
henblik på at give medlemmerne mulighed for at handle rettidigt på et oplyst grundlag.
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Aktivitetsområderne er ofte sammenhængende i forhold til indsatserne, idet resultaterne inden for ét
område kan være forudsætningsskabende for et andet aktivitetsområde. Projektudvikling vedrører
hovedsageligt kommuner, region og virksomheder inden for tematiske indsatser, mens
interessevaretagelsesindsatserne primært udføres for vidensinstitutionerne. Derudover igangsættes
en til to særlige indsatser med deltagelse af hele medlemskredsen. Som nævnt forventes yderligere
integration af ydelser og aktiviteter i løbet af strategiperioden 2017-20.
Handlingsplanen vil blive opdateret ved årsskiftet 2017-18, hvis udviklingen kræver det. Copenhagen
EU Office vil afrapportere på gennemførelsen af de planlagte aktiviteter i halvårlige opgørelser, og
årsrapporten adresserer status på opfyldelse af strategiens mål.
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2. AKTIVITETER OG INDSATSER
2.1 Projektudvikling
AKTIVITETER - PROJEKTUDVIKLING


Rådgivning om projektudvikling, ansøgninger og mulig direkte finansiel støtte
(forprojektordning) inden for tematiske indsatser med kommuner, region og universiteter:
bæredygtig udvikling, sundhedsteknologi og forebyggelse, mobilitet og erhvervsfremme



Projektudvikling med virksomheder gennem CopenVirk



Matchmaking mellem lokale udviklingsinitiativer og mulighederne i EU’s tilskudsprogrammer



Rådgivning om timing, proces, partnerskaber m.v. om EU-midler i tæt samarbejde med
medlemmernes udviklingsmedarbejdere

Aktiviteterne videreføres fra det tidligere Copenhagen EU Office for kommuner, region og
virksomheder, men vil inddrage vidensinstitutionerne, hvor der er efterspørgsel ved blandt andet at
formidle muligheder om konsortiedannelse og viden om andre programmer og
finansieringsmuligheder end Horizon 2020.
I 2017 og 2018 videreføres projektudviklingsaktiviteterne inden for de fire tematiske indsatser:
Bæredygtig udvikling
Der er blandt byerne og regionen stor interesse for bæredygtig udvikling. Det gælder både i forhold til
klima-, energi- og miljøområdet og mulighederne i Smart Cities and Communities. Der er gode
muligheder for EU-støtte til udviklings- og skaleringsprojekter med private og offentlige partnere i
programmer som Horizon 2020, LIFE, ELENA, Urbact III og INTERREG. Denne indsats fremmer
EU-projekter, der implementerer kommunernes og regionens klimaplaner, samt udvikler nye veje for
bæredygtig udvikling.
Sundhedsteknologi og forebyggelse
Den demografiske udvikling udfordrer, men giver også nye muligheder for kommuner og region i
forhold til at udvikle og anvende nye løsninger, der bidrager til øget kvalitet og effektivitet i vores
sundhedssektor. Den demografiske udfordring er fælles for alle EU-lande, og der er derfor gode
muligheder for internationalt samarbejde og støtte fra programmer som Horizon 2020, EU’s
Folkesundhedsprogram og INTERREG. Gennem denne indsats fremmes EU-projekter, der kan
understøtte en moderne sundhedssektor på tværs af aktører i kommuner og region til gavn for
borgerne.
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Mobilitet
Der er betydeligt fokus på mobilitet i både region og kommuner, som både arbejder bredt med
tilgængelighed og flaskehalse samt mere specifikt med el-bilsområdet. Mobilitet er også et væsentligt
område i EU, som både handler om infrastruktur, der understøtter det indre marked, og udvikling af
løsninger på samfundsmæssige problematikker relateret til transport. Der er gode muligheder for
EU-støtte til både infrastruktur gennem CEF-programmet, udvikling af nye mobilitetsløsninger
gennem Horizon 2020 og metode- og erfaringsudveksling gennem INTERREG. Gennem denne
indsats fremmes EU-projekter, der aflaster de offentlige anlægsudgifter og udvikler smartere
mobilitetsløsninger til gavn for borgerne og erhvervslivet.
Erhvervsfremme
Gode rammevilkår for virksomheder er højt prioriteret i både region og kommuner. De øvrige
tematiske indsatser og virksomhedsindsatsen CopenVirk løfter en stor del af Copenhagen EU Offices
erhvervsfremme indsats. Endvidere har EU-programmer såsom COSME, Horizon 2020 og
INTERREG midler til udvikling af klynger og til erfaringsudveksling om bedre
erhvervsfremmemetoder på tværs af tematiske områder. Gennem denne indsats fremmes EUprojekter, der sigter mod at skabe bedre rammevilkår og rådgivning til virksomhederne.
Copenhagen EU Office har etableret en systematisk virksomhedsservice ved navn CopenVirk i tæt
samarbejde med Væksthus Hovedstaden, lokale erhvervsfremmeaktører, klynger, GTS-institutter og
Region Hovedstaden, som har mobiliseret et stort antal virksomheder. CopenVirk går målrettet efter
at identificere virksomheder i alle 29 kommuner med potentiale for at opnå EU-støtte til deres
produkt- og forretningsudvikling. Hele erhvervsfremmesystemet er aktivt engageret i at identificere
relevante virksomheder og henvise dem til Copenhagen EU Office, som matcher virksomhedernes
projektideer, behov og ambitioner med relevante EU-puljer. CopenVirk foregår i samarbejde med en
privat aktør med det formål at få ekspertise tidligt ind i virksomhedernes ansøgningsskrivning mod
EU-støtte.
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2.2 Interessevaretagelse
AKTIVITETER - INTERESSEVARETAGELSE


Indhentning og formidling af tidlig information om EU’s forberedelse af arbejdsprogrammer for
Horizon 2020 og placering af medlemmernes prioriterede emner hvor muligt



Indsats på Horizon 2020 midtvejsevalueringen med henblik på indflydelse og intelligence om
næste rammeprogram (FP9)



Indsats for et stærkt fokus på vigtigheden af forskning i forhandlingerne om EU’s næste 7-årige
budgetperiode



Formidling af muligheder for deltagelse i EU-institutionernes ekspertgrupper



Sammen med medlemmerne sikre, at danske aktører som Forsknings- og Innovationsstyrelsen,
Innovationsfonden og Danske Universiteter orienteres om medlemmernes initiativer og
synspunkter

Copenhagen EU Office fortsætter aktiviteterne fra det tidligere creoDK ved at udføre
interessevaretagelsesaktiviteter sammen med medlemmerne med det formål at opnå indflydelse på,
hvad EU afsætter midler til og sikre, at EU prioriterer områder med relevans for medlemmerne i
hovedstadsregionen. Aktiviteterne vil primært involvere vidensinstitutionerne og dermed være rettet
mod Horizon 2020 og EU’s næste rammeprogram for forskning og innovation. Involvering af de
øvrige medlemmer afdækkes, hvor det har relevans for indsatsen, og der er efterspørgsel fra
medlemmerne. Indsatsen vedrører følgende interessevaretagelsesforløb:
Interessevaretagelse for forskningsområder og projekter
I 2017 og 2018 vil kontoret fortsat følge udarbejdelsen af arbejdsprogrammerne 2018-20 med
henblik på især placering af medlemmernes prioriterede emner - særligt de strategiske satsninger og
andre dagsordensættende områder og strategisk vigtige projekter i det omfang, det efterspørges.
Sammen med medlemmerne hjælper Copenhagen EU Office med at afdække interesserne hos
medlemmerne og matche dem med potentielle muligheder i EU-systemet. I første halvdel af 2017 vil
Kommissionens strategiske program og scoping papers omsættes til arbejdsprogrammer, og kontoret
vil søge indflydelse, hvor det fortsat er muligt i Kommissionen og programkomiteerne. Der vil være
fokus på at fremskaffe informationer om forberedelsen af arbejdsprogrammer og fremsende tidlige
udgaver af disse til medlemmerne med henblik på at optimere rådgivningen om muligheder og
ansøgninger så vel som forskernes mulighed for rettidigt at planlægge ansøgningsforløb.
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I 2018 vil kontoret have fokus på Kommissionens opdatering af arbejdsprogrammerne herunder
arbejdet med at udforme detaljerne i den sidste del (år 2020) samt at følge eventuelle nye
forskningsområder, som Kommissionen ønsker fokus på.
Policy og rammevilkår
Copenhagen EU Office følger udrulningen af Horizon 2020 og afrapporterer om tiltag, der påvirker
rammevilkårene for programmet. Indhentning og formidling af intelligence skal sikre
medlemskredsens initiativer i forhold til at påvirke de sidste år af Horizon 2020 og det næste
rammeprogram, FP9, således at medlemmerne er bedst muligt forberedte og parate til mulighederne
fremadrettet.
I 2017 er Kommissionens midtvejsevaluering af Horizon 2020 én af de centrale begivenheder.
Evalueringen vil påvirke implementeringen af den sidste del af Horizon 2020 og særligt
udformningen af FP9. Copenhagen EU Office vil gennem en række aktiviteter promovere
medlemmernes synspunkter over for både Kommissionen og Europa-Parlamentet. Aktiviteterne
udføres sammen med andre aktører – både danske og europæiske – når interesserne kan løftes bedre
i fællesskab. I 2017 og 2018 vil vi ligeledes indhente intelligence og formidle viden til partnerne om
implementering af forskningskommissær Moedas’ tre O’er (Open Science, Open Innovation og Open
to the World) samt indhente viden om konsekvenserne af de forventede Brexit-forhandlinger.
Copenhagen EU Office vil have fokus på drøftelserne om udformningen af FP9 og søge muligheder
for indflydelse og formidle udviklingen. Kontoret vil ligeledes være opmærksomme på forskningens
status og andre tendenser i de generelle forhandlinger om EU’s næste budget.
Promovering af eksperter
Copenhagen EU Office vil informere og rådgive om muligheder for, at medlemmerne kan få placeret
eksperter i EU-institutionernes rådgivende ekspertgrupper, hvor der kan ydes indflydelse på rammeeller arbejdsprogrammer. Kontorets indhentning af intelligence skal sikre, at medlemmerne
informeres rettidigt om mulighederne, så den bedst mulige forberedelse sikres.
Strategiske satsninger
De fem strategiske satsninger, som var en del af det tidligere creoDK, videreføres i 2017. De
strategiske satsninger er Arktisk forskning, Big Data, Biomedical engineering/ Medicoteknologi,
Fedme og Immunologi. Satsningerne evalueres i første halvår af 2017 både med henblik på
arbejdsform og fremdrift inden for de fem faglige områder. Styregruppen forventes at tage stilling til
fortsættelse, nye satsninger eller eventuel afvikling efter sommeren 2017. Ved samme lejlighed
drøftes tilrettelæggelse af kommende større strategiske indsatser på baggrund af erfaringerne med de
strategiske satsninger og de første erfaringer med de særlige indsatser ”På forkant i fællesskab”.
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2.3 Netværksopbygning
AKTIVITETER - NETVÆRKSOPBYGNING


Engagere medlemmerne i at indgå strategiske alliancer med stærke europæiske aktører



Konsolidere og udbygge Bruxelles-netværk til potentielle projektpartnere, embedsfolk i EUinstitutionerne og andre beslutningstagere samt forankre netværket hos medlemmerne



Fortsat deltagelse i Bruxelles-fora inklusive ERRIN, Ambiorix, IGLO og, DAcoB til gavn for
medlemskredsens viden, kompetencer og projekter



Regelmæssig kontakt med indflydelsesrige danske aktører (Staten, fonde, organisationer, klynger
m.fl.).

