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3.1 Temadrøftelse: Infrastrukturinvesteringer i Hovedstaden



 

UDKAST til covernotat: Infrastruktur i hovedstaden 

En storbyregion i vækst 

Hovedstadsregionen er den tættest befolkede del af Danmark. Vi vokser ikke kun målt på indbyggertal, men 

også som metropolområde i kraft af Greater Copenhagen-samarbejdet, der omfatter 3,9 mio. indbyggere fordelt 

på tre regioner og 79 kommuner. 

 

Hovedstaden er vigtig som Danmarks vækstmotor. Omkring halvdelen af den danske eksport skabes af virk-

somhederne i hovedstadsregionen, og det er her, der bliver skabt flest nye arbejdspladser. 85 % af de uden-

landske investeringer i Danmark placeres i Hovedstaden. 

 

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. Det skal være nemt at komme omkring. Både borgere, stude-

rende og virksomheder er afhængige af en velfungerende og veludbygget infrastruktur.  

 

Trængslen hæmmer væksten 

Trængsel på vejene og kapacitetsproblemer på banen er et problem, der berører mange i hovedstadsregionen 

i dag, og udfordringerne vil vokse i de kommende år, hvor indbyggertallet forventes at stige med over 200.000. 

I 2025 forventes trængslen at betyde, at bilisterne spilder over 18 mio. timer på at sidde i kø. Samtidig skal den 

kollektive trafik i hovedstadsområdet i 2025 håndtere 15 pct. flere ture end i dag, svarende til 141.000 ekstra 

ture dagligt.  

 

Der er behov for en sammenhængende planlægning 

Infrastrukturen har en afgørende betydning for væksten – herunder i forhold til at sikre metropolens position 

internationalt bl.a. via Copenhagen Airport. 

 

Parterne bag Greater Copenhagen er enige om at formulere et fælles dansk svensk trafikcharter for hele me-

tropolregionen, som blandt andet indkluderer Copenhagen Airport, Femernforbindelsen og højhastighedstog 

mellem Skandinavien og Centraleuropa, der er af afgørende betydning for Greater Copenhagens position som 

Nordeuropas trafikale knudepunkt.  

 

Inden for hovedstadsregionen er der imidlertid også behov for infrastrukturinvesteringer, der kan medvirke til at 

reducere trængslen og dermed understøtte den økonomiske vækst og udvikling.  

 

Derfor har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden nedsat en fælles arbejdsgruppe, der fik til opgave at 

beskrive og vurdere projekterne i det eksisterende trafikcharter samt komme med forslag til yderligere virkemid-

ler, der kan medvirke til en bedre trafikafvikling.  

 

For at sikre en sammenlignelig beskrivelse af de enkelte projekter har arbejdsgruppen bedt konsulentfirmaet 

Incentive om at vurdere projekterne ud fra en række kriterier. Nedenfor er forslagene illustreret på kort.  

 

Oversigt over foreslåede projekter 

De foreslåede projekter, der som nævnt blev udpeget i forbindelse med det tidligere trafikcharter, sigter alle på 

at udfylde ’missing links’ samt afhjælpe flaskehalse. I forlængelse heraf skal det understreges, at kommuner og 

regioner med Movias ”Trafikplan 2016” søger et mere forpligtende grundlag for et sammenhængende strategisk 

busnet. Letbanen i Ring 3 [der netop er vedtaget i Folketinget] er et andet eksempel på, at en række kommuner 

og regionen sammen med staten løfter en stor infrastruktursatsning, som udover at binde hovedstadsregionen 

trafikalt sammen på tværs, også skaber det største samlede by- og erhvervsudviklingsområde i hele den danske 

del af Greater Copenhagen. Projekterne fremgår af nedenstående oversigt. 

 

 



 

 

 
 

   
 

 

 

 



 

 

Yderligere strategier, der kan medvirke til at reducere trængslen 

Udover de foreslåede projekter har arbejdsgruppen også set på andre strategier til at reducere trængslen. Her 

peges særligt på to tiltag:  

– Parker’ og rejs-anlæg – der hvis de placeres strategisk og evt. kombineres med integrerede indkøbsmulig-

heder mv., kan få pendlere til at benytte den kollektive trafik på en del af rejsen.  

– Forbedrede cykelforhold – herunder flere supercykelstier og forbedrede cykelforhold ved stationer kan få 

flere pendlere til at tage cyklen, evt. i kombination med toget.  

 

Behov for yderligere analyse mv.  

KKR formandskabet har som et led i processen holdt møder med kommunerne i klynger. Der er bred opbakning 

til processen og enighed om, at der er behov for, at kommunerne i hovedstaden sammen med regionen står 

bag en fælles prioritering af ønsker til kommende infrastrukturinvesteringer.  

 

I forbindelse med klyngemøderne er det også kommet frem, at der er behov for at se nærmere på en række 

områder. Det gælder særligt:  

– Behov for at styrke den kollektive trafik herunder overveje anlæg af bane bl.a. i forbindelse med en evt. 

forlængelse af Hillerødsmotorvejen 

– Behov for at sikre en sammenhængende banebetjening på tværs af fingrene 

– Behov for yderligere analyse af forlængelse af metroen, herunder fra Vanløse til Rødovre og Ny Ellebjerg til 

Hvidovre 

– Udbygning af Hillerød Station 

 

Særligt vedr. Ring 5 og trafikal ligestilling af Bornholm 

I det eksisterende trafikcharter hedder det endvidere: ”På lang sigt kan det overvejes at undersøge behovet 

for en ny ring-forbindelse med tilslutning fra Femernforbindelsen via Høje-Taastrup til Helsingør til både bane 

(gods- og persontransport) og vej”. Dette har ikke indgået i arbejdsgruppens arbejde, men afventer den stats-

lige undersøgelse heraf, som Folketinget har besluttet at gennemføre i forlængelse af behandlingen af et be-

slutningsforslag (B14) vedr. ophævelse af arealreservationen i ring 5.  

 

Der har også politisk været opbakning til, at spørgsmålet vedr. den samlede Ring 5 ikke indgår i nærværende 

arbejde, da der ikke er enighed herom blandt kommunerne. Det er imidlertid blevet foreslået, at drøftelsen 

vedr. Ring 5 ses som to separate projekter, hvor den sydlige del fra Køge over Høje Taastrup (via transport-

centeret) ses uafhængig af den nordlige del, der pt vurderes af transportministeriet som opfølgning på be-

handlingen af beslutningsforslaget vedr. ophævelse af arealreservationen i ring 5. Der er enighed om, at der 

indledningsvist vil være behov for en trafikanalyse heraf.  

 

Endvidere fremgår det af det eksisterende trafikcharter, at: ”Der er behov for en trafikal ligestilling af Bornholm, 

så transport af gods og personer over vand kommer til at koste det samme som over land”. Dette initiativ er der 

ikke arbejdet videre med, da parterne bag vækstaftalen (regeringen, Dansk Folkeparti, Det konservative Folke-

parti og Liberal Alliance) har aftalt at nedsætte færgetakster for passagerer og biler mv. til og fra øer. Initiativet 

er særligt målrettet den turistmæssige lavsæson, hvor der er det største potentiale for at øge turismen på øerne. 

Dermed udvides turistsæsonen og samtidig fremmes helårsbeboelse på øerne. Der er afsat 48 mio. kr. i 2016 

og 95 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. Ordningen kan virke fra efteråret 2016. KKR Hovedstaden noterer sig og 

støtter, at det i forbindelse med de kommende finanslovsforhandlinger vil blive taget op, om der skal afsættes 

yderligere midler til at nedsætte priserne på færgebilletter til Bornholm og andre øer yderligere. 

 

Metodiske overvejelser 

Som det fremgår af materialet har arbejdsgruppens og Incentives arbejde taget udgangspunkt i allerede eksi-

sterende materialet for de enkelte projekter. Det betyder, at der er forskelle i opgørelsesmetode bl.a. i forhold 

til, hvorvidt reduktion af trængsel, overflytning fra bil til tog mv. er opgjort i timer, hverdagsdøgn mv.   

 

Endvidere skal det understreges, at Incentive som en del af kriteriet ’vækst og arbejdspladser’ vurderer projek-

tets påvirkning af arbejdsudbuddet i tråd med Finansministeriets principper for udarbejdelse af samfundsøko-

nomiske analyser. Arbejdsudbuddet øges, når en reduktion i trængslen frigør tid (gevinst). Arbejdsudbuddet 

reduceres, når projekterne finansieres via øgede skatter (forvridning). I den forbindelse er det imidlertid vigtigt 

at understrege, at en stor del af projekterne forudsætter statslig finansiering, hvorfor den negative effekt på 

arbejdsudbuddet vil være national, mens gevinsten vil være regional.  

 



 

 

Endelig er det vigtigt at understrege, at langt de fleste af projekterne er på et tidligt stadie, og der derfor er stor 

usikkerhed forbundet med vurderingen heraf og at de fleste af projekterne kræver en række yderligere under-

søgelser. Samtidig betyder det, at der fortsat er mulighed for at foretage tilpasning af projekterne.  
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Indledning

Sammenhængende infrastruktur i Greater Copenhagen

Hovedstadsregionen er den tættest befolkede del af Danmark. Den vokser ikke kun målt på indbyggertal, men også som 

metropolområde i kraft af Greater Copenhagen-samarbejdet, der omfatter 3,9 mio. indbyggere fordelt på to danske og en svensk 

region og tilsammen 79 kommuner. Hovedstaden er vigtig som Danmarks vækstmotor. Omkring halvdelen af den danske eksport 

skabes af virksomhederne i hovedstadsregionen, og det er her, der bliver skabt flest nye arbejdspladser. 85% af de udenlandske 

investeringer i Danmark placeres i Hovedstaden.I

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 landet og udlandet. 

Samtidig kan en velfungerende infrastruktur medvirke til at understøtte, at Greater Copenhagen bliver internationale virksomheders 

foretrukne sted at placere sig.

Trængsel på vejene og kapacitetsproblemer på banen er et problem, der berører mange i hovedstadsregionen i dag og vil gøre det i 

de kommende år frem mod 2030, hvor indbyggertallet forventes at stige med over 200.000. II I 2025 forventes trængslen at betyde, at 

bilisterne spilder over 18 mio. timer på at sidde i kø.III

I forbindelse med udarbejdelsen af Greater Copenhagen Trafikcharter er der identificeret en række 

tiltag, som KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden har bedt Incentive om at gennemgå og 

præsentere. 

De beskrevne tiltag indeholder forslag, som omfatter motorvej, havnetunnel, regionaltog, S-tog og 

letbane.

Bedre forbindelser i Greater Copenhagen

KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden har bedt Incentive præsentere og sammenholde tiltagene på 

baggrund af eksisterende rapporter og analyser af tiltagene. 

Alle tiltagene har til formål at fremme et sammenhængende trafiksystem for Greater Copenhagen med 

henblik på at skabe økonomisk vækst og flere arbejdspladser. 

Incentive sammenholder tiltagene ud fra seks prioriteringskriterier, der er opstillet af Greater 

Copenhagen-arbejdsgruppen. Kriterierne er inspireret af Trængselskommissions anbefalinger og 

suppleret med kriterier, som er særligt relevante for Greater Copenhagen. 

Incentive præsenterer tiltagene målt på seks objektive kriterier

Fremtidens trængsel øger behovet for effektiv prioritering 

Trængselskommissionen vurderede, at det årligt koster samfundet ca. 8,5 mia. kr., hvilket forventes at 

stige markant i 2025, hvis ikke der bliver lavet forbedringer af regionens infrastruktur. 

Ifølge fremskrivninger fra Trængselskommissionen skal den kollektive trafik i hovedstadsområdet i 2025 

håndtere 15% flere ture end i dag. Det svarer til yderligere 141.000 daglige ture, hvilket vil lægge et 

stigende pres på det nuværende kollektive transportsystem.

I. Regional Vækst- og Udviklingsstrategi 2014-2018: Copenhagen – hele Danmarks hovedstad, 2014, Region Hovedstaden

II. Befolkningsprognose, 2016, Danmarks Statistik,  

III. Transport for Copenhagen, December 2015, Struensee

Kilder:



0.50

3

Sammenligning af tiltag

På de to efterfølgende sider uddybes prioriteringskriterierne for og forudsætningerne bag vurderingen.

6.

Miljø og 

klima

2.

Vækst og 

arbejdspladser

1.

Sammenhæng    

i GC

3.

Overflytning

5.

Projekt-

økonomi

4.

Samfunds-

økonomi

Positiv

2. Motorvejsforlængelse -

Hillerødfingeren
?

-3,1            

mia. kr.*

1. Motorvejsforlængelse -

Frederikssundsfingeren
-2,8      

mia. kr.*

3. Østlig Ringvej (havnetunnel)
-20

mia. kr.

4a. Kapacitetsudvidelse af 

Hovedbanegården
-12,7

mia. kr.

5. "Ring Syd" fra Roskilde via 

Ny Ellebjerg

6. Bedre togbetjening til 

Helsingør

-971            

mio. kr.*

7a. Sammenhængende 

banebetjening i håndfladen    

— fase 1
? -3,1       

mia. kr.

7b. Sammenhængende 

banebetjening i håndfladen 

— fase 2

-1,5       

mia. kr.

8. Automatisering af S-tog

Kilde: Incentives vurderingKilde: Eksisterende analyser

? Ikke muligt at vurdere

Godt

Moderat

Dårligt

Godt

Moderat

Dårligt

Tiltagene

Incentive sammenholder tiltagene ud fra de seks prioriteringskriterier. 

For fem af de seks kriterier kan udfaldet være: godt, moderat, dårligt

eller ikke muligt at vurdere. Sidstnævnte udfald afspejler, at effekten 

ikke kan vurderes ud fra det tilgængelige materiale. 

Kriteriet 'Projektøkonomi' angiver de samlede offentlige 

nettoindtægter, dvs. de samlede omkostninger og indtægter for den 

offentlige sektor ved et projekt.

Alle de angivne beløb er i 2016-priser og nutidsværdi er opgjort i 2016.

Tiltagene og prioriteringskriterierne er vist i tabellen nedenfor. På de 

efterfølgende sider beskrives prioriteringskriterierne og de enkelte 

tiltag i hovedtræk.

4b. Optimering af spor syd for 

København H

?

-821

mio. kr.

-326            

mio. kr.*

Note: * I projektøkonomien indgår ikke driftsomkostninger, da data ikke er tilgængelige.



0.50

4

Prioriteringskriterier

Incentive baseret på følgende:

Screening af idékatalog fra Trængselskommissionen, 2013, Incentive.

Mobilitet og fremkommelighed i hovedstaden, Hovedrapport, 2013, Trængselskommissionen.

Kilde:

a.

b.

Vurderingsgrundlag

Incentive vurderer hvert af tiltagene ud fra seks prioriteringskriterier. Kriterierne er inspireret af Trængselskommissions anbefalinger 

og suppleret med kriterier, som er særligt relevante for Greater Copenhagen.

For fem af de seks kriterier er der fire udfald: godt, moderat, dårligt samt ikke muligt at vurdere. Den sidste betegnelse anvendes i 

de tilfælde, hvor effekten af projektet ikke kan vurderes på baggrund af det tilgængelige materiale. Projektøkonomi angives 

numerisk som de samlede offentlige nettoindtægter.

1. Sammenhæng i Greater Copenhagen

Vurderes på baggrund af ændringen i rejsetiden på både bane 

og vej til vigtige knudepunkter (Københavns Lufthavn, 

Hovedbanegården, Femern, kommende 

højhastighedsforbindelser, Ny Ellebjerg St. mv.). Reduktion i 

rejsetiden kan fx skyldes reduceret trængsel.

2. Vækst og arbejdspladser

Projektets påvirkning af arbejdsudbuddet vurderes i tråd med 

Finansministeriets principper for udarbejdelse af 

samfundsøkonomiske analyser. Arbejdsudbuddet øges, når en 

reduktion i trængslen frigør tid (gevinst). Arbejdsudbuddet 

reduceres, når projekterne finansieres via øgede skatter 

(forvridning).