Medarbejderne i Copenhagen EU Office opbygger og vedligeholder løbende både formelle og
uformelle netværk i Bruxelles for at indhente viden, sikre indflydelse og støtte medlemmernes
deltagelse i EU-projekter. Kontoret vil konsolidere eksisterende netværk og systematisk opbygge
yderligere kontakter i Bruxelles herunder til andre regionskontorer, paraplyorganisationer og
etablerede platforme og partnerskaber. Kontoret bistår ligeledes medlemmerne med opbygning af
kontakter i EU-systemet og til andre relevante samarbejdspartnere.
Medarbejderne i Copenhagen EU Office er aktive i diverse Bruxelles-baserede regionale samt
forsknings- og innovationsrelaterede netværk. Dette giver adgang til information,
erfaringsudveksling og potentielle samarbejdspartnere for medlemmerne. Det kræver imidlertid en
aktiv indsats fra medlemmerne for at mulighederne for indflydelse og projektfinansiering kan
udnyttes. Kontoret vil derfor engagere medlemmerne i europæiske netværk i forbindelse med
arbejdet under projektudvikling og interessevaretagelse.
Herudover understøtter kontoret medlemmernes direkte deltagelse i fora og netværk (f.eks. i
Europæiske Teknologiplatforme og Public-Private Partnerships), hvor dette ikke strider mod fælles
aktiviteter, og hvor indsatsen er i overensstemmelse med kontorets overordnede mission.
Basen i Danmark sørger for netværksopbygning til indflydelsesrige danske aktører, som også kan
være en vigtig kilde til information og indflydelse. Repræsentanter fra de danske styrelser sidder med
ved bordet, når der tages beslutninger om fremtidige prioriteringer i forsknings- og
innovationsprogrammerne, og de har adgang til viden, som kan øge medlemskredsens chancer for
finansiering til projekter. På regionalt niveau vil kontoret dyrke samarbejde med tværkommunale
projektorganisationer og klynger, som kan igangsætte og lede større EU-projekter, som den enkelte
kommune vil have svært ved at løfte.
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2.4 Positionering
AKTIVITETER – POSITIONERING


Fremme medlemmernes deltagelse i internationale konferencer i Bruxelles og assistance til
planlægning og afholdelse af medlemmernes egne arrangementer og møder i Bruxelles



Positionere medlemmerne som gode dialog- og projektpartnere for relevante aktører i Bruxelles.



Bidrage til større synlighed af Greater Copenhagen og hovedstadsregionens styrkepositioner i
Bruxelles gennem oplæg på nationale og internationale konferencer om Copenhagen EU Office
og medlemskredsen

Copenhagen EU Office vil positionere medlemmerne som gode og kompetente dialog- og
projektpartnere over for potentielle partnere, EU-institutionerne og andre aktører i Bruxelles.
Formålet er at øge europæiske aktørers kendskab til regionens, kommunernes og universiteternes
kompetencer og positionere dem som gode samarbejdspartnere. Dette sker i tæt samarbejde med
medlemmerne, som kan deltage i eller holde oplæg ved toneangivende konferencer eller gennem
bidrag til planlægning af workshops og seminarer i Bruxelles. På basis af vores intelligence-arbejde
screener kontoret for og videreformidler information om vigtige events og platforme, hvor
medlemskredsen bør være synlige for at gøre sig bemærket som en aktør i det europæiske landskab.
Copenhagen EU Office vil også arbejde målrettet for at synliggøre og promovere medlemskredsens
kompetencer og interesser over for aktører i Bruxelles og resten af Europa, som er særligt aktive
inden for projektansøgning og/eller interessevaretagelse. Der sker en stadig større
professionalisering inden for både projektudvikling og interessevaretagelse, og tæt samarbejde med
de mest aktive organisationer er en måde at øge hjemtag og indflydelse til alles fordel.
Copenhagen EU Office arbejder for at udbrede kendskabet til brandet ”Greater Copenhagen” og
synliggøre regionens styrkepositioner og kvaliteter med henblik på at tiltrække nye talenter,
samarbejdspartnere og investeringer. Kontoret vil også have en aktiv rolle i at skabe en stærk fælles
profil for den samlede medlemskreds som en metropol med høj jobskabende vækst og livskvalitet
samt et internationalt knudepunkt for excellent forskning og banebrydende innovation.
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2.5 Kompetenceudvikling
AKTIVITETER – KOMPETENCEUDVIKLING


Afholde seminarer for medlemskredsen, virksomheder og andre relevante aktører i regionen med
det formål at udvikle kompetencer inden for EU-intelligence, policy, projektudvikling og
interessevaretagelse



Målrettet informationsservice og intelligence til understøttelse af medlemmernes arbejde



Udvikling af metoder til at tænke innovativt ved design af EU-projekter ved at inddrage
kompetencer fra både universiteter, kommuner, regionen og andre aktører



Fremme erfaringsudveksling og synergier mellem medlemmerne og andre aktører i Danmark
gennem møder i netværksgruppen og faglige netværk



Assistance til planlægning og afholdelse af medlemmernes studieture til Bruxelles



Tilbyde gæstearbejdsplads i Bruxelles og udlån af mødelokaler

Copenhagen EU Office bidrager til udvikling af EU-kompetencer hos medarbejdere fra
medlemskredsen og andre relevante aktører, så de bliver bedre i stand til at udnytte de muligheder,
som EU tilbyder. Kontoret formidler løbende intelligence om støtteprogrammer og policy til
relevante medarbejdere i medlemskredsen, organiserer studiebesøg og afholder workshops i
hovedstadsområdet for hele kontorets målgruppe. Samtidigt vil kontoret gøre en særlig indsats for, at
medlemmernes viden og forskellige styrker inden for projektudvikling og interessevaretagelse
bringes sammen og løftes.
Med sammenlægningen af de to tidligere kontorers medlemskredse er der skabt gode muligheder for,
at de forskellige medlemstyper kan hjælpe hinanden til at udvikle bedre projekter. Universiteterne
kan således hjælpe kommuner og region til at tænke mere innovativt i udformningen af EU-projekter,
mens kommunerne kan hjælpe universiteterne med at formulere projekter med større impact på
områder, som kommunen arbejder med. Copenhagen EU Office vil udvikle metoder, der gør det
attraktivt for begge parter at indgå i projektudviklingen fra et tidligt stadie, og som hjælper de
involverede medlemmer til at byde ind med deres styrker og tage imod hjælp, hvor de står svagere
med det formål at udvikle fælles projekter med større sandsynlighed for at opnå EU-støtte.
Copenhagen EU Office vil løfte kompetencer i medlemskredsen rettet mod alle dele af processen fra
projektidé til godkendt EU-støtte og understøtte synergieffekter mellem medlemmernes forskellige
kompetencer. Dette vil ske gennem fortsat opkvalificering i netværksgruppen og gennem faglige
netværk og seminarer i Danmark. Kontoret vil også tilrettelægge aktiviteter, som styrker
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medlemmernes kompetencer inden for interessevaretagelse. Kontoret vil
fortsætte den generelle og målrettede informationsservice.
Derudover vil kontoret facilitere muligheder for at blive klogere på et fagligt område, ved at mødes
med eksperter i EU-institutionerne og andre relevante aktører i Bruxelles med det formål at
internationalisere medlemskredsen yderligere og give både medarbejdere og politikere et bedre
indblik i EU-arbejde. Kontoret yder også nogen assistance til studieture til Bruxelles, ligesom der
fortsat er mulighed for at låne en gæstearbejdsplads eller mødelokaler på kontoret.

2.6 Særlige indsatser – På forkant i fælleskab
AKTIVITETER – PÅ FORKANT I FÆLLESKAB


Udvikling af fælles tematiske roadmaps for aktiviteter på tværs af aktivitetsområderne



Afdække og forfølge indflydelsesmuligheder med henblik på fremtidig EU-finansiering



Strategisk opbygning af netværk med mulige europæiske samarbejdspartnere



Kompetenceudviklende workshops i Danmark for de involverede medlemmer



Positionering af de involverede medlemmer i Bruxelles med henblik på synliggørelse af
kompetencer



Afdækning af projektmuligheder og målrettet projektudvikling

Efter sammenlægningen af det forskningspolitiske kontor, creoDK, og det erhvervspolitiske kontor,
Copenhagen EU Office, har det nye fælles kontor og den udvidede medlemskreds en særlig opgave i
at afsøge potentialet og høste erfaringer med det nye samarbejde og fælles muligheder i EU. Dette vil
indgå som en naturlig del af arbejdet på alle aktivitetsområder, men for at stille skarpt på udviklingen
af samarbejdsformer og potentiale vil Copenhagen EU Office iværksætte en til to særlige indsatser,
hvor samarbejde og fælles udbytte er i centrum. Erfaringer herfra skal bruges til at tilrettelægge
fremtidige fælles aktiviteter.
I ”På forkant i fælleskab” koordinerer universiteter og kommuner/region deres aktiviteter ud fra et
fælles roadmap med det formål at øge mulighederne for indflydelse på EU’s dagsorden og
projektstøtte og herigennem styrke samarbejdet i hovedstadsregionen om EU-indsatsen.
Styregruppen udvælger en til to særlige indsatsområder på baggrund af oplæg fra kontoret.
Indsatserne vil forløbe over to år for at give mulighed for at opbygge og udnytte de skabte
muligheder.
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I første halvdel af 2017 udarbejder Copenhagen EU Office roadmaps for de
en til to særlige indsatser sammen med de involverede medlemmer. I disse roadmaps vil indgå fælles
mål og deadlines, der sikrer rettidig omhu og fremdrift i aktiviteterne.
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3.7
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Regionale løsninger på regionale udfordringer

Handlingsplanens opbygning
Handlingsplanen er bygget op på samme måde som ReVUS med to rammevilkår og fire strategiske
væksttemaer. Under hvert rammevilkår og væksttema gives en kort status på de indsatser, der er i
gangsat i løbet af 2015 og 2016. Ligeledes præsenteres de næste skridt i arbejdet med at omsætte
strategi til handling.
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Fyrtårnsprojekter
Under hvert rammevilkår og vækstvilkår fremgår de fælles udviklingsprojekter, som igangsættes på
tværs af kommuner, region, erhvervsliv og uddannelses- og forskningsinstitutioner. Vi kalder dem
fyrtårnsprojekter.
Samarbejdet om fyrtårnsprojekterne bygger på et fælles ønske mellem kommuner og region om at
skabe en ny måde at udvikle nye fælles strategiske projekter på, hvor parterne inddrager hinanden fra
begyndelsen.
Til handlingsplanen for 2017-2018 er kommuner, region og Vækstforum enige om at igangsætte 10 nye
fyrtårnsprojekter. Fælles for dem er, at de fokuserer på at løse udfordringer, der går på tværs i regionen
og bygger videre på og skaber synergi med eksisterende indsatser. Fyrtårnsprojekterne har bred
opbakning fra region, kommuner, uddannelse- og forskningsinstitutioner eller erhvervsliv.
Beskrivelserne af fyrtårnsprojekterne i handlingsplanen fungerer som en overordnet ramme, der senere
udfoldes og omsættes til konkrete projektbeskrivelser i samarbejde med de deltagende parter.

Sådan sætter vi handling bag ordene
En ambitiøs politisk dagsorden
For mange strategier på statsligt, regionalt og kommunalt niveau giver mangel på fokus og uklar
prioritering. Med ReVUS er der sat et stærkt fælles politisk fokus for alle aktører i hovedstadsregionen.
Vi vil i Greater Copenhagen-samarbejdet fortsætte arbejdet med at skabe fælles regionalt fodslag og
klare prioriteringer i hele metropolregionen.
Udvikling og innovation integreres i driften
Region Hovedstaden, kommuner og øvrige parter skal skabe vækst og udvikling gennem de områder,
som vi hver især har ansvar for. Eksempelvis på hospitalerne, hvor grøn omstilling, innovation og øget
sundhed kan støttes gennem mere intelligente offentlige indkøb. Region Hovedstaden alene bruger godt
15 milliarder kr. årligt på indkøb.
Strategiske fyrtårnsprojekter
Der er behov for slagkraftige projekter med kritisk masse. Det kræver fælles bidrag fra flere parter.
Region Hovedstaden er gået foran ved at afsætte en pulje på i alt 160 millioner kr. i perioden 2015-2018
til at investere i fyrtårnsprojekterne i handlingsplanerne. Det er nødvendigt, at kommuner og andre
centrale aktører også bakker op om projekterne ved at målrette midler og aktiviteter.
Som led i udmøntningen af strukturfondsmidler og regionale udviklingsmidler de næste 2 år investerer
Region Hovedstaden og Vækstforum Hovedstaden derudover cirka 150 millioner kr. i yderligere
initiativer, der er med til at bidrage til at realisere ReVUS. For yderligere information om ansøgning til
Vækstforum se www.regionh.dk/Vaekstforum/stoette-til-projekter.
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For at realisere målsætningerne i den
regionale vækst- og
udviklingsstrategi, kræver det et
helhedssyn, hvor vi sammentænker
politik, drift og udviklingsprojekter.

Opfølgning på handlingsplanen
Der udarbejdes årligt en status over fremdriften i fyrtårnsprojekterne, som kan bruges både i
regionsråd, Vækstforum, KKU og andre relevante fora og bestyrelser.
Region Hovedstadens vækstbarometer måler også løbende virksomhedernes vilkår og forventninger til
vækst og udvikling. Den viden er vigtig for løbende at kunne foretage de rigtige erhvervspolitiske
prioriteringer og planlægge, hvordan vi bedst muligt understøtter erhvervslivet i at skabe vækst og
arbejdspladser.

5

Effektiv og bæredygtig mobilitet

Det er vi i gang med
Mobilitet og sammenhæng på tværs af regionen
Region Hovedstaden har sammen med Hovedstadens Letbane og Metroselskabet sat en stor analyse i
gang om fremtidens transportbehov. Analysen ser på, hvordan behovet og mulighederne for kollektiv
transport kan komme til at se ud i fremtiden, og hvordan den kollektive transport kan underbygge
mobiliteten i regionen. For at sikre den nødvendige trafikale sammenhæng på kort sigt arbejder Region
Hovedstaden sammen med kommunerne og Movia på at realisere et sammenhængende kollektivt busog lokalbanenet, som hænger sammen med både metronettet og den kommende letbane langs Ring 3.
I dag hænger de forskellige former for kollektiv trafik ikke ordentligt sammen. I samarbejde med KKR
Hovedstaden arbejder regionen derfor på et beslutningsgrundlag om en stærkere organisering af den
kollektive transport. Region Sjælland, KKR Sjælland, staten, trafikselskaber, pendlere, fagforeninger,
erhvervsorganisationer og trafikeksperter er inviteret til at deltage i det igangværende arbejde.
Grøn mobilitetsplanlægning og mindre forurening
Region Hovedstaden arbejder for at gøre regionen mere grøn og innovativ med mindre CO2-udledning.
Målet er at transportsektoren skal være helt fri for fossile brændstoffer i 2050. Derfor er arbejdet med
elbiler udvidet til også at omfatte grønne busser og fremme af grønne drivmidler. Under navnet Moving
People arbejdes der i samarbejde med DTU, Movia, Gate 21 og en række kommuner og virksomheder
med grøn mobilitetsplanlægning på de primære pendlingsveje. Den fælles kommunale og regionale
investering i cykling som transportform er også i gang.
Analyser af luft- og støjforurening samt test og udvikling af innovative ideer til støjbekæmpelse er også i
gangsat.
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Det sætter vi i gang i 2017-2018
Trafikplan for hovedstadsregionen
Hovedstadsområdet har i dag store trafikale udfordringer med kø på vejene og trængsel i busser og tog.
Udfordringerne vil kun vokse i de kommende år, hvor indbyggertallet forventes at stige med over
200.000. Der er behov for en sammenhængende planlægning, der kan medvirke til at reducere
trængslen og dermed understøtte den økonomiske vækst og udvikling. En ny trafikplan skal give et bud
på, hvordan hovedstadsregionen trafikalt kan hænge bedre sammen.
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Fyrtårnsprojekt: Trafikplan for hovedstadsregionen
Projektet skal give et bud på, hvordan vi kan få hovedstadsregionen til trafikalt at hænge bedre sammen og
samtidig medvirke til at reducere den stigende trængsel. En af forudsætningerne for at kunne klare sig i den
internationale konkurrence og fortsat være lokomotiv for den danske vækst er en moderne og effektiv
infrastruktur. Både internt i hovedstadsregionen og i form af gode forbindelser til resten af Danmark og til
udlandet.
Projektet tager udgangspunkt i den prioriterede liste over trafikprojekter, som kommunerne i hovedstadsområdet
og Region Hovedstaden i fællesskab har udarbejdet for at nedbringe den stigende trængsel og gøre det nemmere
at komme rundt i regionen.
Elementer i initiativet

Forventede effekter

Strategisk del

Denne del fokuserer på de trafikale udfordringer og de
trafikale sammenhænge i Greater Copenhagen og til
udlandet. Med udgangspunkt i de fælles
infrastrukturprioriteringer og med inspiration fra andre
storbyregioner, arbejdes der videre med missing links og
flaskehalse, samt hvilken betydning fremtidens
transportbehov og den teknologiske udvikling vil få for
hovedstadsregionen og forbindelser til naboregioner.



Kommunerne og regionen har i 2018 en fælles
mobilitetsplan, som man sammen med de fælles
prioriteringer, som blev besluttet i 2016, kan forhandle
med regering og Folketing om.



På sigt reduceres trængsel på vejene og kapaciteten i
den kollektive transport øges.



Borgere får en kortere rejsetid mellem bolig og arbejde.

Konkretisering og effekter

Denne del skal sætte tal og forventede effekter på de
trafikale udfordringer og på de potentielle gevinster. Der
skal arbejdes med tilgængelighed for alle til
arbejdskraftsintensive knudepunkter, som fx hospitaler
og uddannelsesinstitutioner, og der skal opstilles mål for
at nedbringe rejsetiden på udvalgte strækninger. Der
skal også arbejdes med at reducere støj og
luftforurening, der også er vigtige elementer i at skabe en
mere ”liveable” region.



Virksomheder får et større arbejdskraftopland og
dermed et større rekrutteringsgrundlag.



Støj- og luftforureningen fra transportsektoren
nedsættes på sigt, og det bidrager til en mere sund,
attraktiv og klimavenlig region.

Mobilitetsplan



Denne sidste del er udarbejdelsen af en mobilitetsplan
for den funktionelle region. Det skal ske i et samarbejde
med andre aktører og myndigheder. Mobilitetsplanen
skal også omfatte et forslag til en investerings- og
realiseringsplan.
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Initiativet bygger videre på

Nøgletal



Greater Copenhagen trafikcharter og andre
infrastruktursatsninger.



Trængslen omkring hovedstaden koster årligt samfundet
ca. 2 mia. kr., fordi bilisterne spilder over 9 mio. timer på
at sidde i kø.



KKR Hovedstadens og Region Hovedstadens liste over
prioriterede infrastrukturtiltag i hovedstadsregionen.



Udfordringen vokser markant i de kommende år, når
hovedstaden får over 200.000 nye indbyggere.



Allerede i 2025 vil problemerne med trængslen omkring
hovedstaden betyde, at bilisterne spilder ca. 18 mio.
timer på at sidde i kø.



Det svarer til, at samfundet årligt går glip af ca. 4 mia.
kr., eller at ca. 10.000 trafikanter sidder i kø året rundt.



I 2025 skal den kollektive trafik håndtere 15 % flere ture
end i dag, svarende til 141.000 ekstra ture/dag.



Transport for Copenhagen.



Statslig planlægning og mulige projekter som fx en
havnetunnel og motorvejsudbygninger.



Igangværende mobilitetstiltag som fx grøn
mobilitetsplanlægning (Fyrtårnsprojekt i Handlingsplan
2015-2016).



Den igangværende regionale analyse om ”Fremtidens
Transportbehov” i samarbejde med Metroselskabet og
Hovedstadens Letbane.

(Kilde: Trængselskommissionen, 2013 og Struensee: Transport
for Greater Copenhagen, 2015).

Kontakt
Deltagende parter (forventede/foreløbige)
Pia Nielsen, Enhedschef i Mobilitet, Klima og Ressourcer,
Region Hovedstaden
Tlf. 51 27 46 64, mail: pia.nielsen.06@regionh.dk

KKR Hovedstaden, Halsnæs Kommune, Rødovre Kommune,
Københavns Kommune, Ballerup Kommune, transport DTU og
Horesta

Birgit Elise Petersen, Chefkonsulent i Mobilitet, Klima og
Ressourcer, Region Hovedstaden
Tlf. 20 56 12 43, mail: birgit.elise.petersen@regionh.dk
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Kompetent arbejdskraft og
internationalisering