Rejsetiden vil falde

Rejsetiden vil være uændret

Rejsetiden vil stige

Arbejdsudbudsgevinsten overstiger -forvridningen

Arbejdsudbudsgevinsten er positiv

Arbejdsudbudsgevinsten er negativ

4. Samfundsøkonomi

Vurderes på baggrund af projektets interne rente, som angiver 

den samfundsøkonomiske forrentning af et projekt.

3. Overflytning

Vurderes på baggrund af antal trafikanter, der anvender 

kollektiv transport eller cykel i stedet for bilen.

Trafikanter flytter væk fra bil

Trafikanter flytter ikke

Trafikanter flytter over i bil

Intern rente over 4%

Intern rente mellem 0% og 4%

Negativ intern rente

5. Projektøkonomi

Angiver de samlede omkostninger og indtægter for den 

offentlige sektor ved et projekt. Projektøkonomien inkluderer 

både anlægs- og driftsomkostninger samt evt. 

operatøromkostninger og brugerfinansiering.

Projektøkonomien er opgjort som nutidsværdien  

i 2016 af de samlede offentlige nettoindtægter 

opgjort i 2016-priser.

6. Miljø og klima

Vurderes på baggrund af ændringen i udledningen af CO2 og 

andre emissionstyper.

.
Udledningen falder

Udledningen er uændret

Udledningen stiger
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Metodeforklaring

Foreløbige undersøgelser:

Definerer et stadie, hvor der 

kun er lavet foreløbige 

undersøgelser på projektet. 

Der mangler fortsat VVM-

undersøgelser m.m. 

Projektets foreløbige 

undersøgelser kan bruges til 

at finde ud af, om tiltaget er 

værd at gå videre med.

VVM-undersøgelser:

Definerer et stadie, der 

hjælper til at danne ramme 

om et beslutningsgrundlag 

for, om projektet skal 

gennemføres. I denne fase er 

der bl.a. lavet en 

samfundsøkonomisk analyse, 

miljøeffekter (VVM) og 

risikovurderinger. 

Detailprojektering:

Definerer et stadie, hvor der 

er truffet en beslutning om at 

gennemføre projektet. 

Projektet overgår herefter til 

løbende statusrapporteringer 

frem til udbud.

Udbudsfase:

Definerer et stadie, 

der er klar til udbud. 

1 2 3 4

Fase Fase Fase Fase

Baggrund for vurderinger

Incentive har tildelt tiltagene en score på baggrund af viden fra eksisterende analyser og rapporter. I de tilfælde, hvor de 

tilgængelige analyser er mangelfulde, er materialet suppleret med Incentives erfaringer fra lignende projekter. De udfyldte ikoner 

illustrerer, at grundlaget for vurderingen er fra eksisterende analyser, og de ikke udfyldte ikoner illustrerer, at det er Incentives 

vurdering.

Vurdering af realiserbarhed

Incentive vurderer hvert af tiltagene i forhold til, hvor langt tiltaget er fra at kunne blive ført ud i livet. Realisérbarheden vurderes ud 

fra Transport- og Bygningsministeriets budgetteringsprincipper for anlægsprojekter. Projekterne er inddelt på en skala fra 1-4, hvor 1 

er langt fra realisering, og 4 er udbudsklar. Skalaen er opdelt ud fra de fire relevante faser i budgetteringsprincipperne.

Kilde: Incentives vurderingKilde: Eksisterende analyser

? Ikke muligt at vurdere

Godt

Moderat

Dårligt

Godt

Moderat

Dårligt
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Gennemgang af tiltag 1-4b

Tiltaget består i at udbygge Frederikssundsmotorvejen fra den nuværende slutning syd for 

Ballerup op til Frederikssund med 22 yderligere km motorvej. Projektøkonomien er opgjort til 

-2,8 mia. kr. i nutidsværdi. Formålet er at mindske trængslen på indfaldsvejene vest for 

København.

1. Motorvejsforlængelser — Frederikssundsfingeren

Tiltaget består i at udvide kapaciteten på Hovedbanegården. Analysen gennemgår ni forskellige 

løsningsforslag, hvoraf analysen her tager udgangspunkt i en ny tunnel mellem Østerport og 

Hovedbanegården. Der er stor sammenhæng mellem denne udvidelse og det syvende projekt 

"Ring Syd". Projektøkonomien er opgjort til -12,7 mia. kr. i nutidsværdi. Tiltag 4a og 4b er 

alternativer, som begge adresserer problemstillingen med kapaciteten på Hovedbanegården.

4a. Kapacitetsudvidelse af Hovedbanegården

3. Østlig Ringvej (havnetunnel)

Tiltaget omfatter, at man etablerer en ny ringvej fra Nordhavn ud til Amagermotorvejen. 

Projektøkonomien er i opgjort til -7 mia. kr. i nutidsværdi. Formålet med ringvejen er at mindske 

trængslen i indre København og på de vestlige ringveje. Projektøkonomien er opgjort til -20 mia. 

kr. i nutidsværdi.

Tiltaget består i at udbygge Hillerødmotorvejen med én sammenhængende motorvej mellem 

Hillerød og København samt at opgradere landevejen fra Hillerød til Helsinge. Formålet med 

projektet er at mindske trængslen på indfaldsvejene nordvest for København. Der er ikke 

udarbejdet et egentligt overslag over projektøkonomien, men Trængselskommissionen vurderer 

en anlægsomkostning i omegnen af -3,1 mia. kr.

2. Motorvejsforlængelser — Hillerødfingeren

1 2 3 4
Foreløbige 

undersøgelser
Udbudsklar

1 2 3 4
Foreløbige 

undersøgelser
Udbudsklar

1 2 3 4
Foreløbige 

undersøgelser
Udbudsklar

1 2 3 4
Foreløbige 

undersøgelser
Udbudsklar

Tiltaget består i at udvide kapaciteten på Hovedbanegården ved at optimere spor. Analysen 

gennemgår ni forskellige løsningsforslag, hvoraf analysen her tager udgangspunkt i optimering af 

spor syd for Hovedbanegården. Der er stor sammenhæng mellem denne udvidelse og det syvende 

projekt "Ring Syd". Projektøkonomien er opgjort til -821 mio. kr. i nutidsværdi. Tiltag 4a og 4b er 

alternativer, som begge adresserer problemstillingen med kapaciteten på Hovedbanegården.

4b. Optimering af spor syd for København H

1 2 3 4
Foreløbige 

undersøgelser
Udbudsklar
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Gennemgang af tiltag 5-8

Tiltaget opgraderer den eksisterende kystbane mellem Malmø og Helsingør. Opgraderingen 

forventes at styrke den kollektive trafik ved at øge hastigheden på strækningen mellem Helsingør 

og Østerport fra 100-120 km/t. til 120-160 km/t. Der er ikke udarbejdet et estimat for 

driftsomkostningerne. Projektøkonomien er opgjort til -326 mio. kr. i nutidsværdi.

6. Bedre togbetjening til Helsingør

Tiltaget omfatter en automatisering af S-toget, så det kommer til at fungere som et 

metrosystem. Formålet med projektet er at øge den kollektive trafik og mindske trængslen 

omkring København. Projektet har en positiv nutidsværdi. Incentive vurderer, at 

projektøkonomien er positiv. Nutidsværdien af anlægsomkostningerne er opgjort til -4,4 mia. kr. 

Tiltaget forventes at give et driftsøkonomisk overskud på 325 mio. kr. årligt.

8. Automatisering af S-tog

Tiltaget er en ny letbane fra Gladsaxe Trafikplads til Nørrebro St. ad Frederikssundsvej. Formålet 

med projektet er at skabe sammenhæng mellem Metro Cityringen og letbanen langs Ring 3. 

Projektøkonomien er opgjort til -3,1 mia. kr. i nutidsværdi. Tiltag 7a og 7b er mulige faser 1 og 2 

i arbejdet med at styrke den sammenhængende banebetjening i håndfalden. 

7a. Sammenhængende banebetjening i håndfladen — fase 1

Tiltaget er en ny letbane fra Glostrup til Ny Ellebjerg, der giver potentiale til at etablere de to 

stationer som centrale knudepunkter i den offentlige infrastruktur og vil medvirke til at binde tre 

af regionens hospitaler sammen. Projektøkonomien er i opgjort til -1,5 mia. kr. i nutidsværdi. 

Tiltag 7a og 7b er mulige faser 1 og 2 i arbejdet med at styrke den sammenhængende 

banebetjening i håndfalden.

7b. Sammenhængende banebetjening i håndfladen — fase 2

1 2 3 4
Foreløbige 

undersøgelser
Udbudsklar

1 2 3 4
Foreløbige 

undersøgelser
Udbudsklar

1 2 3 4
Foreløbige 

undersøgelser
Udbudsklar

1 2 3 4
Foreløbige 

undersøgelser
Udbudsklar

Tiltaget består i at etablere en ny forbindelse mellem Roskilde og Københavns Lufthavn. 

Projektet forventes at skabe et mere robust kollektivt trafiknet og samtidig at aflaste 

Hovedbanegården ved at styrke Ny Ellebjerg som nyt knudepunkt i Københavns infrastruktur. Der 

er ikke udarbejdet et estimat for driftsomkostningerne. Projektøkonomien er opgjort til -971 

mio. kr. i nutidsværdi.

5. "Ring Syd" fra Roskilde via Ny Ellebjerg

1 2 3 4
Foreløbige 

undersøgelser
Udbudsklar
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Se ikonforklaring s. 4-5.

1. Motorvejsforlængelse - Frederikssundsfingeren

Projekttype: Motorvej

Formålet: Projektets formål er at mindske trængslen på indfaldsvejene fra Nordsjælland mod København. 

Fakta om projektet: I 2009 blev det i Folketinget besluttet, at anden og tredje etape af Frederikssundmotorvejen skulle 

gennemføres.II Linjeføringen for hele strækningen er vedtaget, men finansieringen til tredje etape er forsat ikke på plads. Dette 

bilag beskriver den tredje etape. Etapen er ca. 22 km lang, og strækningen starter ved Tværvej og slutter ved Frederikssund.I

Projektet inkluderer også en nedklassificering af hovedlandevej 522 til kommunevej på strækningen mellem Ring 4 i Ballerup og

Udlejrevej i Ølstykke.

Forudsætninger: Ved beregning af de trafikale effekter er det antaget, at en ny fjordforbindelse (syd for den eksisterende) er 

åbnet, og at der ikke er brugerbetaling på fjordforbindelsen.

Beskrivelse

2. Vækst og arbejdspladser

De samlede effekter på vækst og arbejdspladser er ikke 

opgjort.

Frederikssundmotorvejen forventes at skabe en daglig 

rejsetidsbesparelse på 5.800 timer.II

28% svarende til ca. 6.000 af de beskæftigede i Frederikssund 

arbejder i eller omkring København.I En forlængelse kan øge 

mobiliteten for disse pendlere og derved fremme væksten.

I forbindelse med lovforslaget fra 2009 blev det vurderet, at 

motorvejsforlængelsen vil skabe en nettobesparelse på 75 mio. 

kr. i transportomkostninger for det danske erhvervsliv alene i 

2015.III

Projektet finansieres af offentlige midler via 

skatteopkrævninger, hvilket alt andet lige vil forvride 

arbejdsudbuddet og mindske væksten.

Det er ikke muligt at vurdere, om arbejdsudbudsgevinsten er 

større end arbejdsudbudsforvridningen. Incentive vurderer dog, 

at projektet har en positiv arbejdsudbudsgevinst.

1. Sammenhæng i Greater CPH

Udbygningen forventes at mindske rejsetiden for bilister fra 

Nordsjælland, der rejser ind mod København.

Rejsetiden fra Frederikssund til Nørreport forventes forkortet 

med 6-7 minutter.II

Frederikssundmotorvejen kan desuden tiltrække flere brugere 

til den nye fjordforbindelse.I

Incentive vurderer, at gevinsten ved at forlænge 

Frederikssundmotorvejen kan være mindre, hvis 

Hillerødmotorvejen også forlænges. Begge veje er en mulig 

indfaldsvej for nogle rejsende, og de to forlængelser vil derfor 

"stjæle" bilister fra hinanden.

Samlet set vil projektet mindske rejsetiden til trafikale 

knudepunkter, hvilket vil have en positiv effekt på 

sammenhængen med Greater Copenhagen.

1 2 3 4
Foreløbige 

undersøgelser
Udbudsklar

Resultaterne er opgjort ud fra seks kriterier, der hver især udgør vigtige parametre i kommunernes og regionens prioriteringsproces.

De seks kriterier fremgår nedenfor, og hvert kriterie er udstyret med et ikon. Ikonet angiver, hvor godt resultatet for det enkelte 

kriterie lever op til regionens målsætning. 

Resultater

1. Sammenhæng i Greater CPH

5. Projektøkonomi

3. Overflytning

2. Vækst og arbejdspladser

4. Samfundsøkonomi

6. Miljø og klimaca. -2,8 mia. kr.

Realiserbarhed:
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Evalueringskriterie I II III
Incentives 

vurdering 

1. Sammenhæng til Greater Copenhagen

2. Vækst og arbejdspladser

3. Overflytning

4. Samfundsøkonomi

5. Projektøkonomi

6. Miljø og klima

I. Infrastruktur i Nordsjælland – Behov, muligheder og potentialer: Baggrundsrapport, 2014, COWI.

II. Mobilitet og fremkommelighed i hovedstaden – Hovedrapport, 2013, Trængselskommissionen.

III. Forslag til lov om anlæg af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 4 og Frederikssund, 2009, Transportministeriet.

Kilder:

Mulige yderligere analyser

+ Analyse af finansieringsmuligheder.

+ Analyse af de trafikale effekter, hvis både Frederikssund- og 

Hillerødmotorvejen udbygges.

Kilder og behov for yderligere analyser

6. Miljø og klima

Konsekvenserne for miljøet og klimaet er ikke opgjort for 

udbygningen af Frederikssundmotorvejens tredje etape.

Det er dog opgjort, at udbygningen af 

Frederikssundmotorvejens tredje etape kan give 5.000 nye 

bilrejser pr. hverdagsdøgn,I hvilket vil øge udeledningen af CO2

og andre emissionstyper.

I forbindelse med lovforsalget fra 2009 blev den samlede effekt 

på miljøet af anden og tredje etape estimeret. 

Her blev det vurderet, at CO2-udledningen kan stige med 0,7%, 

mens udledningen af andre typer af emissioner kan stige med 

mellem 0,7% og 2,5%.III

Incentive vurderer, at projektet kan øge udledningen af både 

CO2 og andre emissionstyper og dermed påvirke miljø og klima 

negativt.

5. Projektøkonomi

Anlægsomkostningerne til en forlængelse af 

Frederikssundmotorvejen er estimeret til 2,8 mia. kr. inkl. et 

korrektionstillæg på 30%.I

Driftsomkostningerne ved forlængelsen er ikke beregnet. 

Projektøkonomien er derfor opgjort uden driftsomkostninger.

Incentive vurderer, at driftsomkostninger til motorvejen og 

tabte billetindtægter fra mindre brug af kollektiv trafik kun har 

en lille negativ effekt på den samlede projektøkonomi. 

Modsat kan mere bilkørsel føre til afgiftsindtægter for staten.

4. Samfundsøkonomi

Kombinationen af Frederikssundmotorvejens anden og tredje 

etape har en nettonutidsværdi på 4,9 mia. kr. og en intern 

rente på 7,1%.III

Det er estimeret, at Frederikssundmotorvejens anden etape har 

en nettonutidsværdi på ca. 3,2 mia. kr.III

Incentive vurderer, at forskellen i de to estimater alene kan 

tilskrives udførslen af tredje etape. 

Projektet er derfor samfundsøkonomisk rentabelt.

3. Overflytning

Udbygningen gør bilisme mere attraktivt, og antallet af 

bilrejser er estimeret til at stige med 5.000 rejser pr. 

hverdagsdøgn.I

På trods af flere bilister på vejen vil det være muligt at komme 

6-7 minutter hurtigere til Nørreport og 11-12 min. hurtigere til 

Rødovre fra Frederikssund.II Det vil gøre den kollektive trafik 

mindre attraktiv og mindske brugen af kollektiv trafik. 

I forbindelse med lovforslaget fra 2009 blev det vurderet, at 

anlæggelsen af både anden og tredje etape kun vil sænke 

antallet af påstigninger på Frederikssundsbanen (på 

strækningen fra Frederikssund til Valby) med 0,5%.III

Overordnet vurderer Incentive, at projektet vil øge brugen af 

bil og mindske brugen af kollektiv trafik. Projektet har derfor 

en negativ effekt på overflytning.

Viser, hvilke elementer, der indgår i vurderingen.
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Resultater

2. Motorvejsforlængelse - Hillerødfingeren

Projekttype: Motorvej

Formål: Projektets formål er at mindske trængslen på indfaldsvejene fra Nordsjælland mod København. 

Fakta om projektet: Der er ikke gennemført en egentlig forundersøgelse af projektet, og den tilgængelige information er derfor 

sparsom. I det tilgængelige materiale fra COWI omfatter projektet en forlængelse af Hillerødmotorvejen fra Allerød til Hillerød 

samt en opgradering af den eksisterende landevej fra Hillerød til Helsinge. 

Trængselskommissionen anbefaler yderligere, at dele af den eksisterende motorvej udvides.

Forudsætninger: Det er antaget, at alle infrastrukturprojekter, der under rapportens udarbejdelse er finansieret og vedtaget, er 

etableret. Der er dog ingen klar oversigt over de forudsætninger, der er anvendt i trafikanalyserne fra COWI's rapport.

Beskrivelse

2. Vækst og arbejdspladser

De samlede effekter på vækst og arbejdspladser er ikke opgjort 

i det tilgængelige materiale.

En udbygning af Hillerødmotorvejen forventes at kan skabe 

tidsgevinster for over 1 mia. kr.I En andel af tidsgevinsterne vil 

tilfalde erhvervslivet og pendlerne, hvilket har en positiv effekt 

på væksten i området. 

28% svarende til ca. 6.800 af de beskæftigede i Hillerød 

arbejder i eller omkring København.I Mobiliteten for denne 

gruppe forventes at stige, hvis man forlænger 

Hillerødmotorvejen, hvilket har en positiv effekt på 

arbejdsudbuddet.

Den samlede forsinkelse i Hillerødkorridoren var over 2.000 

trængselstimer pr. dag i 2011.II Forlængelsen forventes at 

mindske tidstabet til gavn for både pendlere og erhvervsliv.

Projektet finansieres af offentlige midler via 

skatteopkrævninger, hvilket alt andet lige vil forvride 

arbejdsudbuddet og mindske væksten.

Incentive kan ikke vurdere, om arbejdsudbudsgevinsten er 

større end arbejdsudbudsforvridningen. Incentive vurderer dog, 

at projektet har en positiv arbejdsudbudsgevinst.

1. Sammenhæng i Greater CPH

Udbygningen kan øge hastigheden og kapaciteten på 

strækningen,I hvilket kan mindske rejsetiden fra Nordsjælland 

til København.

Nyt Hospital Nordsjælland i Hillerød er vurderet til at tiltrække 

en større mængde trafik, og en forlængelse af 

Hillerødmotorvejen kan afhjælpe øget trængsel.I

Incentive vurderer, at gevinsten ved forlængelsen af 

Hillerødmotorvejen vil være mindre, hvis 

Frederikssundmotorvejens tredje etape også færdiggøres. 

Begge veje er mulige indfaldsveje for nogle rejsende, og de to 

forlængelser vil derfor "stjæle" bilister fra hinanden.

Samlet set kan projektet mindske rejsetiden til trafikale 

knudepunkter i Greater Copenhagen.

1 2 3 4
Foreløbige 

undersøgelser
Udbudsklar

Resultaterne er opgjort ud fra seks kriterier, der hver især udgør vigtige parametre i kommunernes og regionens prioriteringsproces.

De seks kriterier fremgår nedenfor, og hvert kriterie er udstyret med et ikon. Ikonet angiver, hvor godt resultatet for det enkelte 

kriterie lever op til regionens målsætning. 

1. Sammenhæng i Greater CPH

5. Projektøkonomi

3. Overflytning

2. Vækst og arbejdspladser

4. Samfundsøkonomi

6. Miljø og klima-3,1 mia. kr.

?

Realiserbarhed:

Se ikonforklaring s. 4-5.
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Evalueringskriterie I II
Incentives 

vurdering 

1. Sammenhæng til Greater Copenhagen

2. Vækst og arbejdspladser

3. Overflytning

4. Samfundsøkonomi

5. Projektøkonomi

6. Miljø og klima

I. Infrastruktur i Nordsjælland – Behov, muligheder og potentialer: Baggrundsrapport, 2014, Cowi.

II. Mobilitet og fremkommelighed i hovedstaden – Hovedrapport, 2013, Trængselskommissionen.

Kilder:

Mulige yderligere analyser

+ En analyse af anlægsomkostningerne ved en udbygning af 

Hillerødmotorvejen vil gøre det muligt at evaluere, om en 

forlængelse er samfundsøkonomisk rentabel.

+ Gennemførelsen af en forundersøgelse og en VVM-analyse vil 

være det første skridt imod at gennemføre projektet.II

6. Miljø og klima

Nutidsværdien af de samfundsøkonomiske omkostninger ved 

øget CO2-udledning er ca. 16 mio. kr.I

Nutidsværdien af de samfundsøkonomiske omkostninger ved 

udledningen af andre emissionstyper er ca. 27 mio. kr.I

De samfundsøkonomiske omkostninger kan kun opstå ved øget 

udledning af CO2 og andre emissionstyper.

Udbygningen af Hillerødmotorvejen må derfor øge udledningen 

af både CO2 og andre emissionstyper, og projektet har derfor 

en negativ effekt på miljø og klima.

5. Projektøkonomi

Der er ikke foretaget konkrete anlægsestimater af udbygningen 

af Hillerødmotorvejen.II

Anlægsomkostninger for en udbygning af Hillerødmotorvejen og 

opgradering af den eksisterende motorvej er vurderet til 3,1 

mia. kr. af TrængselskommissionenII.

Driftsomkostningerne er ikke opgjort, så projektøkonomien er 

opgjort uden driftsomkostninger.

4. Samfundsøkonomi

Den samlede samfundsøkonomi for en forlængelse af 

Hillerødmotorvejen er ikke beregnet, da anlægsomkostningerne 

ikke er bestemt.

På grund af de manglende anlægsomkostninger er Incentive 

ikke i stand til at vurdere, om projektet er samfundsøkonomisk 

rentabelt.

Incentive finder det dog meget sandsynligt, at projektet er 

samfundsøkonomisk rentabelt, da strækningen er meget 

trafikeret, og lignende projekter er rentable.

3. Overflytning

Strækningen efter Hillerødmotorvejen er den mest trafikerede 

statsvej, som ikke er motorvej.I Trængslen er kun stigende, og 

fra 2000 til 2014 er trafikken steget med 28%. Den store 

trængsel skaber ofte kø om morgenen og om eftermiddagen.I

Af COWI's rapport fremgår det, at en udbygning vil tiltrække 

16.000 køretøjer i døgnet.I Det er ikke opgjort, hvor mange af 

disse der er nye rejsende i bil, og hvor mange der er bilister fra 

andre vejstrækninger.

Incentive vurderer, at trængslen får den kollektive trafik til at 

fremstå mere attraktiv. En forlængelse af Hillerødmotorvejen 

kan afhjælpe dele af trængslen og herved flytte rejsende fra 

kollektiv trafik til bil.

Kilder og behov for yderligere analyser
Viser, hvilke elementer, der indgår i vurderingen.
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3. Østlig Ringvej (havnetunnel)

Projekttype: Havnetunnel

Formål: Projektet har til formål at mindske trængslen i indre København og på de vestlige ringveje.

Fakta om projektet: Ringvejen vil følge den såkaldte linjeføring B4, der løber fra Nordhavnsvej i Nordhavn under havneløbet frem 

til Refshaleøen og videre under Kløvermarken, Amagerbro, Amager Fælled og frem til Amagermotorvejen. Det er desuden muligt at

opdele projektet i to etaper. Første etape vil løbe fra Nordhavnsvej til Kløvermarken, og den anden etape vil løbe fra Kløvermarken 

til Amagermotorvejen.I

Forudsætninger: Alle projekter, der var vedtaget og finansieret i 2013, er medregnet i trafikfremskrivningerne. Det inkluderer bl.a. 

opførslen af Nordhavnsvej og Metro Cityringen.IV

Beskrivelse

2. Vækst og arbejdspladser

Effekterne på vækst og arbejdspladser er ikke direkte opgjort i 

det tilgængelige materiale.

Trafikanterne kan opnå en tidsgevinst på 20.000 køretøjstimer 

pr. hverdagsdøgn i 2025,II hvilket vil skabe en 

arbejdsudbudsgevinst.

Østlig Ringvej vil ligge tæt på en række nye 

byudviklingsområder.I Det forventes, at antallet af 

arbejdspladser i Nordhavn, Ørestaden og på det nordøstlige 

Amager vil stige med knap 20.000 i perioden 2025-2040.I

Incentive vurderer, at Østlig Ringvej vil øge tilgængeligheden 

til arbejdspladserne i området og derved styrke væksten i de 

tre områder.

Projektet finansieres af offentlige midler via 

skatteopkrævninger, hvilket alt andet lige vil forvride 

arbejdsudbuddet og mindske væksten.

Det er ikke muligt på det nuværende grundlag at vurdere, om 

gevinsten overstiger forvridningen. Incentive vurderer dog, at 

projektet har en positiv arbejdsudbudsgevinst grundet de store 

tidsgevinster.

1. Sammenhæng i Greater CPH

På nuværende tidspunkt skal al trafik fra det nordlige 

København til Amager enten køre gennem København eller 

langs de vestlige ringveje, hvilket skaber øget trængsel og 

trafik.II

Østlig Ringvej vil øge adgangen til Københavns Lufthavn og lede 

en del af trafikken uden om indre København. Hertil gives 

adgang til de nye byudviklingsområder ved Nordhavn og på det 

nordøstlige Amager.II

I 2025 vil der være 31.000 brugere af Østlig Ringvej pr. 

hverdagsdøgn.I Trafikmængden er beregnet under antagelse af, 

at der er brugerbetaling på tunnelen. Et højere antal bilister vil 

bruge tunnelen, hvis det er gratis.

Østlig Ringvej kan desuden aflaste de eksisterende broer 

mellem Sjælland og Amager, der ikke har kapacitet til at 

håndtere den forventede trafikale vækst.I

Østlig Ringvej vil mindske trængslen i København og rejsetiden 

til flere trafikale knudepunkter i Greater Copenhagen. 

Projektet har derfor en god sammenhæng til Greater

Copenhagen.

1. Sammenhæng i Greater CPH

5. Projektøkonomi

3. Overflytning

2. Vækst og arbejdspladser

4. Samfundsøkonomi

6. Miljø og klimaca. -20 mia. kr.

Resultater

Resultaterne er opgjort ud fra seks kriterier, der hver især udgør vigtige parametre i kommunernes og regionens prioriteringsproces.

De seks kriterier fremgår nedenfor, og hvert kriterie er udstyret med et ikon. Ikonet angiver, hvor godt resultatet for det enkelte 

kriterie lever op til regionens målsætning. 

1 2 3 4
Foreløbige 

undersøgelser
Udbudsklar

Realiserbarhed:

Se ikonforklaring s. 4-5.
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Evalueringskriterie I II III IV
Incentives 

vurdering 

1. Sammenhæng til Greater Copenhagen

2. Vækst og arbejdspladser

3. Overflytning

4. Samfundsøkonomi

5. Projektøkonomi

6. Miljø og klima

I. Østlig  Ringvej – Strategisk analyse af en havnetunnel i København, 2013, Transportministeriet.

II. En grøn transportpolitik - Afrapportering af de strategiske analyser, 2014, Transportministeriet.

III. Transportministeriet – Supplerende trafikanalyser for Østlig Ringvej - Trafikmodelberegninger, 2013, Tetraplan.

IV. Transportministeriet – Supplerende trafikanalyser for Østlig Ringvej - Beregningsforudsætninger, 2013, Tetraplan.

Kilder:

Mulige yderligere analyser

+ For at klarlægge finansieringsmulighederne kan en analyse af 

mulighederne for brugerbetaling gennemføres.I

+ Ønsker man at gå videre med projektet, er næste skridt en 

forundersøgelse.I

+ På nuværende tidspunkt er Vejdirektoratet ved at udarbejde 

en VVM-undersøgelse for Nordhavnstunnellen, men en VVM-

undersøgelse for hele strækningen mangler forsat.

6. Miljø og klima

Miljøberegninger viser, at åbningen af Østlig Ringvej forventes 

at øge CO2-udslippet med 0,5%, hvilket svarer til ca. 14.000 

tons CO2.
II

Udledningen af andre emissionstyper påvirkes også, og 

emissionen af partikler i hovedstadsområdet vil stige med ca. 

1%.I

Store dele af København og Frederiksberg vil opleve et fald i 

luftforurening, fordi der vil være mindre trafik i indre 

København.I

Projektet påvirker miljø og klima negativt. 

5. Projektøkonomi

Nutidsværdien af anlægsomkostningerne er estimeret til 17,4 

mia. kr. inkl. korrektionstillæg på 50%.I 

Nutidsværdien af driftsomkostninger efter åbningen er ca. 2,2 

mia. kr.I

De samlede omkostninger til Østlig Ringvej har en nutidsværdi 

på knap 20 mia. kr.I

Indtægterne fra brugerbetaling og grundværdistigninger har en 

nettonutidsværdi på 7,7 mia. kr.I

4. Samfundsøkonomi

Østlig Ringvej har en nettonutidsværdi på 3,2 mia. kr. og en 

intern rente på 4,2%.I

Gevinsterne er drevet af høje brugergevinster med en 

nettonutidsværdi i omegnen af 23 mia. kr. I

Samfundsøkonomien er beregnet med forudsætningen om, at 

der ikke er brugerbetaling på Østlig Ringvej. I det tilgængelige 

materiale er ikke lavet en samfundsøkonomisk analyse med 

brugerbetaling. Ved brugerbetaling forventes det, at ca. 

halvdelen af den forventede trafik flytter væk fra Østlig 

Ringvej.I

Incentive vurderer, at faldet i trafikanter på Østlig Ringvej vil 

mindske tidsgevinsterne ved projektet, og det 

samfundsøkonomiske resultat vil sandsynligvis forringes.

Projektet er samfundsøkonomisk rentabelt.

3. Overflytning

Trafikken forventes at falde med 2-3% i de dele af København 

og Frederiksberg, hvor det nu bliver mere attraktivt at benytte 

havnetunnelen.II

Den samlede vejtrafik i hovedstadsområdet forventes at stige 

med 0,2% som følge af Østlig Ringvej.I

Det er estimeret, at Østlig Ringvej vil skabe 10.000 nye 

bilrejser pr. hverdagsdøgn i 2025. Samtidig vil antallet af rejser 

med både kollektiv trafik og cykel falde med knap 3.000 pr. 

hverdagsdøgn.III

Flere rejsende vil vælge bilen frem for andre transportformer, 

og projektet har derfor en negativ indflydelse på overflytning.