Det er vi i gang med
Adgang til kvalificeret arbejdskraft
Region Hovedstaden har sat sig i spidsen for en række indsatser, der skal sikre flere dygtige faglærte.
Gennem Halsnæs Kommune er der igangsat en efterspørgselsstyret efteruddannelse, og der er nedsat et
strategisk rundbord om Faglært til vækst. Sammen med bl.a. kommuner, institutioner og
arbejdsmarkedets parter har regionen igangsat fælles målrettede indsatser om eksempelvis mere viden
og erfaring med erhvervsuddannelser og udvikling af uddannelsesmiljøer. Regionens praktikpladsenhed
har sammen med erhvervsskolerne skabt over 2500 ekstra praktikpladser. Copenhagen Skills
Uddannelsesevent satte igen i 2016 rekord med mere end 30.000 besøgende, og samtidig har Den
Regionale Ungeenhed sammen med øvrige regioner lanceret en landsdækkende forældrekampagne
Ditbarnsfremtid.dk.
Internationalisering
Region Hovedstaden har i en årrække investeret i Copenhagen Capacitys arbejde med tiltrækning af
internationalt talent, hvor der er igangsat en indsats, der skal tiltrække og fastholde udenlandske
højtuddannede talenter. Regionen har også igangsat initiativet Vækst gennem internationalisering, som
er rettet mod øget eksport.
Markedsmulighederne i forhold til Kina har også fået ekstra fokus. Regionen er med i oprettelsen af
Innovation House China-Denmark, hvor danske og kinesiske virksomheder hjælpes ind på det danske og
det kinesiske marked. Region Hovedstaden samarbejder ligeledes med Jiangsu Provinsen om at skabe
konkrete erhvervsmuligheder inden for healthtech og jordrensning.
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Det sætter vi i gang i 2017-2018
Vækstkritiske kompetencer
Næsten halvdelen af virksomhederne i hovedstadsregionen oplever problemer med at skaffe kvalificeret
arbejdskraft. Det gælder både faglærte og folk med en videregående uddannelse. Sammen med bl.a.
kommuner og uddannelsesinstitutioner igangsætter vi et fyrtårnsprojekt med styrket
virksomhedsservice og fokus på opkvalificering og efteruddannelse, så arbejdsstyrken øges med flere
vækstkritiske kompetencer.
Projektet har fokus på målrettet opkvalificering og efteruddannelse i forhold til virksomhedernes behov
og efterspørgsel på kompetencer blandt den etablerede arbejdsstyrke af herboende medarbejdere og
ledige. Sammen med fyrtårnsprojektet om tiltrækning af internationale talenter vil det øge udbuddet af
kvalificeret arbejdskraft til virksomheder i Greater Copenhagen.
Tiltrækning af internationale talenter
Greater Copenhagen skal være en af de mest attraktive destinationer i Europa for internationale
talenter. Derfor igangsætter vi et fyrtårnsprojekt, som vil markedsføre Greater Copenhagen overfor
internationale talenter på udenlandske jobmesser og topuniversiteter. Projektet har også fokus på de
barrierer, som internationale borgere møder i Danmark. Ved at samle erfarne private og offentlige
aktører i Greater Copenhagen skal projektet skabe regionale løsninger på regionale udfordringer med fx
manglende international synlighed, engelsksproget borgerservice, mangel på boliger og internationale
skole- og dagtilbud.
Region Hovedstaden vil med de andre regioner og kommuner i Greater Copenhagen-samarbejdet
arbejde for at nedbryde grænsehindringer i forhold til at bo, arbejde og studere på tværs af Øresund.
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Fyrtårnsprojekt: Vækstkritiske kompetencer gennem samspil mellem
uddannelse, erhverv og beskæftigelse
Projektet skal bidrage til, at virksomheder i hovedstadsregionen fortsat kan fastholde produktion, vækst og
udvikling og bevare sin styrkeposition også i en international sammenhæng til gavn for borgere og livskvalitet.
Region Hovedstadens vækstbarometer viser, at næsten halvdelen af virksomhederne i hovedstadsregionen
oplever problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Det gælder både faglærte og personer med en
videregående uddannelse. Der er derfor behov for et øget fokus på opkvalificering og efteruddannelse målrettet
vækstkritiske kompetencer inden for mangelområder på den kortere bane. Det kan fx være inden for bygge
oganlæg, industri, handel , hotel- og restauration samt IT.
Udfordringer med rekruttering hæmmer væksten, og det er vigtigt, at virksomhederne får den arbejdskraft, de har
brug for. Der er samtidig mange borgere, der står uden arbejde eller uddannelse, og der er behov for, at matchet
mellem virksomhedernes behov og potentielle medarbejdere bliver styrket. Det kræver bedre sammenhæng
mellem uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsområdet og en tættere koordinering af den service forskellige
aktører tilbyder virksomhederne, så der bliver en styrket virksomhedsservice.
Elementer i initiativet

Forventede effekter





Mere koordineret opsøgende indsats fra aktører inden
for uddannelse, erhverv og beskæftigelse.



Mere efterspørgselsstyret virksomhedsservice så
virksomhederne får bedre adgang til den arbejdskraft, de
har brug for og oplever færre problemer med
rekruttering.



Virksomhederne oplever, at opkvalificering af deres
medarbejdere er rettet mod virksomhedernes konkrete
behov.



En styrket virksomhedsservice gennem bedre
sammenhæng mellem uddannelses-, beskæftigelses- og
erhvervsområdet. Det kan også være inden for et større
geografisk område i Greater Copenhagen og på tværs af
kommuner og regioner.
Mere strategisk kompetenceudvikling og opkvalificering
af både ledige og medarbejdere fx via efter- og
videreuddannelsestilbud på uddannelsesinstitutioner og
lignende. Det kan både gælde ufaglærte, faglærte og
personer med en videregående uddannelse.



Styrket hjælp til virksomheder med behov for
arbejdskraft gennem bedre match mellem ledige
potentielle medarbejdere og virksomheder.



Styrket rekrutteringsgrundlag for virksomhederne i
forhold til vækstkritiske kompetencer på mangelområder
på den korte bane.



Bedre udnyttelse af potentialerne i flygtninges
kompetencer og kvalifikationer. Flygtninge er en del af
løsningen ift. manglen på kvalificeret arbejdskraft, og
kompetenceafklaring og realkompetencevurdering skal
derfor styrkes. Der kan fx også igangsættes
brancherettede samt alternative opkvalificeringsforløb
inden for mangelområder.



Bedre sammenhæng og koordinering mellem
uddannelse, beskæftigelse og erhverv.



Samarbejder med uddannelser der kan bidrage til at
skabe vækstkritiske kompetencer på mangelområder.
Det kan være på forskellige uddannelsesniveauer
målrettet både ufaglærte, faglærte og personer med en
videregående uddannelse.

Nøgletal


46 % af virksomhederne i Region Hovedstaden oplever
problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft
(Vækstbarometret).



Alene blandt faglærte vil der mangle 7000 i
hovedstadsregionen i 2020 (Sam-K/Line, Center for
regional- og turismeforsknings database).



Der er ca. 38.000 fuldtidsledige i alderen 16 år og derover
i Region Hovedstaden (Danmarks Statistik 2016).
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Initiativet bygger videre på

Deltagende parter (forventede/foreløbige)



Faglært til Vækst (fyrtårnsprojekt i Handlingsplan 20152016).

Kommuner, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og
erhvervsfremmeaktører.



Efterspørgselsstyret Efteruddannelse af Voksne
(fyrtårnsprojekt i Handlingsplan 2015-2016).

Kontakt



KKR Hovedstadens anbefalinger for tværkommunalt
samarbejde.



De tværkommunale rekrutteringsservices.



Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Hovedstaden og
RAR Hovedstaden.

Mads Monrad Hansen, Enhedschef i Vækst og Kompetencer,
Tlf.: 27 62 21 95, mail: mads.monrad.hansen@regionh.dk
Dorte Magnussen, Specialkonsulent i Vækst og Kompetencer,
Region Hovedstaden
Tlf.: 51 19 93 36, mail: dorte.magnussen@regionh.dk
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Fyrtårnsprojekt: Tiltrækning og fastholdelse af udenlandske talenter
Greater Copenhagen skal være en af de mest attraktive destinationer i Europa for internationale talenter.
Projektet vil derfor markedsføre Greater Copenhagen overfor internationale talenter og adressere de barrierer,
som internationale borgere møder i Danmark. Ved at samle erfarne aktører i Greater Copenhagen skal initiativet
skabe regionale løsninger på regionale udfordringer med fx manglende international synlighed, engelsksproget
borgerservice, mangel på boliger og internationale skole- og dagtilbud. Projektet skal være med til at opbygge en
regional infrastruktur, som understøtter et sammenhængende økosystem for tiltrækning, modtagelse og
fastholdelse af internationalt talent til Greater Copenhagen. Det gøres bl.a. ved en udvidelse af International
Citizen Service placeret i International House, som skal samle alle myndigheder, tilbud og services til internationale
talenter under et tag.
Elementer i initiativet

Forventede effekter

Tiltrækning
Den eksisterende internationale markedsføringsindsats
overfor talenter forstærkes gennem:

Styrkede og koordinerede tiltrækningsfremstød hos
Work in Denmark, Copenhagen Capacity m.fl. på
udenlandske topuniversiteter og jobmesser.



I 2025 skal Greater Copenhagen have forbedret sin
position på listen over verdens mest populære
karrieredestinationer fra den nuværende plads som nr.
28. til en 20. plads.



I 2025 skal antallet af udenlandske studerende, som
stadig er i Danmark et år efter endt studie, være øget fra
de nuværende 56 % til 70 %.



I 2025 skal udenlandske expats blive i Danmark i
gennemsnit minimum 4 år.





Styrket opfølgning på tiltrækningsfremstød bl.a. ved
bedre opsamling af kandidater med interesse i Greater
Copenhagen, og styrket fælles online branding af Greater
Copenhagen som karrieredestination i samarbejde med
lokalt erhvervsliv.

Nøgletal
Etablering af et nyt ambassadør-netværk af erfarne
expats i Danmark.

Modtagelse
Der skal på tværs af kommunegrænserne sikres fælles
modtagelsespakker og let tilgængelige services til
internationale borgere på engelsk. Det gøres ved:

Udbygning af den eksisterende model for kommunalt
tilkøb af engelsksproget borgerservice udbudt af
International House med andre tilbud til kommunerne
inden for fx kulturtilbud, ægtefælle-programmer og
internationale skole- og dagtilbud.



Én højtuddannet udlænding i den private sektor skaber
hvert år i gennemsnit en værdi på omkring 1,5 mio. kr.
(DI, 2013).



Mens Tyskland og Sverige ligger i top 10, kommer
Danmark ind på en 27. plads over populære
karrieredestinationer (Boston Consulting Group, 2014).



I 2025 forudses en mangel på 14.000 ingeniører og
naturvidenskabelige kandidater i Danmark (Engineer the
Future, 2015).



Udvikling af nye digitale løsninger til international
borgerservice og fastholdelse af talenter.

Deltagende parter (forventede/foreløbige)



Ny boligplatform hvor boligudbuddet på tværs af
kommunegrænserne koordineres og kortlægges med
udgangspunkt i boligmassen hos de almene
boligselskaber og de store udlejningsselskaber.

Ballerup Kommune, Københavns Kommune / International
House, Hillerød Kommune, Lyngby-Taarbæk Vidensby,
Frederikssund Erhverv, WorkinDenmark East, Væksthus
Hovedstadsregionen, DI Global Talent, Københavns
Universitet, Copenhagen Capacity, Region Hovedstaden

Fastholdelse
Internationale talenter skal fastholdes i Greater Copenhagen
ved:

Nyt tiltag hvor internationale skole- og dagtilbud
koordineres på tværs af kommunerne.


Støtte og udbredelse af de eksisterende netværk og
programmer for ægtefæller til talenter.

Initiativet bygger videre på


Eksisterende indsatser for tiltrækning, modtagelse og
fastholdelse, der i dag løftes af bl.a. Copenhagen
Capacity, International House, WorkInDenmark, DI,
Væksthus Hovedstadsregionen, strukturfondsprojekter
samt universiteterne og kommunerne i Greater
Copenhagen.

14

Kontakt


Styrket koordineret indsat i samspil med lokale
virksomheder for fastholdelse af udenlandske
studerende i Greater Copenhagen efter endt studie.