Kilder og behov for yderligere analyser
Viser, hvilke elementer der indgår i vurderingen.
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4a. Kapacitetsudvidelse af Hovedbanegården

Projekttype: Kapacitetsudvidelse 

Formål: Formålet med projektet er at øge kapaciteten på Hovedbanegården og derigennem sikre muligheden for øget togdrift i 

fremtiden. Tiltag 4a og 4b er alternativer, som begge adresserer problemstillingen med kapaciteten på Hovedbanegården.

Fakta om projektet: I 2021 forventes hele kapaciteten for ind- og udkørsel af tog på København H at være udnyttet. Det betyder, at 

det i derefter ikke er muligt at øge togdriften i indre København, hvilket vil have konsekvenser for togets konkurrenceevne. Derfor 

er der blevet undersøgt ni mulige løsninger til, hvordan man kan øge kapaciteten på Hovedbanegården. Løsningsforslagene kan 

inddeles i kategorierne optimering af sporlayout, øget vendekapacitet, øget gennemkørselskapacitet eller togkørsel til Amager. Et 

par af de ni forslag er ikke længere en mulighed på grund af eksterne faktorer. I dette bilag tages udgangspunkt i en ny tunnel 

mellem København H og Østerport St., hvilket er det dyreste alternativ, men som skaber den største kapacitetsforøgelse. 

Forudsætninger: Dette projekt forudsætter et stort behov for udvidet kapacitet samt at der gælder samme køreplan som for 

København-Ringstedbanen. 

Beskrivelse

2. Vækst og arbejdspladser

Der er ikke information tilgængeligt i materialet om vækst og 

arbejdspladser.

Projektet har ingen direkte tidsgevinsterI, men løser et 

fremtidigt kapacitetsproblem, hvilket gør det muligt at udvide 

den kollektive trafik i fremtiden omkring Hovedbanegården. 

Kapacitetsgevinsten har en værdi, der svarer til 1,6 mia. kr.I

Projektet har store omkostninger, hvilket skal finansieres af 

offentlige midler via skatteindkrævninger. Det skaber 

arbejdsudbudsforvridning, hvilket kan have negative effekter 

for vækst og arbejdsplader. Skatteforvridningen svarer til et 

tab på 1,9 mia. kr.I

Til gengæld forventes projektet at øge udbuddet af 

arbejdskraft, fordi kapacitetsudvidelsen på sigt frigiver tid.

Incentive vurderer, at tabet ved skatteforvridningen er 

væsentlig større end arbejdsudbudsgevinsten, og projektet 

påvirker derfor vækst og arbejdspladser negativt. 

1. Sammenhæng i Greater CPH

Projektet gør det muligt at adskille Kystbanen fra trafikken til 

Sverige.I

Projektet har formodentligt en positiv effekt på rettidigheden.I

Stationerne ligger langt under jorden, hvilket øger gangtiden på 

stationerne. Det er med til at øge den samlede rejsetid.I

Projektet skaber ikke nogen positiv ændring i rejsetiden og vil 

derfor ikke direkte gøre trafikale knudepunkter i Greater

Copenhagen mere tilgængelige. Den øgede kapacitet vil skabe 

plads til fremtidige infrastrukturprojekter, som kan gavne 

Greater Copenhagen.

Incentive vurderer, at projektet vil have en positiv effekt for 

sammenhængen til Greater Copenhagen. 

Resultaterne er opgjort ud fra seks kriterier, der hver især udgør vigtige parametre i kommunernes og regionens prioriteringsproces.

De seks kriterier fremgår nedenfor, og hvert kriterie er udstyret med et ikon. Ikonet angiver, hvor godt resultatet for det enkelte 

kriterie lever op til regionens målsætning. 

Resultater

1. Sammenhæng i Greater CPH

5. Projektøkonomi

3. Overflytning

2. Vækst og arbejdspladser

4. Samfundsøkonomi

6. Miljø og klima–12,7 mia. kr.

1 2 3 4
Foreløbige 

undersøgelser
Udbudsklar

Realiserbarhed:

Se ikonforklaring s. 4-5.
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Evalueringskriterie I II
Incentives 

vurdering 

1. Sammenhæng til Greater Copenhagen

2. Vækst og arbejdspladser

3. Trængsel og overflytning

4. Samfundsøkonomi

5. Offentlig økonomi

6. Miljø og klima

I. Stationskapaciteten ved København H, 2013, Trafikstyrelsen.

II. En grøn transportpolitik - Afrapportering af de strategiske analyser, 2014, Transportministeriet.

Kilder:

Mulige yderligere analyser

+ Miljø- og klimaeffekterne kan belyses ved en VVM-

undersøgelse. 

+ En undersøgelse af, hvilke potentielle projekter 

kapacitetsudvidelsen skaber, kan kaste lys over den reelle 

værdi af projektet.

6. Miljø og klima

De samlede effekter på miljø og klima er ikke opgjort for 

projektet.

Projektet har ikke nogen direkte positive miljø- og 

klimagevinster, men det giver mulighed for at øge togdriften på 

længere sigt, hvilket kan have positive effekter for miljø og 

klima. 

Incentive vurderer, at projektet på sigt vil have en positiv 

effekt på miljø og klima.

5. Projektøkonomi

Nutidsværdien af anlægsomkostningerne er opgjort til 12,4 

mia. kr. inkl. korrektionstillæg på 50%. Inklusiv 

driftsomkostninger er nutidsværdien af projektøkonomien 12,7 

mia. kr. 

Projektet er 7,8 mia. dyrere end det næstdyreste alternativ i 

materialet.I

4. Samfundsøkonomi

Projektet har en negativ nettonutidsværdi på 13,3 mia. kr.I

Projektet har de højeste anlægsomkostninger blandt alle 

undersøgte alternativer.I

En tunnel fra Hovedbanegården til Østerport St. har en 

nettonutidsværdi, som er minimum 9,0 mia. kr. lavere end de 

andre alternativer i materialet.I

Anlægsomkostningerne er høje og indeholder usikre skøn. 

Tunnelen krydser metroen flere steder, hvilket kan skabe 

komplikationer, som ikke er medtaget i beregningerne.I

Rejsetiden på stationerne stiger, da de ligger langt under 

jorden.I

Projektet er ikke samfundsøkonomisk rentabelt. 

3. Overflytning

Projektet forventes at sikre, at kapaciteten er langtidssikret og 

kan håndtere eventuelle senere udvidelser af driften.I

Projektet forventes at sikre muligheden for at udvide 

togtrafikken ved Hovedbanegården og derved i højere grad 

gøre toget til et godt alternativ til bilen. Projektet skaber 

således ikke i sig selv overflytninger, men gør det muligt at 

skabe overflytninger igennem andre fremtidige projekter. 

Incentive vurderer, at projektet vil have en positiv effekt på 

overflytning. 

Kilder og behov for yderligere analyser
Viser, hvilke elementer der indgår i vurderingen.
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4b. Optimering af spor syd for København H

Projekttype: Kapacitetsudvidelse 

Formål: Formålet med projektet er at øge kapaciteten på Hovedbanegården og derigennem sikre muligheden for øget togdrift i 

fremtiden. Tiltag 4a og 4b er alternativer, som begge adresserer problemstillingen med kapaciteten på Hovedbanegården.

Fakta om projektet: I 2021 vil hele kapaciteten for ind- og udkørsel af tog på København H være udnyttet. Det betyder, at det i 

derefter ikke er muligt at øge togdriften omkring indre København, hvilket vil have konsekvenser for togets konkurrenceevne. Derfor 

er der blevet undersøgt ni mulige løsninger til, hvordan man kan øge kapaciteten på Hovedbanegården. Løsningsforslagene kan 

inddeles i kategorierne optimering af sporlayout, øget vendekapacitet, øget gennemkørselskapacitet eller togkørsel til Amager. Et 

par af de ni forslag er ikke længere en mulighed på grund af eksterne faktorer. I dette bilag tages udgangspunkt i en optimering af 

sporet syd for København H.

Forudsætninger: Dette alternativ er afhængigt af den fremtidige køreplan, samt at der bliver et fremtidigt behov for at udvide 

kapaciteten. Derudover forudsættes samme køreplan som for København-Ringstedbanen. 

Beskrivelse

2. Vækst og arbejdspladser

Der er ikke information tilgængeligt i materialet om vækst og 

arbejdspladser.

Projektet har ingen direkte tidsgevinsterI, men løser et 

fremtidigt kapacitetsproblem, hvilket gør det muligt at udvide 

den kollektive trafik i fremtiden omkring Hovedbanegården. 

Kapacitetsgevinsten har en værdi svarende til ca. 585 mio. kr.  

Projektet er ikke nær så omkostningstungt som flere af de 

andre alternativer i materialet om Hovedbanegården. Der vil 

stadig være skatteopkrævninger, der svarer til at tab på 140 

mio. kr.

Til gengæld forventes projektet at øge udbuddet af 

arbejdskraft, fordi kapacitetsudvidelsen på sigt frigiver tid.

Det er ikke muligt at vurdere, om arbejdsudbudsgevinsten er 

større end arbejdsudbudsforvridningen.

1. Sammenhæng i Greater CPH

Projektet har formodentlig en positiv effekt på rettidigheden 

og robustheden.I

Projektet skaber ikke nogen positiv ændring i rejsetiden og kan 

derfor ikke direkte gøre trafikale knudepunkter i Greater

Copenhagen mere tilgængelige. Den øgede kapacitet vil dog 

muliggøre fremtidige infrastrukturprojekter, som kan gavne 

Greater Copenhagen. 

Kapacitetsforøgelsen er begrænset og har ikke en lige så stor 

positiv påvirkning på Greater Copenhagen som flere andre 

alternativer i materialet. 

Incentive vurderer, at den samlede effekt på sammenhængen 

til Greater Copenhagen er positiv. 

Resultaterne er opgjort ud fra seks kriterier, der hver især udgør vigtige parametre i kommunernes og regionens prioriteringsproces.

De seks kriterier fremgår nedenfor, og hvert kriterie er udstyret med et ikon. Ikonet angiver, hvor godt resultatet for det enkelte 

kriterie lever op til regionens målsætning. 

Resultater

1. Sammenhæng i Greater CPH

5. Projektøkonomi

3. Overflytning

2. Vækst og arbejdspladser

4. Samfundsøkonomi

6. Miljø og klima–821 mio. kr.

1 2 3 4
Foreløbige 

undersøgelser
Udbudsklar

Realiserbarhed:

Se ikonforklaring s. 4-5.
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Evalueringskriterie I
Incentives 

vurdering 

1. Sammenhæng til Greater Copenhagen

2. Vækst og arbejdspladser

3. Trængsel og overflytning

4. Samfundsøkonomi

5. Offentlig økonomi

6. Miljø og klima

I. Stationskapaciteten ved København H, 2013, Trafikstyrelsen.Kilder:

Mulige yderligere analyser

+ Miljø- og klimaeffekterne kan belyses ved en VVM-

undersøgelse. 

+ Der skal foretages en mere grundig analyse af projektet, som 

er meget komplekstI.  

6. Miljø og klima

De samlede effekter på miljø og klima er ikke opgjort for 

projektet.

Projektet har ikke nogen direkte positive miljø- og 

klimagevinster, men det giver mulighed for øget togdrift på 

længere sigt, hvilket kan have positive effekter for miljø og 

klima. 

Incentive vurderer, at projektet på sigt har en positiv effekt på 

miljø og klima. 

5. Projektøkonomi

Nutidsværdien af anlægsomkostningerne er opgjort til 821 mio. 

kr. inkl. korrektionstillæg på 50%.

Der er ikke nogen driftsomkostninger forbundet med projektet.

4. Samfundsøkonomi

Projektet har en negativ nettonutidsværdi på 1,4 mia. kr.I

Der er en del usikkerhed om kapacitetsforbedringen, som kan 

have negative effekter på samfundsøkonomien.

Hvis man ønsker at gå videre med dette projekt, bør man lave 

en mere dybdegående analyse af projektet, da analysen i det 

tilgængelige materiale tager udgangspunkt i en meget 

skitseagtig undersøgelse og generelt er behæftet med meget 

usikkerhedI.  

Incentive vurderer, at projektet har en negativ intern rente.

3. Overflytning

Projektet forventes at øge kapaciteten på Købehavn H, men i 

mindre grad end andre alternativer i materialet.

Projektet sikrer muligheden for at udvide togtrafikken ved 

Hovedbanegården og derved i højere grad gøre toget til et godt 

alternativ til bilen. Projektet skaber således ikke i sig selv 

overflytninger, men gør det muligt for andre fremtidige 

projekter. 

Incentive vurderer, at projektet på kort sigt vil skabe negative 

effekter for overflytning. På lang sigt vurderer Incentive, at de 

positive effekter vil være større end de negative, og at 

projektet samlet set har en positiv effekt på overflytning. 

Kilder og behov for yderligere analyser
Viser, hvilke elementer der indgår i vurderingen.
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Ca. -971 mio. kr.

5. "Ring Syd" fra Roskilde via Ny Ellebjerg

Projekttype: Ny regionaltogsforbindelse

Formål: Projektet har til formål at styrke den kollektive trafik mellem Roskilde og Københavns Lufthavn og skabe et mere robust 

kollektivt trafiknet og aflaste Hovedbanegården.

Fakta om projektet: Projektet "Ring Syd" omfatter en ny regionaltogsforbindelse mellem Roskilde og Lufthavnen med stop på 

Trekroner, Høje-Tåstrup, Glostrup, Ny Ellebjerg og Ørestad. Projektet skaber en bedre sammenhæng med de nye trafikale 

knudepunkter Ny Ellebjerg og Glostrup. I dette bilag ses nærmere på projektet med en udbygning af Glostrup St. Der findes et 

alternativ uden stop på Glostrup St., som derfor ikke kræver en udbygning. 

Forudsætninger: Projektet forudsætter, at letbanen langs Ring 3 er bygget, mens metroen ved Ny Ellebjerg ikke er bygget. 

Sidstnævnte forudsætning afspejler det tilgængelige materiale.

Beskrivelse

2. Vækst og arbejdspladser

Der er ikke foretaget vækstberegninger på projektet. 

Projektet forventes at give en samlet rejsetidsbesparelse på 

1,8 mio. timer årligt.I Det kan frigive tid og have en positiv 

effekt på arbejdsudbuddet. 

Da projektøkonomien ikke er tilgængelig for projektet, er det 

ikke muligt at vurdere, hvordan arbejdsudbudsforvridningen 

bliver påvirket. 

Incentive vurderer, at arbejdsudbuddet bliver påvirket positivt 

af rejsetidsbesparelsen og negativt af 

arbejdsudbudsforvridningen, men det er ikke muligt at vurdere 

den samlede effekt. 

1. Sammenhæng i Greater CPH

Projektet kan skabe en bedre forbindelse mellem Roskilde og 

Københavns Lufthavn og dermed styrke den kollektive trafik. 

Projektet er samtidig med til at afhjælpe de fremtidige 

kapacitetsproblemerne på de nuværende knudepunkter på 

Hovedbanegården og Nørreport St.

Det forventes, at der vil være 7% færre påstigninger på 

Nørreport St. samt 13% færre på Hovedbanegården, hvilket vil 

sænke trængslen ved de centrale knudepunkter.I

Den nye regionaltogsforbindelse kører på mange af de samme 

strækninger som letbanen mellem Ny Ellebjerg og Glostrup. 

Letbanen påvirker derfor det samfundsøkonomiske afkast af 

Ring Syd.I

Projektet har sammenlagt en positiv sammenhæng med Greater

Copenhagen.

Resultaterne er opgjort ud fra seks kriterier, der hver især udgør vigtige parametre i kommunernes og regionens prioriteringsproces.

De seks kriterier fremgår nedenfor, og hvert kriterie er udstyret med et ikon. Ikonet angiver, hvor godt resultatet for det enkelte 

kriterie lever op til regionens målsætning. 

Resultater

1. Sammenhæng i Greater CPH

5. Projektøkonomi

3. Overflytning

2. Vækst og arbejdspladser

4. Samfundsøkonomi

6. Miljø og klima

1 2 3 4
Foreløbige 

undersøgelser
Udbudsklar

Realiserbarhed:

Se ikonforklaring s. 4-5.
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Evalueringskriterie I
Incentives 

vurdering 

1. Sammenhæng til Greater Copenhagen

2. Vækst og arbejdspladser

3. Trængsel og overflytning

4. Samfundsøkonomi

5. Offentlig økonomi

6. Miljø og klima

I. Ny Ellebjerg og Glostrup som trafikale knudepunkter, 2014, Transportministeriet.Kilder:

Mulige yderligere analyser

+ En VVM-analyse vil belyse de eksterne effekter.

+ En samfundsøkonomisk analyse uden letbanen kan være 

nødvendig, hvis letbanen ikke vedtages.

6. Miljø og klima

Effekterne på miljøet og klimaet er ikke opgjort.

Det bliver mere attraktivt at benytte toget, da 

fremkommenligheden stiger. Dette er udtrykt i stigningen i 

antal ture for kollektiv trafik, hvor Incentive forventer, at der 

vil være overflytninger fra bil til tog. Det vil have en positiv 

effekt på miljø og klima. 

Der bliver kørt flere togkilometerI, hvilket kræver et større 

energiforbrug. Denne effekt er dog CO2-neutral under 

forudsætningen af, at det er et el-tog, og det vil derfor ikke 

påvirke miljø og klima.

Incentive vurderer, at der vil være en positiv effekt på miljø og 

klima. 

5. Projektøkonomi

Anlægsomkostningerne er opgjort til 971 mio. kr. inkl. 50% 

korrektionsreserve.I

Projektøkonomien vil være positivt påvirket af billetindtægter, 

mens operatøromkostningerne vil stige og påvirke 

projektøkonomien negativt. 

De driftsrelaterede indtægter og omkostninger ikke er 

tilgængelige i materialet, så projektøkonomien er opgjort uden 

driftsomkostninger.

4. Samfundsøkonomi

Projektet har en intern rente på 17,7% og en nettonutidsværdi 

på 6,0 mia. kr. Et alternativ uden stop på Glostrup St. vil have 

en intern rente på 21,4% og en nettonutidsværdi på 5,5 mia. 

kr.I

Projektet er samfundsøkonomisk rentabelt. 

3. Overflytning

Projektets effekt på overflytning er ikke beskrevet i materialet.

Kollektive transportture forventes at stige med 0,5 mio. årligt.I

Projektet gør toget mere attraktivt og forøger derved togets 

konkurrenceevne i forhold til bilen.

Incentive vurderer, at der vil være overflytninger fra bil til tog. 

Derfor har projektet en positiv effekt på overflytninger. 

Kilder og behov for yderligere analyser
Viser, hvilke elementer, der indgår i vurderingen.
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Ca. -326 mio. kr.

6. Bedre togbetjening til Helsingør

Projekttype: Opgradering af eksisterende jernbane.

Formål: Formålet med projektet er at styrke den kollektive trafik ved en opgradering af Kystbanen, så hastigheden kan øges på 

strækningen mellem Helsingør St. og Østerport St. 

Fakta om projektet: Der blev med afsæt i aftalen om Togfonden reserveret 112 mio. til at opgradere Kystbanen. Opgraderingen vil 

gavne de nuværende 9 mio. årlige passagerer og nedsætte rejsetiden mellem Helsingør St. og Østerport St. med to minutter ved at 

øge makshastigheden på strækningen med 20-40 km/t. Projektet er midlertidigt sat i bero, efter Banedanmark lavede nye 

beregninger af anlægsoverslaget, som viste, at anlægsomkostningerne ville være ca. tre gange større end først antaget, -324 mio.

kr. Banedanmark anser på den baggrund ikke længere projektet som værende realistisk.II

Forudsætninger: Projektet er ikke afhængigt af andre projekter. 

Beskrivelse

2. Vækst og arbejdspladser

Effekten på vækst og arbejdspladser er ikke beskrevet i det 

tilgængelige materiale.  

Projektet forventes at reducere rejsetiden med to minutter fra 

Østerport St. til Helsingør St.I, hvilket kan øge 

arbejdsudbuddet.

Incentive vurderer, at projektet vil have en mindre positiv 

effekt for trængslen på vejene. Det vil have en positiv effekt 

for vækst og arbejdspladser. 

Det er ikke muligt at vurdere effekten fra 

arbejdsudbudsforvridningen, da projektøkonomien ikke er 

tilgængelig. Det er derfor ikke muligt at vurdere projektets 

samlede effekt på vækst og arbejdspladser. 

1. Sammenhæng i Greater CPH

Projektet øger tilgængeligheden til Københavns Lufthavn for 

hele Kystbanen, herunder også Malmø. 

Muligheden for øget hastighed giver en tidsbesparelse på to 

minutter fra Helsingør til København.II

Projektet skaber en bedre sammenhæng med en evt. Helsingør-

Helsingborg-forbindelse.I

Endvidere har projektet til formål at øge pålideligheden for 

hele Kystbanen.I Dette kan øge sammenhængen med Malmø og 

den kommende højhastighedsbane i Sverige.

Samlet set sænker projektet rejsetiden, hvilket vil have en 

positiv effekt på sammenhængen med Greater Copenhagen.

Resultaterne er opgjort ud fra seks kriterier, der hver især udgør vigtige parametre i kommunernes og regionens prioriteringsproces.

De seks kriterier fremgår nedenfor, og hvert kriterie er udstyret med et ikon. Ikonet angiver, hvor godt resultatet for det enkelte 

kriterie lever op til regionens målsætning. 

Resultater

1. Sammenhæng i Greater CPH

5. Projektøkonomi

3. Overflytning

2. Vækst og arbejdspladser

4. Samfundsøkonomi

6. Miljø og klima

1 2 3 4
Foreløbige 

undersøgelser
Udbudsklar

Realiserbarhed:

Se ikonforklaring s. 4-5.
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Evalueringskriterie I II III
Incentives 

vurdering 

1. Sammenhæng til Greater

Copenhagen

2. Vækst og arbejdspladser

3. Trængsel og overflytning

4. Samfundsøkonomi

5. Offentlig økonomi

6. Miljø og klima

I. Notat om Infrastruktur i Nordsjælland, 2015, COWI.

II. Notat hastighedsopgradering Østerport-Helsingør, 2015, Banedanmark.

III. Screening - Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet, 2012, Banedanmark. 

Kilder:

Mulige yderligere analyser

+ En mere dybdegående samfundsøkonomisk analyse.

+ Banedanmark har ændret de estimerede 

anlægsomkostninger, som kunne medtages i en ny 

samfundsøkonomisk rapport.

+ De samlede trafikale effekter er ikke belyst. En analyse med 

brug af Landstrafikmodellen vil belyse dette. 

6. Miljø og klima

Effekterne for miljø og klima er ikke beskrevet i det 

tilgængelige materiale.

Projektet vil gøre Kystbanen mere attraktiv II , og 

hastighedsstigningen er estimeret til at generere 85.000 nye 

rejser.III

Incentive vurderer, at projektet vil skabe overflytninger fra bil 

til tog, hvilket vil have positive effekter for miljø og klima. 

Incentive vurderer, at projektet påvirker miljø og klima 

positivt. 

5. Projektøkonomi

De samlede anlægsomkostninger er i det nyeste anlægsoverslag  

beregnet til 326 mio. kr. inkl. 50% korrektionsreserve.II

Der er ingen beregninger af driftsrelaterede omkostninger og 

indtægter tilgængeligt i materialet.

Projektøkonomien er derfor opgjort uden driftsomkostninger.

4. Samfundsøkonomi

Samfundsøkonomiske beregninger viser høj forrentning på 

projektet med en intern rente på 27% og en nettonutidsværdi 

på 677 mio. kr.III

Projektet er beregnet med en anlægsomkostning på 117 mio. 

kr., mens den nyeste beregning fra Banedanmark anslår en pris 

på 326 mio. kr. inkl. 50% korrektionsreserveII. Det indikerer stor 

usikkerhed om de reelle anlægsomkostninger. 

Analysen af samfundsøkonomien er baseret på en 

samfundsøkonomisk screening, som er behæftet med den del 

usikkerhed. 

Incentive vurderer, trods usikkerheden og det nye 

anlægsestimat, at projektet forsat vil være samfundsøkonomisk 

rentabelt.

3. Overflytning

Projektets effekt på overflytning er ikke beskrevet i materialet.

Projektet forventes at give en tidsbesparelse på to minutter på 

togrejser på strækningen mellem Helsingør og Østerport.I Det 

vil gøre toget til et mere attraktivt alternativ til bilen og 

sandsynligvis tiltrække flere pendlere til toget.

Hastighedsopgraderingen vil generere trafik svarende til 85.000 

rejser.III

Incentive vurderer, at der samlet set vil være overflytninger fra 

bil til tog. 

Kilder og behov for yderligere analyser
Viser, hvilke elementer der indgår i vurderingen.
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7a. Sammenhængende banebetjening i håndfladen 

Projekttype: Letbane

Formål: Formålet med projektet er at skabe sammenhæng mellem metroen og letbanen langs Ring 3. Tiltag 7a og 7b er mulige faser 

1 og 2 i arbejdet med at styrke den sammenhængende banebetjening i håndfladen.

Fakta om projektet: Projektet indebærer en ny letbane fra Gladsaxe Trafikplads til Nørrebro St. ad Frederikssundsvej. Den 

foreslåede linjeføring går fra Gladsaxe Trafikplads forbi TV-byen ned til Tingbjerg. Fra Tingbjerg vil letbanen køre til Husum Torv og 

herfra følge Frederikssundsvej til Nørrebro St. Den samlede distance af letbanen er 8,6 km, og banen har 16 stationer.I

Forudsætninger: I forbindelse med projektet er det forudsat, at letbanen langs Ring 3 og Metro Cityringen er etableret.

Beskrivelse

2. Vækst og arbejdspladser

De samlede effekter på væksten og antallet af arbejdspladser 

er ikke beskrevet i det tilgængelige materiale.

Erfaringer fra andre byer viser, at letbaner kan skabe 

forbedringer af det lokale byrum.I

De nye stationer skaber god mulighed for byudvikling.

Mobiliteten for rejsende med kollektiv transport stiger, hvilket 

har en positiv effekt på arbejdsudbuddet og væksten.

Omvendt forværres forholdene for bilister, hvilket har en 

negativ effekt på væksten. Det skyldes, at mange pendlere 

anvender bil, samt at den øgede trængsel vil vanskeliggøre 

bilkørsel for erhvervsdrivende i København, som er afhængige 

af bilkørsel.

Ligeledes vil finansieringen af letbanen skabe 

arbejdsudbudsforvridning, som vil mindske væksten.

På grund af den forlængede rejsetid for bilisterne er Incentive 

ikke i stand til at vurdere, om letbanen vil skabe positive 

arbejdsudbudsgevinster.

1. Sammenhæng i Greater CPH

I Trængselskommissionens hovedrapport fra 2013 nævner de, at 

der er behov for bedre forbindelse mellem 'fingrene' i 

Fingerplanen.III Letbaneprojekterne i hovedstaden kan forbedre 

denne forbindelse. 

Letbanen fra Gladsaxe til Nørrebro kan skabe en bedre 

sammenhæng i den kollektive trafik ved at forbinde den 

planlagte letbane langs Ring 3 og den nye Metro Cityring.

Biltrafikken kan dog opleve forringede vilkår, og trængslen vil 

forværres mærkbart på nogle vejstrækninger i København.

Incentive vurderer, at letbanen vil forbedre forholdene og 

mindske rejsetiden for de rejsende, der anvender kollektiv 

trafik i hovedstaden. Omvendt vil rejsetiden stige for 

bilisterne. Incentive er derfor ikke i stand til at vurdere 

effekten på den samlede rejsetid til trafikale knudepunkter i 

Greater Copenhagen.

Fase 1: Gladsaxe Trafikplads til Nørrebro St. ad Frederikssundsvej

1. Sammenhæng i Greater CPH

5. Projektøkonomi

3. Overflytning

2. Vækst og arbejdspladser

4. Samfundsøkonomi

6. Miljø og klimaca. -3,1 mia. kr.

? ?

Resultater

Resultaterne er opgjort ud fra seks kriterier, der hver især udgør vigtige parametre i kommunernes og regionens prioriteringsproces.

De seks kriterier fremgår nedenfor, og hvert kriterie er udstyret med et ikon. Ikonet angiver, hvor godt resultatet for det enkelte 

kriterie lever op til regionens målsætning. 

1 2 3 4
Foreløbige 

undersøgelser
Udbudsklar

Realiserbarhed:

Se ikonforklaring s. 4-5.
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Evalueringskriterie I II III
Incentives 

vurdering 

1. Sammenhæng til Greater Copenhagen

2. Vækst og arbejdspladser

3. Overflytning

4. Samfundsøkonomi

5. Projektøkonomi

6. Miljø og klima

I. Letbane på Frederikssundsvej, 2014, COWI og Tetraplan.

II. Ny Ellebjerg og Glostrup som trafikale knudepunkter, 2014, Transportministeriet.

III. Mobilitet og fremkommelighed i hovedstaden – Hovedrapport, 2013, Trængselskommissionen.

Kilder:

Mulige yderligere analyser

+ Miljøeffekterne er meget svagt belyst. En VVM-analyse vil 

forbedre udgangspunktet.

+ De samlede trafikale effekter er ikke belyst. Det er relevant 

at undersøge, hvor stor den samlede tidsgevinst er for de 

kollektivt rejsende, og hvor stort tidstabet for bilisterne er. 

En analyse med brug af Landstrafikmodellen kan belyse 

omfanget.

6. Miljø og klima

De samlede effekter på miljø og klima er ikke opgjort.

På Frederikssundsvej fra Husum Torv til Nørrebro St. forventes 

de udledte emissioner at falde med 10% på grund af faldet i 

biltrafik.I

Biltrafikken forventes derimod at stige med op til 12% i andre 

dele af København,I hvilket vil øge udledningen af CO2 og andre 

emissionstyper i de områder.

Overgangen fra busser med dieselforbrug til en eldreven 

letbane vil gavne miljøet, da el-køretøjer er CO2-neutrale. 

Incentive vurderer, at antallet af rejser i bil vil falde, hvilket 

vil lede til et fald i udledningen af CO2 og andre 

emissionstyper.

Incentive konkluderer derfor, at projektet samlet set vil sænke 

udledningen af CO2 og andre emissionstyper.

5. Projektøkonomi

Anlægsomkostningerne er ca. 3,4 mia. kr. inkl. 

korrektionstillæg på 50%.I

Samlet forventes driftsøkonomien i den kollektive trafik at 

blive forbedret med 13. mio. kr. årligt.I

Letbanen øger antallet af passagerer på den nye Metro 

Cityring, hvilket vil øge indtægterne for metroen med 10 mio. 

kr. årligt.I

Nutidsværdien af de årlige driftsbesparelser er i omegnen af 

280 mio. kr.

Incentive vurderer, at den samlede projektøkonomi er -3,1 

mia. kr.

4. Samfundsøkonomi

Der er ikke beregnet samfundsøkonomi på letbanen fra 

Gladsaxe til Nørrebro.

Projektet har en lille driftsøkonomisk gevinst på 13 mio. kr. 

årligt.I

Anlægsomkostningerne er ca. 3,4 mia. kr.I

Biltrafikanter på Frederikssundsvej kan opleve et tab på et par 

minutter.I

På grund af de høje samfundsøkonomiske omkostninger og de 

små gevinster vurderer Incentive, at projektet ikke er 

samfundsøkonomisk rentabelt.

3. Overflytning

Ændringerne i den totale trafikmængde er ikke opgjort i det 

tilgængelige materiale.