Carsten Krabbe, Enhedschef i Vækst og Kompetencer, Region
Hovedstaden
Tlf.: 60 25 59 02, mail: carsten.krabbe@regionh.dk
Kasper Ingeman Beck, Konsulent i Vækst og Kompetencer,
Region Hovedstaden
Tlf.: 51 19 94 65, mail: kbec0033@regionh.dk
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Sund vækst

Det er vi i gang med
Sund vækst i Greater Copenhagen
I samarbejde med universiteter og kommuner arbejder Region Hovedstaden på tværs af videnbyerne i
Greater Copenhagen om fælles satsninger om branding, tiltrækning af udenlandske talenter og
investeringer. Der arbejdes også på at konsolidere Copenhagen Healthtech Cluster (CHC) som kernen i
samarbejdet om sund vækst løsninger i hovedstadsregionen. Aktører fra hospitalsvæsenet, ældre- og
socialområdet samt videninstitutioner skal via dialog om konkrete udviklingsprojekter tilbyde
virksomheder de bedste betingelser for at udvikle, teste og kommercialisere sundheds- og
velfærdsløsninger. Derudover arbejdes der med at etablere økosystemer for iværksætteri gennem
videreudvikling af samarbejdet om innovations- og inkubatormiljøer mellem universiteter, hospitaler og
investorer.
Samarbejde i Greater Copenhagen om forskning, uddannelse og innovation
Samarbejdet mellem videninstitutioner, kommuner, erhvervsliv og regioner styrkes ligeledes inden for
uddannelse og forskning for at sikre innovation på den lange bane. Et eksempel er initiativet
Copenhagen Health Innovation (CHI), der styrker innovationskompetencer og stimulerer det
entreprenante tankesæt blandt studerende, undervisere og sundhedsprofessionelle gennem tværfaglige
kurser og uddannelser inden for sundhedsinnovation og entreprenørskab. Copenhagen Center for
Health Technology (CACHET) er et andet initiativ, der bidrager til at udvikle den tværvidenskabelige
sundhedsteknologiske forskning med henblik på at finde bæredygtige og effektive løsninger på
samfundets sundhedsudfordringer. Etableringen af Interreg-samarbejdet om European Spalation Source
(ESS) på tværs af Greater Copenhagen har desuden givet de rigtige muligheder for at skabe den
forskning og de udviklingsaktiviteter, der på sigt gør det muligt at udnytte ESS til fulde af såvel
universiteter, erhvervsliv som det offentlige sundhedssystem.
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Det sætter vi i gang i 2017-2018
Sund vækst via banebrydende teknologier
I de kommende år formodes nye teknologier på sundhedsområdet at ændre patienters og borgeres krav
og forventninger til det offentlige sundhedssystem. Derfor er der behov for, at hospitaler, kommuner,
erhvervsliv og videninstitutioner i Greater Copenhagen sætter mål og skaber en fælles vision for en tværsektoriel
indsats om, hvordan og hvilke teknologisatsninger, der skal prioriteres. I fyrtårnsprojektet sættes der også

fokus på, hvordan banebrydende teknologier kan omsættes til bedre pleje, behandlinger og nye
arbejdspladser.
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Fyrtårnsprojekt: Sund vækst via banebrydende teknologier
Det offentlige sundhedssystem er under pres bl.a. som følge af den demografiske udvikling med flere ældre og
færre unge. Det kan imødekommes, hvis det offentlige sundhedssystem er ambitiøst i forhold til at medudvikle og
gøre brug af teknologiske løsninger, som kan understøtte forebyggelse, diagnosticering, behandling, pleje,
planlægning af behandlings- og plejeforløb og uddannelse. Nye datadrevne IT-løsninger kan radikalt forandre
sundhedssystemet, fordi kognitive teknologier, avanceret maskinlæring, kunstig intelligens mv., forventes at få
stor betydning for, hvordan sundhedsydelser fremover tilrettelægges og gennemføres på tværs af hele
sundhedsvæsenet og i borgerens eget hjem. Det er nødvendigt, at hospitaler, kommuner, erhvervsliv og
videninstitutioner i Greater Copenhagen sammentænker ”økosystemet”, sætter mål og skaber en fælles vision for
en tværsektoriel indsats om, hvordan og hvilke teknologisatsninger der skal prioriteres på lang sigt til gavn for
borgere, offentlige institutioner og erhvervsliv.
Elementer i initiativet

I 2018 har

Kortlægning af de teknologiske potentialer og barrierer
ved nye datadrevne IT-løsninger inden for
sundhedsområdet samt behovsafdækning i regioner og
kommuner.




Identificering af eksisterende, nationale og
internationale udviklingsprojekter med henblik på at
bygge videre på disse. Målet er udvikling og test af
konkrete nye datadrevne IT-løsninger som fx
sensorteknologi, scanningsteknologi etc. inden for og på
tværs af sektorer. Herunder også at undersøge og teste,
hvilke nye kompetencer hos sundhedspersonalet og
hvilke organisatoriske ændringer der påkræves for, at de
nye teknologier på sigt kan tages i brug.

Forventede effekter
I 2018 mindst 5 bud på kommende, succesfuld integration af
moderne teknologiske løsninger i sundhedsuddannelserne,
som vil styrke fundamentet for et stærkere sundhedssystem.
Et etableret samarbejde i 2018 mellem sektorer, erhvervsliv
og videninstitutioner.


Styrket samarbejde i hovedstadsregionen med mindst 10
private IT-leverandører, der vil øge den gennemsnitlige
private produktivitet og beskæftigelsen inden for nye
datadrevne it-løsninger.



Indgåelse af 5 større offentlige-private forsknings- og
innovationssamarbejder eller testsamarbejder inden
2018 i hovedstadsregionen.

Afsøgning af muligheder for at generere nye data
og/eller bruge de data, der genereres på baggrund af nye
teknologier på tværs i sundhedsvæsenet.



Anbefalinger og fælles vision for, hvordan nye
datadrevne IT-systemer kan udvikles og tages i brug i
kommuner, regioner og videninstitutioner og komme
borgere og patienter til gode. Herunder også
anbefalinger til hvilke kompetencer sundhedsvæsenet
bør etablere, i kontakt med erhvervslivet.
Initiativet bygger videre på

Nøgletal





Gruppen af +70-årige stiger med 66 % i perioden 20152040. Gruppen af 0-69-årige falder med knap 1 % i
samme periode. Samlet stiger befolkningstallet med 8 %.
Færre borgere skal altså tage sig af flere (National
handlingsplan for udbredelse af telemedicin, 2012).



Den teknologiske udvikling har en hastighed, et omfang
og systemiske effekter, som mange kalder den fjerde
industrielle revolution. Den er kendetegnet ved en fusion
af teknologier, som udvisker grænserne mellem de
fysiske, de digitale og de biologiske sfærer (World
Economic Forum, 2016).



Internationale rådgivningsvirksomheder udnævner

Copenhagen Science Region og Copenhagen Healthtech
Cluster (Fyrtårnsprojekter i Handlingsplan2015-2016)


Sundhedsplatformen og potentielt nye måder at
anvende data på.


Steno Diabetes Center Copenhagen og dermed nye
måder at anvende teknologi inden for
diabetesforebyggelse og -behandling.



Den nationale handlingsplan for udbredelse af
telemedicin samt eksisterende og planlagte initiativer i
kommunalt regi.
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kunstig intelligens(AI) og avanceret maskinlæring som en
af de teknologier, der kommer til at forandre den enkelte
borgers liv, erhvervslivet og den globale økonomi radikalt
(McKinsey 2013, Gartner, 2016, PWC 2016).
Deltagende parter (forventede/foreløbige)
Kontakt
Jesper Allerup, Enhedschef i Forskning og Innovation, Region
Hovedstaden
Tlf.: 26 28 16 37, mail: jesper.allerup@regionh.dk

Videninstitutioner (Metropol, UCC og KEA, DTU, KU, CBS),
Copenhagen Health Innovation, Copenhagen Health Cluster og
Copenhagen Center for Health Technology.
Albertslund Kommune, Københavns Kommune,
Ballerup Kommune er involveret. Der vil derudover være en
opsøgende indsats ift. Region Sjælland og yderligere
kommuner.
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Grøn vækst

Det er vi i gang med
Fossilfrihed og klimatilpasning
Region Hovedstaden, kommuner og forsyningsselskaber arbejder i projektet Energi på Tværs sammen
om grøn omstilling og en fælles vision om at gøre hovedstadsregionens el- og varmeforsyning og
transportsektoren fossilfri i henholdsvis 2035 og 2050. Regionen går samtidig foran i den grønne
omstilling med et mål om at nedbringe CO2-udledning fra regionens hospitaler og virksomheder
markant frem mod 2025 inden for energi, transport og affaldsressourcer.
Der er også behov for en styrket indsats for klimatilpasning, så borgeres, myndighedernes og
virksomhedernes ejendele i fremtiden sikres bedre mod oversvømmelser. Sammen med kommuner,
forsyninger, virksomheder og videninstitutioner har Region Hovedstaden igangsat en række initiativer
om forebyggelse, beredskab, politisk dialog samt klimatilpasning som vækstdriver, der bidrager til at nå
målet om en klimaberedt region i 2025.
Ren jord, rent vand og råstoffer
Ren jord og rent vand er med til at skabe en grøn region med gode livsvilkår for borgerne. Region
Hovedstaden investerer årligt cirka 140 millioner kr. på at sikre ren jord, rent vand og råstoffer til
borgere og virksomheder. Råstofplanen muliggør en bæredygtig råstofforsyning i hovedstadsregionen
og gennem jordplanen arbejdes der på inden 2025 at sikre 80 % af hovedstadsregionens
grundvandsressourcer mod forurening fra de grunde, som udgør den største risiko for grundvandet.
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Det sætter vi i gang i 2017-2018
Living Lab for klimatilpasning
Region Hovedstaden vil forsætte samarbejdet med kommuner, forsyninger og andre nøgleaktører med
et Living Lab for klimatilpasning. Det vil fungere som en levende udstilling og demonstration af gode
løsninger, der kombinerer beskyttelse mod skybrud, stormflod og oversvømmelser med fokus på de
løsninger, der skaber livskvalitet for borgerne. Samtidig vil Living Lab’et arbejde med virksomheder, der
vil eksportere løsninger til det internationale marked med det offentlige og videninstitutioner som
samarbejdspartnere.
Ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi
Et nyt fyrtårnsprojekt skal bidrage til, at kommuner og virksomheder i Greater Copenhagen bliver bedre
rustet til at gribe de muligheder for grøn vækst, der ligger i omstillingen til cirkulær økonomi. Projektet
skal styrke erhvervslivets muligheder for at udvikle nye grønne forretningsmodeller og løsninger, der
kan eksporteres. Der skal også arbejdes med udvikling af en ressourceeffektiv deleøkonomi,
kommunernes indsats for bæredygtig udvikling i forhold til fossilfri energiforsyning og grønne innovative
indkøb samt bedre udnyttelse af ressourcer i vand, energi og materialer.
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Fyrtårnsprojekt: Living Lab for klimatilpasning
CALL Copenhagen (Climate Adaptation Living Lab for Greater Copenhagen) samler kommuner, forsyningsselskaber,
private virksomheder, borgere samt videninstitutioner om at øge investeringer, arbejdspladser og eksport af
systemløsninger inden for klimatilpasningsløsninger, der styrker udvikling af levende og attraktive byer til glæde
for borgerne. CALL udvælger, udvikler, tester, demonstrerer og markedsgør klimatilpasningsløsninger til det
nationale og internationale marked, og viderebringer denne viden til både offentlige myndigheder og private
virksomheder.
Når en kommune, forsyning eller virksomhed møder CALL, vil de opleve CALL som én indgang til en lang række
aktører, der samarbejder i tætte partnerskaber. Via CALL kan de få let adgang til at udvikle, teste, demonstrere og
kvalitetssikre klimatilpasningsløsninger. CALL-Copenhagen kan facilitere aktørernes tilbud om for eksempel
markedsdialog, udarbejdelse af udbudsmateriale til rådgivere og leverandører, udarbejdelse af økonomiske
overslag på anlægs- og driftsudgifter samt test af en løsning før implementering.
Elementer i initiativet


Styrke systemeksport af klimatilpasningsprojekter bl.a. via
World Water Congress & Exhibition i København i 2020.



Etablere og modne internationale samarbejder for at
eksportere klimatilpasningsprojekter til nye markeder.

Forventede effekter


Borgere i Greater Copenhagen oplever grønnere byer
og blå korridorer i landskabet, der binder byer
sammen.



Kommuner og forsyninger har opnået bedre
beslutningsgrundlag for at planlægge, investere i og
implementere grønne klimatilpasningsløsninger.



Arbejde på at finde aftaler for alternative finansieringskilder
til klimatilpasning af byer.





Konsolidere netværk og samarbejder for at skabe mere
fokus på projektudvikling, anlæg og drift af
klimatilpasningsløsninger.

Kommuner og forsyninger har øget deres
investeringer i klimatilpasningsløsninger inden 2025.



Fortsætte udviklingen af en fælles digital platform til
fremvisning af klimatilpasningsprojekter for at skabe let
adgang til erfaringer og overblik over behov for innovation.