Letbanen forventes at have 36.000 daglige påstigninger, og det 

samlede antal passagerkilometer stiger med 30%.I

Rejsetiden for bilister på Frederikssundsvej forventes at stige 

med et par minutter.I

Trafikken på Tagensvej, Bispeengbuen, Hillerødgade og Borups 

Allé forventes at stige med op mod 12%.I

Den kollektive trafik bliver forbedret, samtidig med at 

forholdene for bilister forringes. Incentive vurderer derfor, at 

færre rejsende vil anvende bilen, mens flere vil anvende 

kollektive trafik, og projektet har dermed en positiv effekt på 

overflytning.

Kilder og behov for yderligere analyser
Viser, hvilke elementer der indgår i vurderingen.
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7b. Sammenhængende banebetjening i håndfladen 

Projekttype: Letbane

Formål: Formålet med projektet er at skabe sammenhæng mellem metroen og letbanen langs Ring 3. Tiltag 7a og 7b er mulige faser 

1 og 2 i arbejdet med at styrke den sammenhængende banebetjening i håndfalden.

Fakta om projektet: I projektet anlægges en ny letbane fra Glostrup til Ny Ellebjerg. Linjeføringen vil gå fra Glostrup til 

Brøndbyvester og videre til Brøndbyøster. Herfra vil letbanen køre til Hvidovre Hospital og derefter mod Ny Ellebjerg station. 

Letbanen har en samlet længde på 10,4 km og har 11 stationer på strækningen.I

Letbanen vil hovedsagligt blive etableret i midten eller i siden af vejen og sjældent dele areal med biltrafikken.I

Forudsætninger: Forudsætningerne for projektet er, at metroen til Nordhavn, metroen til Ny Ellebjerg, Metro Cityringen og 

letbanen langs Ring 3 er etableret.I

Beskrivelse

2. Vækst og arbejdspladser

De samlede effekter på væksten og antallet af arbejdspladser 

er ikke beskrevet i det tilgængelige materiale.

Erfaringer fra andre byer viser, at letbaner kan skabe 

forbedringer af det lokale byrum.IV

Projektet skaber byudviklingsmuligheder gennem øget 

stationsnærhed. 

Mobiliteten for rejsende med kollektiv transport forventes at 

stige, hvilket kan føre til en tidsgevinst på 262.000 timer pr. år 

for de eksisterende kollektive trafikanterI. En andel af 

tidsgevinsten vil tilfalde erhvervslivet og pendlerne, hvilket 

skaber et øget arbejdsudbud.

Letbanen vil desuden kun have en begrænset effekt på 

fremkommeligheden for biltrafikken.

Omvendt vil finansieringen af letbanen skabe 

arbejdsudbudsforvridning, som vil mindske væksten.

Incentive kan ikke vurdere, om arbejdsudbudsgevinsten er 

større end arbejdsudbudsforvridningen. Incentive vurderer dog, 

at projektet har en positiv arbejdsudbudsgevinst.

1. Sammenhæng i Greater CPH

I Trængselskommissionens hovedrapport fra 2013 nævner de, at 

der er behov for bedre forbindelse mellem 'fingrene' i 

Fingerplanen.III Letbaneprojekterne i hovedstaden kan styrke 

denne forbindelse. 

Letbanen fra Glostrup til Ny Ellebjerg kan skabe en bedre 

sammenhæng i den kollektive trafik ved at forbinde den 

planlagte letbane langs Ring 3 og metrosystemet.

Det vil tage 26 minutter fra Glostrup til Ny Ellebjerg, og der vil 

køre en letbanevogn hvert 5. minut i 

spidsbelastningsperioderne.I

Hvidovre Hospital bliver lettere tilgængeligt.I

Årligt forventes de eksisterende kollektive trafikanter at opleve 

en tidsgevinst på 262.000 timerI. Og letbanen vil blive etableret 

således, at biler fortsat kan komme frem.I

Ny togdrift mellem Roskilde og Københavns Lufthavn vil skabe 

en sammenhæng mellem Glostrup og Ny Ellebjerg og vil derfor 

mindske gevinsten ved letbanen.II

Incentive vurderer, at projektet overordnet vil sænke 

rejsetiden til flere trafikale knudepunkter i Greater

Copenhagen.

Fase 2: Glostrup til Ny Ellebjerg

1. Sammenhæng i Greater CPH

5. Projektøkonomi

3. Overflytning

2. Vækst og arbejdspladser

4. Samfundsøkonomi

6. Miljø og klimaca. -1,5 mia. kr.

Resultater

Resultaterne er opgjort ud fra seks kriterier, der hver især udgør vigtige parametre i kommunernes og regionens prioriteringsproces.

De seks kriterier fremgår nedenfor, og hvert kriterie er udstyret med et ikon. Ikonet angiver, hvor godt resultatet for det enkelte 

kriterie lever op til regionens målsætning. 

1 2 3 4
Foreløbige 

undersøgelser
Udbudsklar

Realiserbarhed:

Se ikonforklaring s. 4-5.
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Evalueringskriterie I II III IV
Incentives 

vurdering 

1. Sammenhæng til Greater Copenhagen

2. Vækst og arbejdspladser

3. Overflytning

4. Samfundsøkonomi

5. Projektøkonomi

6. Miljø og klima

I. Analyse af letbane mellem Glostrup og Københavns Lufthavn, 2013, Rambøll.

II. Ny Ellebjerg og Glostrup som trafikale knudepunkter, 2014, Transportministeriet.

III. Mobilitet og fremkommelighed i hovedstaden – Hovedrapport, 2013, Trængselskommissionen.

IV. Letbane på Frederikssundsvej, 2014, COWI og Tetraplan.

Kilder:

Mulige yderligere analyser

+ Miljøeffekterne er begrænset beskrevet i det tilgængelige 

materiale. En VVM-analyse vil afhjælpe det.

+ De samlede trafikale effekter er ikke belyst. Det er relevant 

at undersøge, hvor stort tidstabet for bilisterne er. En 

analyse med brug af Landstrafikmodellen kan belyse 

omfanget.

6. Miljø og klima

De samlede effekter på miljøet og klimaet er ikke opgjort.

Antallet af rejser i bil forventes at falde, hvilket reducerer 

udledningen af CO2 og andre emissionstyper.

Overgangen fra busser med dieselforbrug til en eldreven 

letbane vil gavne miljøet, da elkøretøjer er CO2-neutrale. 

Incentive vurderer, at tiltaget vil mindske udledningen af CO2

og andre emissionstyper og vil derfor have en positiv effekt på 

miljøet.

5. Projektøkonomi

Anlægsomkostninger er ca. 2,4 mia. kr. inkl. korrektionstillæg 

på 50% I og II

De årlige omkostninger er 69 mio. kr., mens driftsindtægterne 

er 28 mio. kr.I Samlet vil letbanen sandsynligvis give et årligt 

driftsøkonomisk tab på 41 mio. kr.I

Nutidsværdien af de årlige driftsbesparelser er knap 900 mio. 

kr.

Det er uklart, om ændringerne i brugen af andre offentlige 

transportmidler (bus, tog og metro) er inkluderet i 

beregningerne.

Incentive vurderer, at den samlede projektøkonomi er -1,5 

mia. kr.

4. Samfundsøkonomi

Letbanen har en nettonutidsværdi på -788 mio. kr. og en intern 

rente på 2,4%.I

Letbanen er derfor ikke samfundsøkonomisk rentabel.I

Samfundsøkonomien er beregnet uden at inkludere et tidstab 

for bilisterne.I

De samfundsøkonomiske beregninger bygger på en ældre 

udgave af Finansministeriets vejledning. Incentive vurderer, at 

resultatet vil forværres ved brug af de nyeste antagelser.

Ved et konservativt skøn med et årligt tidstab på 1.000 timer 

for bilisterne vil den interne rente blive negativ.I

Incentive vurderer, at resultatet er forbundet med stor 

usikkerhed, og det er ikke sikkert, at den interne rente er 

positiv.

3. Overflytning

Letbanen forventes at mindske antallet af rejser i bil med knap 

1.000 rejser pr. hverdagsdøgn.I

Ligeledes forventes antallet af rejser til fods og på cykel at 

falde med omkring 1.000 rejser pr. hverdagsdøgn.I

Antallet af rejser med kollektiv trafik forventes pr. 

hverdagsdøgn at stige med knap 2.500 rejser.I

9.800 personer er estimeret til at benytte letbanen pr. 

hverdagsdøgn.I

Letbanen har en positiv indflydelse på overflytningen og 

sænker antallet af rejsende med bil.

Kilder og behov for yderligere analyser
Viser, hvilke elementer der indgår i vurderingen.
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8. Automatisering af S-tog

Projekttype: Automatisering af S-tog

Formål: Projektet har til formål at øge den kollektive trafik, mindske trængslen omkring København og øge sammenhængen i 

Greater Copenhagen.

Fakta om projektet: Den igangværende opgradering af signalprogrammet på S-banen gør det muligt for S-togene at køre 

semiautomatisk, hvilket senere hen kan bruges til at gøre S-togene fuldautomatiske. Det betyder, at togene i praksis kan fungere

som metroen i København. I dette bilag ses nærmere på scenariet, hvor S-togene går over til metrolignede drift. Det gør, at togene 

kan køre med en højere frekvens, mere rettidigt og med færre aflysninger. 

Forudsætninger: Signalprogrammet er gennemført på S-banen.

Beskrivelse

2. Vækst og arbejdspladser

Effekten på vækst og arbejdspladser er ikke beskrevet i det 

tilgængelige materiale.  

Projektet forventes at give en tidsbesparelse på 30.600 timer 

pr. hverdagsdøgn.I

Projektet reducerer dermed rejsetiden og mindsker trængslen, 

hvilket øger arbejdsudbuddet.

Projektet har sandsynligvis en positiv projektøkonomi og kan 

dermed påvirke statens budget positivt. Det vil sænke behovet 

for skatteopkrævninger, hvilket alt andet lige vil have en 

positiv effekt på arbejdsudbudsforvridningen. 

Incentive vurderer, at både arbejdsudbudsforvridningen og –

gevinsten vil være positive. Derfor har projektet en positiv 

effekt på vækst og arbejdspladser.

1. Sammenhæng i Greater CPH

Projektet forventes at forbedre S-togsbetjeningen markant for 

passagererne.II

Togene kan køre med højere frekvens, hvilket giver kortere 

ventetid.II

Der vil forventeligt blive kørt 74% flere togkilometer.II

Den højere frekvens på S-togsafgangene sænker ventetiden på 

stationerne. Det betyder fx, at på strækningen fra Ny Ellebjerg 

til København H falder rejsetiden gennemsnitligt med 2 

minutter. pr. passagerII. 

Projektet har sammenlagt en positiv sammenhæng med Greater

Copenhagen.

Resultaterne er opgjort ud fra seks kriterier, der hver især udgør vigtige parametre i kommunernes og regionens prioriteringsproces.

De seks kriterier fremgår nedenfor, og hvert kriterie er udstyret med et ikon. Ikonet angiver, hvor godt resultatet for det enkelte 

kriterie lever op til regionens målsætning.

Resultater

1. Sammenhæng i Greater CPH

5. Projektøkonomi

3. Trængsel og overflytning

2. Vækst og arbejdspladser

4. Samfundsøkonomi

6. Miljø og klimaPositiv

1 2 3 4
Foreløbige 

undersøgelser
Udbudsklar

Realiserbarhed:

Se ikonforklaring s. 4-5.
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Evalueringskriterie I II
Incentives 

vurdering 

1. Sammenhæng til Greater

Copenhagen

2. Vækst og arbejdspladser

3. Trængsel og overflytning

4. Samfundsøkonomi

5. Offentlig økonomi

6. Miljø og klima

I. Analyse af muligheder for automatisk S-banedrift, 2013, Transportministeriet.

II. Afrapportering for de strategiske analyser, 2014, Transportministeriet.

Kilder:

Mulige yderligere analyser

+ Miljøeffekterne er ikke beskrevet og kan belyses med en 

VVM-undersøgelse.

+ De samlede trafikale effekter er ikke belyst. En analyse med 

brug af Landstrafikmodellen kan belyse dette.

+ En samfundsøkonomisk analyse kan give et mere præcist 

overblik over økonomien i projektet.

6. Miljø og klima

Effekterne på miljø og klima er ikke direkte beskrevet i 

materialet.

Projektet forventes at øge antallet af rejser i S-tog med mere 

end 110.000 rejser pr. hverdagsdøgn.I

Antallet af kørte togkilometer forventes derfor at stige med 

74%, hvilket får energiomkostningerne til at stige med 58%.II

Dette vil dog ikke have en negativ påvirkning på miljø og klima, 

da eltog er CO2-neutrale.

Incentive vurderer, at projektet vil have en positiv påvirkning 

på miljø og klima. 

5. Projektøkonomi

De forventede anlægsomkostninger for projektet er 4,4 mia. 

kr.I

Det forventede driftsoverskud er 325 mio. kr. årligt.I

Driftsoverskuddet kan finansiere projektet over 19 år til en 

rente på 4%.II Det førerløse materiel har en forventet levetid på 

25-30 år, og diverse anlæg har en forventet levetid på 15-50 

år.I

Incentive vurderer, at projektet har en positiv offentlig 

økonomi. 

4. Samfundsøkonomi

Projektøkonomien alene er vurderet positiv.

Der er yderligere positive effekter af tidsbesparelsen på 30.600 

timer pr. hverdagsdøgn.I Den samlede effekt af tidsgevinsten er 

ikke beregnet, men det  have en stor positiv effekt på det 

samfundsøkonomiske resultat. 

Anlægsomkostningerne er høje og er estimeret med en vis 

usikkerhed. Det kan påvirke det samfundsøkonomiske resultat i 

en negativ retning. 

Incentive vurderer, at projektet har meget begrænsede 

negative effekter for samfundsøkonomien, mens de positive 

effekter er store. På den baggrund vurderer Incentive, at 

projektet har en positiv samfundsøkonomi. 

3. Overflytning

Der er ingen oplysninger i det tilgængelige materiale om 

effekten på overflytning.

Projektet øger S-togets konkurrenceevne, og antallet af rejser i 

S-togsnettet forventes at stige med over 110.000 pr. 

hverdagsdøgn svarende til 31%.I

Incentive vurderer, at der blandt stigningen i antallet af rejser 

vil være overflytninger fra biler og cykler til S-tog. På den 

baggrund vurderer Incentive, at projektet har en positiv effekt 

på overflytning. 

Kilder og behov for yderligere analyser
Viser, hvilke elementer, der indgår i vurderingen.
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Indledning

Trængsel på vejene og kapacitetsproblemer på bane er et problem, der berører mange i hovedstadsregionen i dag og vil gøre det i de 

kommende år, hvor indbyggertallet forventes at stige med mere 200.000 personer frem mod 2030. I dag sidder pendlerne mere end 9 

mio. timer i kø pr. år. Fortsætter denne udvikling, vil pendlerne ifølge Trængselskommissionen i 2025 sidde 18 mio. timer i kø.

Infrastrukturen i hovedstadsområdet er planlagt efter 'Fingerplanen', der er den overordnede ramme for den fysiske planlægning og 

fremtidige udvikling. Planen har fokus på stationsnærhed og erhvervsudvikling sammen med et alsidigt udbud af bosætning, som 

tilsammen vil skabe økonomisk vækst i hele hovedstadsområdet. For at imødekomme de stigende trængselsproblemer er der behov 

for nye strategier i sammenhæng med 'Fingerplanen', der fokuserer på overflytning fra bil til andre transportformer. 

Fremtidens trængsel øger behovet for nye strategier

KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden har bedt Incentive om at præsentere to strategier på baggrund af eksisterende analyser. 

1. Den første strategi har fokus på overflytning til kollektiv transport ved hjælp af et såkaldt parkér & rejs-anlæg. 

2. Den anden strategi har fokus på overflytning til cykel ved hjælp af forbedrede cykelforhold. 

Begge strategier er illustreret herunder i sammenligning med alternativet, hvor trængselsproblemerne i fremtiden fortsætter. 

Strategierne er yderligere uddybet på de to efterfølgende sider.

Nuværende trængselsproblem

Eksempel: Fra Blovstrød til Hovedbanegården kl. 8:00 = op til 70 min. + søge- og gåtid afsat til parkering nær arbejdspladsen.    

55-80 min.

15 min. Finde en p-plads: 10 min.30-55 min.

Eksempel: Fra Blovstrød til et parkér og rejs-anlæg ved Holte St. + tog til Hovedbanegården kl. 8:00 = 51-57 min. 

Genen ved at skifte reduceres

51-57 min.

Før: fx 8 min.

Efter: fx 3 min.

15 min. Gåtid: 1-2 min.32 min.

Eksempel: Fra Blovstrød til Hovedbanegården kl. 8:00 med cykel = 96 min. Eller med et skifte til tog = 64 min.    

64-96 min.

31 min.

32 min.

Fremkommelighed og komfort på cykelsti forbedres

Før: fx 65 min.

Efter: fx 62 min.

Gåtid: 0-2 min.

Gør kollektiv transport attraktivt ved at gøre det nemmere at skifte mellem bil og tog.

Strategi 1: Parkér & rejs-anlæg

Strategi 2: Forbedrede cykelforhold

Gør cykling attraktivt ved at forbedre forhold på cykelstier og parkeringsforhold ved stationer.
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Omkostninger

Trængselskommissionen vurderer, at der vil kunne etableres parkér & rejs-anlæg på en række stationer på Sjælland, herunder ved 

Køge Nord, inden for en ramme på 100 mio. kr.

Den Grønne Trafikaftale (2009) har afsat en pulje på 1 mia. kr. til flere og bedre parkér & rejs-anlæg frem til 2020. DSB har i 2015 

disponeret halvdelen af puljebeløbet.

Potentiale

Potentialet til at overflytte trafik fra biltrafik til kollektiv trafik vha. parkér & rejs-anlæg er i dag begrænset. Det vurderer 

Trængselskommissionen, der også påpeger, at der er brug for nærmere analyser af, hvor der mest fordelagtigt kan placeres parkér & 

rejs-anlæg på Sjælland. I fremtiden, når trængselsproblemerne bliver større, bliver parkér & rejs-anlæg mere fordelagtige.

Kritiske succeskriterier

Følgende faktorer er afgørende for, om strategien kan blive en succes:

Anlæggene placeres de rigtige steder

For at få størst effekt af parker & rejs-

anlæggene skal de placeres på steder, 

hvor de får konkurrenceforholdet 

mellem biltrafik og kollektiv trafik til 

at tippe i retning af kollektiv trafik for 

en stor del af de rejsende. Det 

betyder, at anlæggene skal placeres 

på steder, hvor den kollektive trafik i 

dag er attraktiv (høj frekvens), men 

hæmmes af, at det er tidskrævende at 

finde en parkeringsplads.

Samarbejde om større anlæg

Den statslige pulje på 1 mia. kr. i 

perioden 2009-2020 administreres af 

DSB. Ca. 500 mio. kr. er pr. 2015 

disponeret til de let realiserbare 

anlæg. Udestående er større og 

omkostningstunge parker & rejs-

anlæg, hvor kravet om 50% kommunal 

medfinansiering er vanskelig. En større 

grad af statsligt finansiering vil kunne 

bidrage til at de omkostningstunge 

anlæg bliver anlagt. 

Integreres med indkøbsmuligheder

Ved at tage udgangspunkt i de 

rejsendes behov og fx integrere 

indkøbsmuligheder, bil- og 

cykelværksteder mv. i forbindelse med 

parkér & rejs-anlæg kan man ifølge 

Trængselskommissionen gøre det mere 

attraktivt for de rejsende at benytte 

parkér & rejs-anlæggene.

1 2 3

Forudsætninger for en attraktiv strategi

For at parkér & rejs-anlæg kan medvirke til at reducere trængslen, er det nødvendigt, at de rykker på konkurrenceforholdet mellem 

biltrafik og kollektiv trafik. Parkér & rejs-anlæg er attraktive i tilfælde, hvor:

1. trængsel på indfaldsvejene er et stort problem og gør bilen til et langsommere alternativ.

2. parkeringsrestriktioner og betaling gør bilen til et dyrere alternativ.

3. det kollektive trafiksystem har en høj frekvens og er et attraktivt alternativ til bilen.

Sådan virker det

Strategi for udbredelse af parkér og rejs

Etablering af parkér & rejs-anlæg er en strategi for overflytning, 

der har til formål at reducere trængsel og øge 

fremkommeligheden i hovedstadsområdet. Det sker ved at gøre 

kombirejser attraktive for pendlere mellem hovedstadens ydre 

og indre kommuner.

Skiftetiden ved stationsområdet er vigtig, når bilisten skal vælge 

mellem de forskellige transportformer. Ved at reducere 

skiftetiden ved hjælp af nemme og tilgængelige 

parkeringsforhold bliver kollektiv transport mere attraktiv.

Genen ved et skifte reduceres
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Omkostninger

Alt efter ambitionsniveauet til udviklingen af supercykelstisnettet kan det ifølge Trængselskommissionen gennemføres med et 

moderat ambitionsniveau til 1 mia. kr. eller højeste ambitionsniveau til 2 mia. kr.

Trængselskommissionen anvender en standardenhedspris på 10.000 kr. pr. cykelparkeringsplads.

Strategien har til formål at få cyklen til at fylde mere i 

hovedstadens transportsystem, end det er tilfældet i dag.

Det kræver, at cykelinfrastrukturen forbedres med både 

effektive og sammenhængende ruter samt bedre 

stationsforhold. Med en stigende befolkningsvækst i den inderste 

del af København er det langt mere effektivt at udbrede 

cykeltrafikken end biltrafikken, da de fylder væsentligt mindre 

på vejen og i byrummet. En måde at forbedre 

fremkommeligheden er ved hjælp af såkaldte supercykelstier.  

Potentiale

Supercykelstier kan ændre på folks transportvaner på to måder:

+ Ved at gøre det relevant at cykle længere afstande.

+ Ved at gøre cykelturen hurtigere og mere komfortabel for 

de personer, der allerede i dag bor i cykelafstand.

En måling lavet af COWI på supercykelstien ved Albertslund 

viser en stigning i antallet af personer, der benytter stien, på 

7-9%.

Ifølge Incentive er gennemsnitshastigheden for cyklister på 

supercykelstier steget med 5%.

Sådan virker det

Strategi for forbedrede cykelforhold

Kritiske succeskriterier

Følgende faktorer er afgørende for, om strategien kan blive en succes:

Supercykelstier udvides til flere 

gennemgående ruter

Forbedringer kan ske ved at lave 

større og bedre cykelstier med bl.a. 

grøn bølge, servicestationer med 

cykelpumpe og drikkevand, adskillelse 

af buspassagerer og cyklister, opdeling 

i hurtigbane og komfortbane.

Infrastrukturen skal forbinde 

arbejdspladser, boligområder og 

kollektive knudepunkter.

Cykelforhold ved stationer forbedres

Trængselskommissionen anbefaler, at 

der etableres en pulje på 300 mio. kr. 

til at forbedre cykelkapacitet ved 

centrale stationer.

Man bør vurdere de enkelte 

strækninger og stationsforhold i 

forhold til valg af løsninger, men med 

en ensartet høj standard.

Kapaciteten udnyttes effektivt

Den store efterspørgsel på at tage 

cykler med i togene giver i fremtiden 

kapacitetsproblemer, da antallet af 

passagerer i togene fortsat vokser. Et 

af de nuværende løsningsforslag går på 

at etablere et nyt by- og 

pendlercykelsystem, hvor man kan 

reservere pendlercykler hjemmefra. 

1 2 3

Forudsætninger for en attraktiv strategi

For at forbedrede cykelforhold kan medvirke til at reducere trængslen, er det nødvendigt, at de rykker på konkurrenceforholdet 

mellem bil og cykel. Brug af cyklen er attraktivt i tilfælde, hvor:

1. befolkningstætheden er høj.

2. der er rimelig afstand til centrale arbejdspladsområder — mindre end 30 km.

3. der er et stort fokus på sundhed i befolkningen.

Fremkommelighed og komfort på cykelsti forbedres
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Beslutningsgrundlag for sammenlægning af creoDK og 
Copenhagen EU Office  
 

Indhold 

Dette sammenlægningsnotat danner sammen med forslag til vedtægter beslutningsgrundlaget for 

sammenlægning af de to EU-kontorer creoDK og Copenhagen EU Office.  Notatet beskriver: 

 

1. Baggrund ............................................................................................................ 1 

2. Vision ................................................................................................................ 2 

3. Hovedformål og hovedopgaver for sammenlagt kontor ................................. 2 

4. Organisation ..................................................................................................... 4 
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6. Personale og fysiske rammer ........................................................................... 8 

 

1. Baggrund  

Copenhagen EU Office er det erhvervspolitiske EU-kontor for Region Hovedstaden og regionens 29 

kommuner. Kontoret i Bruxelles har særligt fokus på at understøtte aktører fra hovedstadsregionen i EU-

projektudvikling. 

 

creoDK er det fælles EU-forskningskontor i Bruxelles for Københavns Universitet, Danmarks Tekniske 

Universitet, Copenhagen Business School og Region Hovedstaden. Kontorets hovedopgave er at optimere 

partnernes indflydelse på EU’s forskningsaktiviteter. 

 

Begge kontorers ejerkredse har oplevet gensidig værdi af samarbejder mellem Copenhagen EU Office og 

creoDK både i Bruxelles og i Danmark. Begge ejerkredse har ønsket at afsøge muligheden og potentialet for 

sammenlægning af de to kontorer med sigte på at styrke  den samlede indsats, mens prioriterede 

kerneaktiviteter for de respektive ejerkredse fortsat er i centrum. Fra 1. januar 2016 indledtes en formel 

sammenlægningsproces for kontorerne.  

 

Det fælles regionale samarbejde i regi af Greater Copenhagen samt den Regionale Vækst og 

Udviklingsstrategi (ReVUS) udgør det politiske og strategiske grundlag for sammenlægning af de to 

kontorer.  

 

I relation hertil har Region Sjælland i regi af Greater Copenhagen udtrykt ønske om, at deres Bruxelles-

kontor - Zealand Denmark EU Office - kan indgå i sammenlægningen. Bestyrelsen i Copenhagen EU Office 

har i den forbindelse besluttet, at sammenlægningen af mellem creoDK og Copenhagen EU Office har 

førsteprioritet i 2016, men at dørene skal holdes åbne for udvidelse med andre parter på sigt – bl.a. ud fra et 

Greater Copenhagen perspektiv. 
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2. Vision for sammenlagt kontor 

Visionen bag Copenhagen EU Office er, at hovedstadsregionen bliver en metropol med høj jobskabende 

vækst og livskvalitet, og et internationalt knudepunkt for excellent forskning og banebrydende innovation.  

En sammenlægning af creoDK og Copenhagen EU Office og dermed øget samarbejde i ejerkredsen vil give 

bedre mulighed for at: 

- løse samfundsmæssige udfordringer i projekter, der kræver deltagelse af aktører fra både 

videninstitutioner, virksomheder og offentlige myndigheder 

- forbedre adgangen til samarbejde med førende europæiske aktører, deltagelse i store 

demonstrationsprojekter, opskalering af løsninger og øge engagementet i toneangivende netværk 

- sikre en stærk fælles international profil for aktørerne i hovedstadsregionen (under brandet Greater 

Copenhagen) 

- kombinere og optimere kompetencer, ressourcer (herunder fælles administration, kommunikation 

mm.) og netværk samtidig med, at varetagelse af ejernes særligt prioriterede fokusområder 

bibeholdes. 

 

Sammenlægningen af de to EU-kontorer vil således give mulighed for, at den samlede ejerkreds står 

stærkere i forhold til både interessevaretagelse, projektudvikling, synlighedstiltag, netværksopbygning, 

ressourceanvendelse og kommunikation. 

 

3. Hovedformål og hovedopgaver for sammenlagt kontor 

creoDK og Copenhagen EU Office arbejder inden sammenlægningen ud fra hver deres strategi og 

handlingsplan, som er vedtaget af kontorernes respektive ejerkredse. De to kontorer har imidlertid flere 

fælles målsætninger og aktiviteter, hvor øget samarbejde blandt både medarbejdere og i ejerkredsen vil give 

styrkede indsatser.  

 

Hovedformål 

På baggrund af en fælles strategi og handlingsplan er det det samlede EU-kontors opgave at varetage 

hovedstadsregionens EU-indsats. Konteret understøtter dermed ejerkredsen i dennes arbejde med 

forskning, innovation, regional udvikling og erhvervsfremme samtidig med, at medlemmernes særligt 

prioriterede kerneaktiviteter fastholdes og videreudvikles inden for henholdsvis interessevaretagelse 

(creoDK partnerne) og projektudvikling (ejerkredsen bag Copenhagen EU Office). 

 

I en kommende fælles strategi og handlingsplan opstilles konkrete målsætninger og succeskriterier for 

hovedopgaverne. 
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Hovedopgaver 

Løse samfundsmæssige udfordringer og øge hjemtag af EU-midler 

- Der er stort potentiale i et styrket samarbejde mellem de to EU-kontorers ejerkredse, idet øget 

integration vil bidrage til, at ejerne i fælleskab kan opbygge stærkere triple-helix partnerskaber og 

dermed indgå i endnu flere succesfulde EU-projekter – ikke bare inden for Horizon 2020, men også 

inden for andre EU-programmer som fx Interreg og Folkesundhedsprogrammet.  

- Et sammenlagt kontor vil via et integreret samarbejde åbne op for adgang til partnerkredsenes 

respektive samarbejdspartnere i ind- og udland, hvilket vil føre til opbygning af nye netværk mellem 

videninstitutioner, virksomheder og kommuner og øge samarbejdet med førende europæiske aktører 

omkring deltagelse i forsknings- og demonstrationsprojekter, strategisk vigtige netværk mv.  

 

Interessevaretagelse 

- Et sammenlagt EU-kontor med aktører fra videninstitutioner, virksomheder og offentlige myndigheder 

vil styrke budskaberne over for Europa-Kommissionen og andre centrale aktører ift. at sikre, at EU også 

fremadrettet prioriterer områder og afsætter midler til konkrete projektmuligheder med relevans for 

hovedstadsregionens videninstitutioner, kommuner/region og virksomheder. 

 

Synlighed/branding 

- I et fælles EU-kontor sikres både en samlet fortælling og en fælles stærk international profil og identitet 

for aktørerne i hovedstadsregionen under brandet Greater Copenhagen. En stærkere fælles profil vil øge 

europæiske aktørers kendskab til hovedstadsregionale styrkepositioner (grøn, sund, smart, kreativ 

m.v.) og også af den vej bidrage til øget samarbejde med førende europæiske aktører samt bidrage til 

øget internationalisering af ejerkredsen.  

 

 

Internationalisering / kompetenceudvikling 

- Øget samarbejde mellem ejerne af det fælles EU-kontor vil skabe bedre mulighed for at øge viden og 

kompetencer samt udnytte hinandens styrker i relation til projektudvikling og udnyttelse af 

mulighederne i Bruxelles.  

- Hertil kommer bedre koordinering af aktiviteter og mere effektivt ressourceforbrug ift. deltagelse i 

europæiske netværk og større adgang til viden om projektmuligheder, partnerskabssøgninger, 

konferencer, arrangementer mm.  