Greater Copenhagen er internationalt kendt som den
klimaberedte region og som indgangen til vand- og
byudviklingsmarkedet i EU.



Mere end 5000 internationale besøgende har besøgt
CALL Copenhagen inden 2021.





Videreudvikle aktiviteter i CALL Copenhagen, herunder de
fire labs: Markeds Lab, et Development Lab, et Demo Lab og
et Quality Lab., samt et fælles showroom og CALLsekretariat.



At CALL kan medvirke til gennemførelse af konkrete
projekter med kommuner og forsyninger.



Fremme udvikling og brug af smart teknologi i
klimatilpasning og til driftsoptimering af løsninger og
infrastruktur.

Initiativet bygger videre på


Fyrtårnsprojektet fra handlingsplan 2015-2016 om



Eksport af 25-125 systemløsninger for klimatilpasning
inden 2021.
Nøgletal


Investeringer til klimasikring af hovedstadsregionen
forventes at løbe op i et tocifret milliard beløb over de
næste 20-30 år (HOFOR).



Klimatilpasningsløsninger har et stort
eksportpotentiale. I USA forventes klimatilpasning til
håndtering af regnvand at udgøre et tocifret milliard
beløb i amerikanske dollars i 2030(Smith Innovation).



Om 30 år vil befolkningstallet i verdens byer være
fordoblet fra 3,5 mia. i dag til 7 mia. (FN). Det rummer
et stort potentiale for salg af løsninger, der gør byerne
levende, grønne og smarte at bo i.

Deltagende parter (forventede/foreløbige)
HOFOR, BIOFOS, Energi & Vand, Københavns Kommune,
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klimatilpasning hvor fase 1 af CALL Copenhagen blev startet
op. I fase 1 har der været fokus på at få den interne struktur
af de fire labs på plads og samarbejdet mellem labs
etableret samt igangsat demonstrationsprojekter til at teste
strukturen.


CALL Copenhagen står også på skulderene af igangværende
initiativer som Vand-i-byer, regnvandsforum og KLIKOVAND.

State of Green, CLEAN, DI, Gladsaxe/KLIKOVAND, GATE21,
VandiByer, Rørcenteret, Teknologisk Institut og DTU-Water.
Mulige fremtidige partnere er: Kommuner, forsyninger,
Regnvandsforum, og BLOXHUB (Real Dania og DAC), Danva,
Frederiksberg Forsyning, DHI, Forsikring og Pension samt
C40 bysamarbejdet.

Kontakt
Camilla Lønborg, Enhedschef Mobilitet, Klima og Ressourcer,
Region Hovedstaden
Tlf.: 20 56 12 47, mail: camilla.loenborg-jensen@regionh.dk
Anders Søgaard, Specialkonsulent i Mobilitet, Klima og
Ressourcer, Region Hovedstaden
Tlf.: 20 59 97 17, mail: anders.soegaard@regionh.dk
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Fyrtårnsprojekt: Ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi
Projektet skal bidrage til, at kommuner og virksomheder i Greater Copenhagen bliver rustet til at gribe de
vækstmuligheder, der ligger i omstilling til cirkulær økonomi. Det skal styrke erhvervslivets muligheder for at
udvikle nye grønne forretningsmodeller og løsninger, der kan eksporteres. Projektet skal også fremme udviklingen
af en ressourceeffektiv deleøkonomi blandt borgere såvel som kommuner og virksomheder. Og det skal
understøtte øget livskvalitet og kommunernes indsats for bæredygtig og ressourceeffektiv udvikling på en række
områder eksempelvis fossilfri energiforsyning, grønne og innovative indkøb samt bedre udnyttelse af ressourcer
som vand, energi og materialer.
Elementer i initiativet
Med afsæt i danske og internationale erfaringer skal
initiativet:

Styrke en grøn erhvervsudvikling eksempelvis via
virksomhedsforløb med udvikling af cirkulære
produkter og forretningsmodeller,
kompetenceudvikling af kommunale
erhvervsrådgivere og miljøtilsynsførende samt
modning og spredning af cases, der demonstrerer den
gode forretning i cirkulær økonomi.








Bidrage til bedre udnyttelse af energi og materialer fx
via tværkommunalt og offentligt-privat samarbejde
om affaldshåndtering og -forebyggelse, udvikling af
fælles vejledninger for kommunal affaldsklassificering
samt partnerskaber i Greater Copenhagen om digitale
platform(e) for udveksling af restenergi,
restmaterialer mv.
Fremme ressourceeffektive fællesskaber ved at
understøtte udvikling af en bæredygtig deleøkonomi
til gavn for borgerne, herunder bedre udnyttelse af
kommunale bygninger, transportmidler, arealer og
udstyr.
Understøtte grønne og innovative offentlige indkøb
via eksempelvis pilot- og demonstrationsprojekter,
rejsehold og Living Lab for cirkulær økonomi. Her kan
hospitaler eksempelvis bruges som cases for udvikling
af cirkulære løsninger ved indkøb af tekstiler, plast
mv.
Understøtte bæredygtig byudvikling fx via
partnerskaber om udvikling af grønne smart cityløsninger.

Forventede effekter


Initiativet bidrager til at realisere ReVUS-målet om, at
mindst 80 % af regionens affald genanvendes i 2035.



Hovedstadsregionen bidrager til, at Danmark ligger i
top 5 i internationale indekser for grøn økonomi, fx
Global Green Economy Index.



50-100 virksomheder har udviklet nye cirkulære
produkter eller forretningsmodeller.



Fælles løsninger til recirkulering af materialer som
plast, tekstiler, organisk affald og byggematerialer,
herunder en markedsplatform.



Sparede ressourcer, herunder energi, hos
virksomheder, offentlige institutioner og borgere bl.a.
ved deling af bygninger, transportmidler, arealer og
udstyr.



Regionen og mindst halvdelen af regionens kommuner
har et systematisk samarbejde mellem indkøbere og
miljømedarbejdere og anvender metoder og værktøjer,
der fremmer grønne og innovative indkøb.

Nøgletal


Danske industrivirksomheder bruger ca. 252 mia. kr.
årligt på indkøb af råvarer og forarbejdede materialer
svarende til 45 % af deres samlede budget. Til
sammenligning udgør lønomkostninger 25 % af
budgettet (Copenhagen Economics og
Erhvervsstyrelsen).



Danske virksomheder kunne spare 21 mia. om året ved
at mindske ressourceforbruget (Syddansk Universitet).
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Initiativet bygger videre på


Bæredygtig Bundlinje



Grøn vækst via grønne forretningsmodeller



Grøn industrisymbiose



Cleantech TIPP



SPP Regions



Rejsehold for grønne indkøb



Helhedsorienteret bæredygtig jordhåndtering



Partnerskab om automatiske sorteringsanlæg under
Miljø- og Fødevareministeriet



Hver dansker har et klimafodaftryk på 17 ton CO2, når
importerede varer medregnes. De 60 % af
klimafodaftrykket skyldes forbruget af varer og ydelser
(CONCITO).



Cirkulær økonomi i Danmark kan øge BNP med op til
1,4 %, øge eksporten med 3-6 %, øge beskæftigelsen
med 7-13.000 jobs, reducere Danmarks CO2-udledning
med 3-7 % og reducere ressourceforbruget med op til
50 % for udvalgte materialer (Ellen MacArthur
Foundation).



Partnerskab om deleøkonomi med Erhvervs- og
vækstministeriet, Region Sjælland og Københavns
Kommune.
Kontakt
Deltagende parter (forventede/foreløbige)
Camilla Lønborg-Jensen, Enhedschef i Mobilitet, Klima og
Ressourcer, Region Hovedstaden
Tlf.: 20 56 12 47, mail: camilla.loenborg-jensen@regionh.dk
Ditte Vesterager Christensen, Specialkonsulent i Mobilitet,
Klima og Ressourcer, Region Hovedstaden
Tlf.: 29 99 79 43, mail: dvc@regionh.dk

Kommuner, hospitaler, Region Sjælland, Region Skåne,
Miljøstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Energistyrelsen, KL, DI,
Dansk Symbiosecenter, Væksthus Hovedstadsregionen,
CLEAN, Gate 21, DAKOFA, Dansk Affaldsforening, AAU, CBS,
DTU, CONCITO, Forum for Bæredygtige Indkøb, kommunale
indkøbsfællesskaber, Teknologirådet, forsyningsselskaber
m.fl.
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Kreativ vækst

Det er vi i gang med
Turismen et vigtigt væksterhverv
Gennem Wonderful Copenhagen arbejdes der på at tiltrække flere internationale turister til Greater
Copenhagen, da det er med til at skabe vækst og arbejdspladser i turismeerhvervet. Sammen med en
række kommuner og Wonderful Copenhagen arbejder Region Hovedstaden især med tiltrækning af flere
kinesiske turister. Der ligger et stort vækstpotentiale i, at andelen af kinesere, der rejser udenlands er
stærkt voksende og at kinesiske turister bruger flere penge end gennemsnittet.
Flere arbejdspladser inden for den digitale visuelle industri
Region Hovedstaden er engageret i indsatser, der skal medvirke til vækst og jobskabelse i de kreative
erhverv i Greater Copenhagen. Regionen medfinansierer Interactive Denmark, der har til formål at øge
antallet af beskæftigede i særligt de mindre virksomheder inden for den digitale indholdsproduktion.
Interactive Denmark har indtil videre bidraget til at skabe over 270 nye arbejdspladser i den digitale
indholdsproduktions kernevirksomheder. Gennem medfinansiering af Film Fonden har Region
Hovedstaden også bidraget til at tiltrække internationale film- og tv-produktioner og fastholde nationale
produktioner.
Internationale events
Region Hovedstaden har i 2015 og 2016 investeret i Ishockey VM 2018, EM i Svømning 2017 og en
International Shakespeare Festival, der blev afholdt på Kronborg i sommeren 2016. Der er også givet
tilsagn om medfinansiering af Tour de France-starten i Danmark, hvis den trækkes til landet. Afviklingen
af de store, internationale events i hovedstadsregionen tiltrækker mange tusinde internatonale turister,
der bidrager til vækst og beskæftigelse i turismesektoren og detailhandlen i hele regionen.
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Det sætter vi i gang i 2017-2018
Vækst og beskæftigelse i fødevaresektoren
Der er i disse år en stor og voksende efterspørgsel på økologi, kvalitetsfødevarer og lokale fødevarer.
Både de private forbrugere og restaurationsbranchen ønsker flere friske og lokale fødevarer, som har en
fortælling og bygger på kvalitet og lokal identitet. Unikke, lokale kvalitetsprodukter giver derudover
producenterne en bedre pris end traditionelle industrielle råvarer. De regionale producenter har
vanskeligt ved at afsætte deres økologiske varer og øvrige kvalitetsfødevarer. Det hæmmer
vækstpotentialet hos producenterne. Fyrtårnsprojektet skal bl.a. bidrage til løsningen af et forbedret
regionalt fødevaresystem, der gør, at producenterne i regionen får lettere ved at afsætte deres varer
regionalt gennem en lettere adgang til at afsætte deres varer hos restauranter, detailhandel og borgere i
regionen.
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Fyrtårnsprojekt: Vækst og beskæftigelse i fødevaresektoren
Greater Copenhagen er ved at blive forvandlet til en international madmetropol, hvilket skaber øget livskvalitet for
borgerne og nye forretningsmuligheder inden for turisme og oplevelser for regionens landmænd,
fødevarevirksomheder, restauratører og kreative iværksættere. Hvis vi skal lykkedes med at realisere de nye
muligheder, skal økosystemet som helhed fungere fra produktion over forarbejdning til afsætning. De lokale
producenters varer skal flyde lettere fra markerne til byerne fx ved, at økologiske producenter sælger direkte til
detailhandlen eller borgerne.
Initiativerne i fyrtårnet skal bl.a. omhandle øget offentlig efterspørgsel på økologiske fødevarer, opbygning af
viden om regionens fødevaresystem og etablering af en fælles platform for producenter og aftagere. De nævnte
elementer skal alle finde sted i regi af Madfællesskabet. Derudover skal Madfællesskabet kobles sammen med
projekter, der tilbyder udvikling af forretningskompetencer til mindre virksomheder. Der skal desuden opbygges
en bedre infrastruktur, som skaber bedre sammenhæng og udnytter synergien mellem by og land i Greater
Copenhagen.
Elementer i initiativet

Forventede effekter





I 2020 er 20 kommuner på minimum bronzeøkologimærket i Fødevarestyrelsens certificering.



I 2020 er 10 kommuner og regioner med i
Madfællesskabet.



I 2020 indkøber kommuner og regioner i Greater
Copenhagen inden for de eksisterende standardaftaler
mindst 15 % økologiske fødevarer fra lokale producenter
og virksomheder.



Beskæftigelsen i den danske del af Greater Copenhagens
fødevareklynge og hotel- og restaurantbranche er vokset
med 10 % i 2020.



I 2020 har Copenhagen Cooking & Food Festival 120.000
besøgende gæster. Mindst 10 % af aktiviteterne foregår
hos producenter udenfor København, fx hos ”Smag på
Nordsjælland-producenterne”.

Etablere Madfælleskabet som en fælles platform med
ansvar for 1) videns- og analyseopbygning om
regionens fødevaresystem, 2) fælles fortællinger om
økologiske fødevarer og kvalitetsprodukter,
3) fungere som netværksplatform for producenter,
virksomheder, distributører og events.



Flere offentlige køkkener forpligter sig på omstilling til
30 %, 60 % eller 90 % økologi.



Etablere ny ”infrastruktur” der kobler by og land. Fx
ensartede modeller for udrulning af madmarkeder ved
lokale supermarkeder, lokale varer i
supermarkedskæderne eller lokale fødevarer til
restauranter.



Copenhagen Cooking & Food Festival som løftestang
for lokale produkter for at skabe yderligere fokus på
økologi, regionale specialiteter, restaurationer og
kulturturisme.



Standardmodel for offentlige-private partnerskaber på
fødevareområder, som kan udrulles til flere aktører i
hele hovedstadsregionen.



Koble Madfællesskabet sammen med de store
fødevaresatsninger, som er besluttet i Vækstforum
Hovedstaden og Vækstforum Sjælland.
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Initiativet bygger videre på

Nøgletal



Tidligere fødevare-projekter i kommuner og region,
herunder urban farming initiativer, Smag på
Nordsjælland, Madkulturen, Copenhagen Cooking og
Food Festival.



Den danske fødevareklynge skabte i 2014 ca. 172.000 jobs,
heraf er mange i det såkaldte udkantsdanmark. (Landbrug
& Fødevarer).




Aktiviteter iværksat i Greater Copenhagen og i
Vækstforum Sjælland og Vækstforum Hovedstaden.

Den danske fødevareklynge tegner sig i 2015 for 24 % af
vareeksporten fra Danmark. (Fødevareministeriet).




Initiativer igangsat om lokale madmarkeder i bl.a.
Københavns og Albertslund kommuner.

De danske restauranter omsatte i 2014 for 36,8 mia. kr.
Den samlede omsætning er steget med 20,4 % siden 2008.
(Horesta).



Udvikling af standardkontrakter og -modeller i
eksisterende kommunale indkøbsfællesskaber med
henblik på at tilgodese lokale producenter.



I Greater Copenhagen findes i 2016 i alt 22 Michelinrestauranter.



CPH Cooking & Food Festival 2016 havde mere end 280
arrangementer og 100.000 deltagere mod kun 20.000
solgte billetter i 2015. (Copenhagen Cooking & Food
Festival).



Restaurationsbranchen har i de første 6 måneder af 2016
skabt 6.000 nye jobs (Danmarks Statistik).

Kontakt
Mads Monrad Hansen, Enhedschef i Vækst og Kompetencer,
Region Hovedstaden
Tlf.: 27 62 21 95, mail: mads.monrad.hansen@regionh.dk
Kenneth Kay Jensen, Specialkonsulent i Vækst og
Kompetencer, Region Hovedstaden
Tlf.: 20 56 12 59, mail: kekj@regionh.dk

Deltagende parter (forventede/foreløbige)
Københavns Kommune, Halsnæs Kommune, Gribskov
Kommune, Albertlund Kommune, Egedal Kommune, Dragør
Kommune, Lejre Kommune, Bornholms Regionskommune.
Horesta, Smag på Nordsjælland, Spisekammer Halsnæs,
Københavns Madhus, Væksthus Hovedstadsregionen.
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Smart vækst

Det er vi i gang med
Regional bredbånds- og mobildækning og smart udnyttelse af data
Region Hovedstaden har indgået en aftale med Gate 21 og CLEAN om at projektudvikle på initiativerne i
de eksisterende fyrtårnsprojekter vedr. Copenhagen wifi og tilsvarende digitalinfrastruktur samt den
fælles kommunale data-hub og kompetencecenter, som bl.a. kan øge anvendelsen af data og smart
teknologi og styrke digitale kompetencer i kommuner og virksomheder. Disse initiativer skal også give
god adgang til internettet for borgere, virksomheder, turister og robotter. I forbindelse med Loop City er
Region Hovedstaden også i dialog med bl.a. forsyningsselskaber om, hvordan der eventuelt kan
etableres supplerende digital infrastruktur samtidig med etableringen af Letbanen langs Ring 3.
Der gennemføres bl.a. to analyser, der skal komme med anbefalinger til forbedringer af wifi-net til
turister, bedre mobil og bredbåndsdækning samt styrket digital infrastruktur til smart city løsninger.
Analyserne skal også kortlægge eksisterende smart city indsatser og komme med anbefalinger til,
hvordan de bedst understøttes og videreudvikles i forhold til at styrke digitale kompetencer, øget brug
af data og smart city løsninger.
Greater Copenhagen-projektet Lighting Metropolis er med Interreg-finansiering i fuld gang med at
udvikle den samlede region til et levende laboratorium for lys, bl.a. med smarte løsninger til belysning
og intelligent teknologi i eksempelvis skoler, parker og hospitaler.
Deleøkonomi og små og mellemstore virksomheders digitalisering
For at fremme udbredelsen af deleøkonomi i Greater Copenhagen er et partnerskab mellem Erhvervsog Vækstministeriet, Region Hovedstaden, Region Sjælland, kommuner m.fl. under etablering.
I projektet Smart innovation, som Vækstforum Hovedstaden har været med til at igangsætte,
gennemgår over 60 små og mellemstore virksomheder et forløb, hvor de udvikler et højteknologisk
koncept eller en prototype i tæt samarbejde med forskere fra DTU.
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Det sætter vi i gang i 2017-2018
Smart Greater Copenhagen
Der er behov for at samle relevante parter i Region Hovedstaden og Greater Copenhagen om en fælles
langsigtet strategi for smart vækst. Strategien skal etablere et fælles billede af udfordringer, vision, mål
og indsatser samt potentialer for at udvikle smarte og bæredygtige byer. Strategien skal have
international gennemslagskraft og gøre Greater Copenhagen til en globalt førende hub for smart vækst.
Digital infrastruktur og fælles datahub i Greater Copenhagen
Region Hovedstadens arbejde med at styrke den samlede digitale infrastruktur, styrke digitale
kompetencer, anvendelse af data og smart teknologi bliver videreudviklet på baggrund af de
eksisterende fyrtårne på området i den nuværende handlingsplan for 2015-2016. Formålet er at løse
regionens udfordringer med bl.a. trafik, klima og sundhed med smart teknologi og at skabe de bedste
rammer for udvikling af mere sammenhængende digitale systemer, automatiseringer og kunstig
intelligens (AI), som kan skabe øget vækst og jobs.
Greater Copenhagen som udviklingshub for bæredygtige materialeløsninger
Region Hovedstaden, KU, DTU og en række andre parter arbejder sammen om at udnytte potentialerne i
de to forskningsanlæg ESS og MAX IV i Lund og gøre hovedstadsregionen og hele Greater Copenhagen til
en global udviklingshub for materialeinnovation. Der etableres et MAX IV datacenter på DTU og KU, hvor
der bl.a. vil blive udviklet løsninger og algoritmer, som vil kunne overføres til smart vækst-området.
Centret forventes ligeledes at bidrage med konkrete løsninger til blandt andet en sammenhængende
datainfrastruktur og bedre løsninger til en intelligent elforsyning og smarte trafiksystemer.
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Fyrtårnsprojekt: Smart Greater Copenhagen
Formålet med projektet er at skabe en fælles langsigtet smart vækst strategi, der kan sætte retningen for udvikling
af et Smart Greater Copenhagen til gavn for borgere, myndigheder og erhvervsliv. Strategien skal gennem en
markant satsning på smarte løsninger imødegå morgendagens udfordringer og forandringer som følge af
megatrends som fx urbanisering, demografiske forandringer, ressourceknaphed, automatisering, kunstig
intelligens, robotteknologi og nye disruptive og deleøkonomiske forretningsmodeller. Projektet skal bidrage til at
fastholde og videreudvikle Greater Copenhagens placering blandt verdens mest smarte og grønne
metropolregioner med høj livskvalitet og vækst for borgerne.
Elementer i initiativet

Forventede effekter



Udvikling af en fælles strategi som er bredt politisk
forankret, og som samler parterne om et fælles billede af
udfordringer, vision, mål og indsatser samt potentialer
for at udvikle smarte og bæredygtige byer med et klart
link til Greater Copenhagen-arbejdet. Strategien skal
adressere centrale samfundsudfordringer eksempelvis
fremkommelighed, støj og luftforurening,
klimaudfordringer, energi- og ressourceeffektivitet mv.



Mere end 75 % at kommunerne i regionen har i 2020
udarbejdet en smart city strategi og/eller en
handlingsplan, som understøtter et Smart Greater
Copenhagen.



Mere end halvdelen af kommunerne i regionen har i
2020 implementeret mindst én smart city løsning inden
for eksempelvis mobilitet, energi og belysning.

Strategien skal sætte fokus på, hvordan det offentlige
kan styrke rammevilkår og fælles standarder for at
anvende offentlige data, samarbejde om digitale
løsninger og kompetencer, dokumentere business cases,
herunder effekter og kvalitet af smarte digitale løsninger,
markedsføre og skalere løsninger, anvende nye OPI- og
finansieringsmodeller mv.



Greater Copenhagen er blandt verdens 10 bedste steder
for udvikling og test af digitale smart city løsninger.



Greater Copenhagen er i 2025 i top 5 i Europa for
tiltrækning af internationale digitale virksomheder og
investeringer.



Beskæftigelsen inden for Smart vækst virksomheder i
Region Hovedstaden er minimum tredoblet i 2025.









Styrkelse af internationale partnerskaber og alliancer
gennem fælles læring og projekter med andre
frontløberbyer og regioner inden for det smarte og
digitale område.

Nøgletal


Udvikling af konkrete initiativer, der kan understøtte
Greater Copenhagen som et område, der er på forkant
med udviklingen af disruptive og deleøkonomiske
forretningsmodeller, som også kan løse regionale
udfordringer og skabe øget vækst.

Markedet for Smart City-løsninger på globalt plan vil
vokse med 14 % årligt i perioden 2013-2020. Det vil føre
til en tredobling af markedet til ca. 1.400 mia. $ i 2020
(Grand View Research).



Strategiprocessen udføres i samskabende processer
mellem borgere, kommuner, erhvervsliv og øvrige
interessenter.

Beskæftigelsen inden for Smart vækst virksomheder i
Region Hovedstaden voksede med 60 % fra 2003-2013
(Copenhagen Capacity).



19 % af investeringerne i de nordiske lande har det sidste
2½ år (2014-medio 2016) haft sit udspring i Smart City,
og i 2015 var væksten i Smart City investeringer på 171 %
(Den norske netbank DNB)



Initiativet bygger videre på


DOLL Living Lab og Copenhagen StreetLab: intelligente
byløsninger baseret på telekommunikationsløsninger
samt Smartcity Cypersecurity Lab (SCL).

Den globale omsætning i deleøkonomi inden for fem
nøglesektorer: rejser, biler, finans, rekruttering og musik,
video ogtv, vil stige fra 15 mia $ i 2015 til 335 mia. $ i
2025 (PwC).
Deltagende parter (forventede/foreløbige)
Kommuner, virksomheder, start-ups, videninstitutioner, Loop
City, CLEAN, Gate 21, Living Labs, Erhvervs- og
Vækstministeriet, Copenhagen Capacity, Væksthus
Hovedstadsregionen, innovationsmiljøer,
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Udvikling af fælles data-hub og Copenhagen wifi
(Fyrtårnsprojekter i Handlingsplanen 2015-2016).



Nationale tiltag: OpenDataDK, digitaliseringsstrategi,
deleøkonomisk strategi, Smart City netværket.



Partnerskab mellem Erhvervs- og Vækstministeriet,
Region Hovedstaden, Region Sjælland, kommuner m.fl.,
der skal fremme udbredelsen af deleøkonomi.

erhvervsorganisationer, arbejdstagerorganisationer,
forsyningsselskaber, partnere i Greater Copenhagen m.fl.
Kontakt
Camilla Lønborg-Jensen, Enhedschef i Mobilitet, Klima og
Ressourcer, Region Hovedstaden
Tlf.: 20 56 12 47, mail: camilla.loenborg-jensen@regionh.dk
Henrik Madsen, Chefkonsulent i Mobilitet, Klima og
Ressourcer, Region Hovedstaden
Tlf.: 29 60 65 36, mail: henrik.madsen@regionh.dk
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Fyrtårnsprojekt: Digital infrastruktur og fælles datahub i Greater
Copenhagen
Formålet med projektet er at etablere en samlet digital infrastruktur, hvor borgere, virksomheder og turister, men
også robotter, har god adgang til internettet overalt via en tidsvarende mobil- og bredbåndsdækning. Sikker
adgang til åbne data, der beskytter private oplysninger, er også helt afgørende for udvikling af smarte og
deleøkonomiske løsninger, som kan understøtte grøn omstilling og vækst. Etablering af digital infrastruktur skal
ligeledes bane vejen for løsninger, som kan gøre hverdagen nemmere og bedre for borgerne – øge livskvaliteten fx
med smart transport og intelligent sundhedsteknologi.
Mulige elementer i initiativet

Forventede effekter



Samarbejde med kommuner, telebranche og andre
aktører om at udbrede og markedsføre den udviklede
wifi-løsning i Greater Copenhagen til borgere, turister og
forretningsdrivende.



I 2020 har alle boliger og virksomheder i den danske del
af Greater Copenhagen adgang til en god mobildækning
og en bredbåndshastighed på mindst 100 Mbit/s
download og 30 Mbit/s upload.



Samarbejde med staten, kommuner og teleselskaber om
løsningsmodeller for at udvikle og udbrede en mere
sammenhængende digital infrastruktur. Borgere,
virksomheder og turister skal have god adgang til
internettet overalt via en tidsvarende mobil- og
bredbåndsdækning, der samtidig understøtter smart city
løsninger samt deleøkonomi.



Andelen af virksomheder som anvender big data og
udnytter digitaliseringens fordele stiger med mindst 10 %
årligt.



I 2020 deler 75 % af regionens kommuner data via den
fælles datahub (herunder OpenData.dk og City Data
Exchange).

Videreudvikling af det fælles kommunale-regionale datahub og kompetencecenter. Blandt andet ved at fremme
en større udnyttelse af offentlige data, der opsamles og
frisættes samt ved at styrke de digitale kompetencer i
kommuner og virksomheder. I den forbindelse skal der
udvikles sikre og brugervenlige digitale løsninger for
borgere og virksomheder, som beskytter private
oplysninger.



Der er en høj tillid blandt borgere og virksomheder til
sikkerhed og beskyttelse af private oplysninger ved
anvendelsen af smarte byløsninger.





Det fælles data-hub og kompetencecenter skal
understøtte et bedre samarbejde mellem eksisterende
smart city indsatser, living labs som drivkraft, fælles
udbud mv. i Greater Copenhagen samt internationale
partnerskaber.

Nøgletal


I 2020 vil 50 mia. enheder være forbundet til internet,
som bidrager til stadig stigende mængder af data (Cisco
The Internet of Things, 2011).



40 til 60 % af de smarte byløsninger, skal kunne tale
sammen for at høste den potentielle værdi (McKinsey
Global Institute, 2015).



Flere kommuner i Greater Copenhagen er underforsynet
med hurtige fiberforbindelser (Cowi, 2016).

Initiativet bygger videre på

Deltagende parter(forventede/foreløbige)



DOLL Living Lab og Copenhagen Solutions Lab og
StreetLab, som udvikler og tester intelligente byløsninger
baseret på forskellige telekommunikationsløsninger.



Smartcity Cybersecurity Lab (SCL) der arbejder på, at
byernes smartcityløsninger er sikre og robuste og
understøtter sikker brug af byernes data og borgernes

Kommuner, virksomheder, videninstitutioner, CLEAN, Gate
21, Living Labs, Erhvervs- og Vækstministeriet, Copenhagen
Capacity, Væksthus Hovedstadsregionen, Smartcity
Cybersecurity Lab (SCL), innovationsmiljøer,
erhvervsorganisationer, partnere i Greater Copenhagen m.fl.
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tryghed og trivsel i kommuner og erhvervsliv.

Kontakt



Udvikling af fælles data-hub og Copenhagen wifi
(Fyrtårnsprojekter i Handlingsplanen 2015-2016).

Pia Nielsen, Enhedschef i Mobilitet, Klima og Ressourcer,
Region Hovedstaden
Tlf.: 51 27 46 64, mail: pia.nielsen.06@regionh.dk



Endvidere sikres tæt sammenhæng med Greater
Copenhagen projekterne Lightning Metropolis og Digital
infrastruktur samler hele Greater Copenhagen”.



Henrik Aagaard Johanson, Chefkonsulent i Mobilitet, Klima og
Ressourcer, Region Hovedstaden
Tlf.: 23 32 62 65, mail: henrik.johanson@regionh.dk

Arbejdet i styregruppen for Loop City Digital Infrastruktur
og rapporten, Digital infrastruktur i Loop City, udarbejdet
af COWI i juni 2016.
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Fyrtårnsprojekt: Greater Copenhagen som udviklingshub for
bæredygtige materialeløsninger
Det vil give danske virksomheder store konkurrencefordele, hvis Greater Copenhagen stiller de bedste betingelser
til rådighed for materialeinnovation. Etableringen og åbningen af forskningsfaciliteten MAX IV i Lund i 2016 og ESS i
2023 giver nogle helt særlige muligheder for, at gøre Greater Copenhagen til et udviklingshub for
materialeløsninger. Faciliteterne giver mulighed for at analysere materialer ned i detaljer på atom-niveau, hvilket
skaber ny viden i verdensklasse om, hvordan materialer reagerer ved forskellige påvirkninger, og her er DTU og KU
stærke spillere. Industrien har store forventninger til mulighederne, og hvis man forstår at bakke op fra offentlig
side med de rigtige rammebetingelser, kan resultatet blive markante vækstmuligheder med spill-over effekter til
hospitalsområdet, velfærdsteknologi og big data/smart vækst områderne. Samtidig skaber etableringen af MAX IV
og ESS mulighed for at tiltrække store internationale begivenheder, der også kan bidrage til at gøre Greater
Copenhagen til international videnhub for materialeinnovation.
Elementer i initiativet

Økosystem for

Et MAX IV datacenter på DTU og KU som understøtter
MAX IV i databehandlingen på ca. 20 % af deres
forskningseksperimenter.


Hjælp til danske virksomheder i anvendelsen af de
muligheder, der ligger i MAX IV.



Udvikling af teknologier på billedbehandlingsområdet,
med synergieffekter til hospitalssektoren, der bl.a. kan
løfte niveauet ift. diagnosticering. Datacenteret vil
desuden udvikle løsninger/algoritmer, som kan overføres
til Big Data/smart vækst og velfærdsteknologi som
eksempelvis hjælpemidler til en større grad af
diagnosticering og behandling i patientens eget hjem.





Virksomhedsklynge omkring databehandling. Erfaringer
viser, at opbygning af nye kompetencer på dataområdet
på universiteterne medfører opstart af nye virksomheder,
hvor forskerne kommercialiserer deres nye viden.
Markedsføring af Greater Copenhagen som videnshub for
materialeinnovation bl.a. med henblik på at få tiltrukket
det europæiske Big Science Business Forum (BSBF) i 2017
samt afholdelsen af konferencen ”The Bridge”, der har
fokus på løsning af globale udfordringer med ESS og MAX
IV som værktøjer.

Forventede effekter


Økosystem for udnyttelsen af ESS/MAX IV, herunder et
datacenter for MAX IV i Danmark.



250 danske virksomheder anvender ESS/MAX IV
økosystem, herunder MAX IV datacenter i Danmark.



25 nye virksomheder er opstået som følge af ESS/MAX IV
økosystemet, herunder datacentret med en samlet
omsætning på min. 150 mio. kr.



50 internationale virksomheder anvender årligt ESS/MAX
IV økosystem, herunder MAX IV datacenter i Danmark.



5 internationale virksomheder flytter til regionen i
Danmark som følge af internationalt materiale-hub.



25 danske virksomheder leverer varer og/eller
tjenesteydelser til ESS eller en anden europæisk
storskalafacilitet.



Branding af Greater Copenhagen som International hub
for materialevidenskab, hvor der findes løsninger på
globale udfordringer.
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Initiativet bygger videre på

Nøgletal



Regeringens nationale ESS-strategi (november 2015)





Interreg-projekt om ESS og MAX IV

Med de rette tiltag kan ESS og MAX IV genere en årlig
vækst på op til 3 mia. kr. i hovedstadsregionen
(Copenhagen Economics).



ESS og MAX IV har et samlet konstruktionsbudget på 18
mia. kr. samt et årligt vedligeholdelsesbudget på 1 mia.
kr. Det globale marked for konstruktion og vedligehold af
storskalaanlæg er på ca. 300 mia. kr. (Big Science
Sekretariatet).

Kontakt

Deltagende parter (forventede/foreløbige)

Jesper Allerup, Enhedschef i Forskning og Innovation, Region
Hovedstaden
Tlf.: 26 28 16 37, mail: jesper.allerup@regionh.dk

DTU, KU, MAX IV, Big Science Sekretariatet, Region Skåne,
Malmø Stad, Uddannelses- og Forskningsministeriet,
Erhvervs- og Vækstministeriet, Region Hovedstaden,
Københavns Kommune og DI.

Jakob Øster, Specialkonsulent i Forskning og Innovation,
Region Hovedstaden
Tlf.: 51 15 77 55, mail: jakob.oester@regionh.dk
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Om den regionale vækst- og udviklingsstrategi
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