 

Særligt prioriterede fokusområder 

Begge kontorers respektive ejerkredse vil fortsat have prioriterede fokusområder, som de i højere grad 

ønsker at forfølge i det sammenlagte kontor; dels i form af videns- og rådgivningsbehov, dels når det 

kommer til mere konkrete aktiviteter i Bruxelles. 
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- For creoDK partnerne er det således afgørende fortsat at kunne forfølge interessevaretagelse af mere 

forskningsfaglig karakter, både inden for faglige områder og som sikring af forskningens plads i 

projektmuligheder og rammeprogrammer mere generelt.  

- For Copenhagen EU Office vil det være afgørende fortsat at have adgang til rådgivning om programmer 

og tiltag målrettet kommuner/region og virksomheder, og som ikke har eksplicit forskningspolitisk 

relevans (fx LIFE, ELENA, SMV-instrumentet, Fast Track to Innovation, Eurostars mfl.) 

 

Ny strategi 

Det er vigtigt, at alle betalende parter kan se sig selv i den nye organisation. Derfor igangsættes  over 

sommeren 2016 en strategiproces med deltagelse af alle ejere og EU-kontorerne med udgangspunkt i de to 

nuværende kontorers strategier og  handlingsplaner.  

 

Kontorernes respektive strategier og handlingsplaner er gældende, indtil nye vedtages af det sammenlagte 

kontors bestyrelse.  

4. Styring og organisation 

De to kontorer sammenlægges til én organisatorisk og selvstændig juridisk enhed med én bestyrelse, 

ledelse, administration, økonomi, identitet, strategi mv.  Kontoret vil få navnet Copenhagen EU Office. 

 

Foreningen og dens medlemskreds 

Foreningen for det nuværende Copenhagen EU Office er det formelle udgangspunkt for det samlede kontor. 

Foreningen videreføres med nye vedtægter inklusive et bredere formål, en bredere ejerkreds og en ændret 

sammensætning af bestyrelsen. 

  

Medlemmerne af foreningen er Region Hovedstaden, de enkelte kommuner i hovedstadsregionen samt 

videninstitutionerne: Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business 

School.  
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Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, som godkender bestyrelsens beretning, og 

årsregnskab, samt fastlægger det kommende års kontingent. Endvidere beslutter generalforsamlingen 

eventuelle vedtægtsændringer.  

 

KKR Hovedstaden, Regionsrådet hhv. videninstitutionerne kan hver have højest 3 deltagere til 

generalforsamlingen. Udpegning af deltagere på generalforsamlingen besluttes af parterne selv.  

Beslutninger på generalforsamlingen forudsætter enighed. 

 

Bestyrelse, formandskab og styregruppe 

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 11 repræsentanter. Sammensætningen er følgende: 

- 3 repræsentanter efter indstilling fra Region Hovedstaden  

- 3 repræsentanter for kommunerne i regionen – KKR Hovedstaden. Betinget af medlemskab 

besættes mindst én af de tre kommunepladser af en repræsentant for Københavns Kommune. 

- 3 repræsentanter for videninstitutionerne efter indstilling fra disse i fællesskab.  

- 2 repræsentanter for regionens erhvervsliv efter indstilling fra Vækstforum Hovedstaden. 

 

Herved etableres en bestyrelse, hvor de tre betalende ”grupperinger” har lige mange pladser. Det samme vil 

gælde stemmer til den årlige generalforsamling.  

 

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for fire år ad gangen, hvilket følger kommune- og regionsvalgperioden.  
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Bestyrelsen skal have et formandskab med en formand og to næstformænd.  

- Formanden udpeges for 2 år ad gangen skiftevis blandt de kommunale repræsentanter i bestyrelsen 

og de regionale repræsentanter.  

- Den ene næstformand udpeges på samme måde, således at næstformanden udpeges blandt de 

regionale hhv. kommunale bestyrelsesmedlemmer, som ikke udpeger formanden i en given 2-årig 

periode.  

- Videninstitutionernes repræsentanter udpeger en næstformand for 2 år ad gangen.  

 

Styregruppe  

Der nedsættes en styregruppe med 6 ledelsesrepræsentanter fra Region Hovedstaden, KKR Hovedstaden, 

Københavns Kommune og de 3 videninstitutioner. Som udgangspunkt varetager Region Hovedstaden 

formandsposten, men andet kan aftales.  

 

Styregruppe varetager den løbende ledelsesmæssige og administrative dialog med sekretariatschefen, men 

der kan naturligvis også være direkte dialog mellem bestyrelsen og sekretariatschefen. 

 

Styregruppen kan vælge at nedsætte en eller flere arbejdsgrupper til at understøtte sit arbejde. 
 

Hjemlige netværk 

God kontakt, dialog og kendskab til ejerne er en væsentlig forudsætning for, at EU-kontorets medarbejdere i 

deres daglige arbejde kan løfte aktiviteter og prioriteter for ejerkredsen. Forankringen i ejerkredsen vil 

således også i det nye kontor blive prioriteret højt, hvorfor de nuværende hjemlige netværk og grupper 

(herunder creoDK's kontaktgruppe og Copenhagen EU Office's Netværksgruppe)  vil blive udviklet og 

styrket i fællesskab. 

 

Personalemæssigt ophæng i Region Hovedstaden  

Medarbejderne i det sammenlagte EU-kontor er ansat i Region Hovedstaden og udlånt til foreningen.  

Udgifter til løn, pension mv. afholdes af Copenhagen EU Office.  

 

I dialog med revisor m.v. sikres de bedst mulige forudsætninger for , at medarbejdere i Bruxelles fortsat kan 

benytte ligningslovens § 33a om skattelempelse for udsendte medarbejdere. 

5. Medfinansiering og budget 2017  

De nuværende finansieringsmodeller for de to EU-kontorer varierer og er derfor opsummeret nedenfor.  

 

creoDK 

Finansieringsmodellen for creoDK er aftalt som nedenfor mellem stifterne: Region Hovedstaden, KU og 

DTU. CBS har været med siden 2014 og har hidtil (også i 2016) efter aftale med styregruppen bidraget med 

en lavere finansiering på 0,5 mio. kr. 

 

 

Medlem Basisfinansiering 2016 

Region Hovedstaden 2,0 mio.kr. 
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Københavns Universitetet 1,0 mio. kr. 

Danmarks Tekniske Universitet 1,0 mio. kr. 

Copenhagen Business School 0,5 mio. kr. 

I alt 4,5 mio. kr. 

 

Copenhagen EU Office 

Ved stiftelsen af Copenhagen EU Office blev det aftalt mellem regionsrådet og kommunerne/KKR 

Hovedstaden, at den samlede finansiering i 2015 og 2016 udgør 8 mio. kr. Finansieringen deles ligeligt 

mellem regionen og kommunerne. Den enkelte kommune betaler ud fra indbyggertal. 

 

Medlem Basisfinansiering 2016 

Region Hovedstaden 4,0 mio.kr. 

Kommunerne i Region Hovedstaden 4,0 mio. kr. 

I alt 8,0 mio. kr. 

 

Sammenlagt budget for 2017 

På den ene side vurderes, at mange stordriftsfordele ved en sammenlægning er indhøstet, idet de to 

kontorer allerede i dag har fælles leder, fælles administration og samme adresse i et kontorfællesskab. På 

den anden side får parterne selv løbende pålagt besparelser og effektiviseringer, som også bør omfatte det 

fælles EU-kontor.   

 

Derfor gennemføres der ved etableringen en besparelse på 2% på budgettet og dermed også parternes 

medfinansiering. Det sammenlagte budget for 2017 og frem vil således blive på 12,25 mio. kr. årligt (Pris og 

lønreguleret). 
 

Overslag budget 2017 

 

Løn og personale 6,9 mio. kr. 

Projekter, repræsentation og rejseomkostninger 3,65 mio. kr. 

Lokaler 1,2 mio. kr. 

Administration 0,5 mio. kr. 

I alt 12,25 mio. kr. 

Indtægter 12,25  mio. kr. 

 

Udkast til detaljeret budget 2017 vil blive udarbejdet efter beslutning om sammenlægning.  

 

Som udgangspunkt foreslås, at der ikke overføres formue/egenkapital fra 2016 til det nye kontors budget 

2017. Dog kan bestyrelse/styregruppe vælge at overføre et beløb til øremærkede aktiviteter. 

 

Kontingentet for alle medlemmer reguleres fra år til år i forhold til pris- og lønudviklingen på det 

kommunale område (i henhold til Økonomiaftale med regeringen). Dette vil have effekt første gang i 2018 

(fra 2015 til 2016 var reguleringen på det kommunale område 1,6%).  
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Herudover kan bestyrelsen drøfte og indstille til generalforsamlingen, hvis man også i kommende år ønsker 

besparelser/ effektiviseringer. Endvidere kan bestyrelsen som hidtil beslutte at tilbageføre evt. uforbrugte 

midler til parterne.  

 

Som en selvstændig forening med eget CVR-nr. vil det sammenlagte kontor have selvstændig økonomi-

administration og egen revisor.  

6. Personale og fysiske rammer 

Ved sammenlægningen har de to kontorer: 

 

- Fælles sekretariatschef/direktør 

- Fælles administrativ medarbejder 

- creoDK: 3 konsulenter i Bruxelles, 1 konsulent i Danmark 

- Copenhagen EU Office: 4 konsulenter i Bruxelles, 1 konsulent i Danmark. 

 

Copenhagen EU Office og creoDK er samlokaliseret i fælles kontorlokaler i Bruxelles sammen med Malmø 

Stads 1-mandskontor i Nordic House. De to konsulenter i Danmark deler kontor på Regionsgården i 

Hillerød. 

 

Det nye sammenlagte kontor vil fortsat have en sekretariatschef/direktør og en administrativ medarbejder. 

Den øvrige organisering skal fastlægges, men vil forventelig ske i et antal teams.  



3.2 Sammenlægning af Copenhagen EU Office og creoDK
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Udkast til vedtægter for Copenhagen EU Office 
  
Region Hovedstaden, Kommunekontaktråd Hovedstaden (herefter KKR Hovedstaden), Københavns 

Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School stifter foreningen 

Copenhagen EU Office, som med virkning fra 1. januar 2017 driver parternes fælles EU-kontor i Bruxelles 

under navnet Copenhagen EU Office.  

 

Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden driver indtil dette tidspunkt Hovedstadsregionens EU-kontor 

– Copenhagen EU Office, og Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen 

Business School og Region Hovedstaden driver indtil dette tidspunkt det forskningspolitiske kontor -

creoDK. De to EU-kontorer sammenlægges med virkning fra 1. januar 2017 til Copenhagen EU Office.   

 

Foreningen for det nuværende Copenhagen EU Office er det formelle udgangspunkt for det sammenlagte 

kontor. Foreningen videreføres med disse nye vedtægter inklusive et bredere formål, en bredere 

medlemskreds og en ændret sammensætning af bestyrelsen. 

 

Navn og hjemsted 

 

§ 1 Foreningens navn er Copenhagen EU Office. 

 

Stk. 2 Foreningens hjemsted er Region Hovedstaden beliggende i Hillerød Kommune.  

 

Formål 

 

§ 2 Foreningens formål er at drive et hovedstadsregionalt EU-kontor i Bruxelles, som understøtter 

medlemmernes arbejde med forskning, innovation, regionaludvikling og erhvervsfremme.  

 

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. Kontorets overordnede fokus er at  

 

 tiltrække EU-midler til medlemmerne og hovedstadsregionen 

 styrke medlemmernes muligheder for engagement i EU’s forsknings- og 

innovationsdagsorden 

 fremme medlemskredsens netværk, viden om og ageren i EU 

 øge medlemskredsens indflydelse på EU’s strategier og initiativer herunder 

programudmøntning  

 sikre medlemskredsen og Greater Copenhagen en stærk fælles international profil og 

synlighed i EU 

 

Kontoret driver sin virksomhed under hensyntagen til Lovbekendtgørelse nr. 348 af 14. april 

2016 om erhvervsfremme og regional udvikling §§ 9 og 13, og Sundhedsministeriets 
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bekendtgørelse nr. 841 af 1. juli 2014 om regionsrådenes levering af sygehusydelser m.v. til og 

samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder § 11. 

 

Stk. 2 Kontoret udfører opgaver for foreningens medlemmer i henhold til en af bestyrelsen godkendt 

strategi. Kontoret kan herudover yde rådgivning inden for de i stk. 1 nævnte områder til 

erhvervslivet i regionen. Tilbud om rådgivning står åben for erhvervslivet, men må ikke virke 

konkurrenceforvridende i forhold til private udbydere af rådgivning.  

 

Medlemmer 

 

§ 3 Region Hovedstaden, de enkelte kommuner i hovedstadsregionen samt universiteter og 

videninstitutioner (herefter benævnt videninstitutionerne) kan optages som medlem af 

foreningen.  

 

Stk. 2 Ved indmeldelse som medlem indbetales kontingent forholdsmæssigt for det regnskabsår, i 

hvilket indmeldelsen finder sted. 

 

Generalforsamling 

 

§ 4 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.  

 

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. juli. Indkaldelse sker skriftligt til 

Regionsrådet, KKR Hovedstaden og universiteterne med mindst 12 ugers varsel, således at 

Regionsrådet, KKR Hovedstaden og videninstitutionerne kan nå at drøfte generalforsamlingens 

punkter på et ordinært møde i medlemmernes kompetente organer inden generalforsamlingen. 

Indkaldelsen skal være bilagt dagsorden, mens øvrige bilag til generalforsamlingen udsendes 

senest 4 uger før afholdelsen. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen til 

generalforsamlingen, skal meddeles bestyrelsen skriftligt og med angivelse af begrundelse senest 

6 uger før generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne senest 4 uger før 

generalforsamlingen. 

 

Der kan kun tages stilling til forslag, der er optaget på dagsordenen som ovenfor anført, med 

mindre repræsentanterne fra Regionsrådet, KKR Hovedstaden og videninstitutionerne 

godkender, at forslaget optages på dagsordenen. Medlemskommunerne repræsenteres på 

generalforsamlingen af KKR Hovedstaden. 

 

Stk. 3 Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal som minimum omfatte følgende punkter: 

 

1. Bestyrelsens beretning til godkendelse 

2. Forelæggelse af regnskab til godkendelse 

3. Forelæggelse af det aktuelle års budget til orientering 

4. Fastlæggelse af kontingent for det kommende regnskabsår 

5. Valg af revisor 

6. Indkomne forslag 
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7. Eventuelt 

 

Stk. 4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når Regionsrådet, 

KKR Hovedstaden, en kommune eller én af videninstitutionerne opfordrer bestyrelsen hertil. 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt til Regionsrådet, KKR Hovedstaden og 

videninstitutionerne med mindst 3 ugers varsel. 

 

Stk. 5 Generalforsamlingen kan afholdes ved fremmøde eller skriftligt. KKR Hovedstaden, 

Regionsrådet hhv. videninstitutionerne kan hver deltage med højest 3 repræsentanter på 

generalforsamlingen. 

 

Stk. 6 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når 2/3 af repræsentanterne fra hver medlemsgruppe 

er til stede, eller når generalforsamlingen afholdes i skriftligt format. Beslutninger på 

generalforsamlingen forudsætter enighed. 

 

Skt. 7 Ved skriftlig generalforsamling udarbejdes beslutningsreferat på baggrund af Regionsrådet, KKR 

Hovedstaden og videninstitutionernes skriftlige svar, som efter formandskabets godkendelse 

udsendes til medlemmerne.     

 

Bestyrelse 

 

§ 5 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 11 repræsentanter og vælges  af 

generalforsamlingen på følgende måde: 

 

- 3 repræsentanter efter indstilling fra medlemsregionen 

- 3 repræsentanter efter indstilling fra medlemskommunerne. Betinget af medlemskab vælges 

mindst én af disse efter indstilling fra Københavns Kommune 

- 3 repræsentanter for videninstitutionerne efter indstilling fra disse i fællesskab   

- 2 repræsentanter fra regionens erhvervsliv efter indstilling fra Vækstforum Hovedstaden. 

 

Stk. 2 Bestyrelsen varetager ledelsen af foreningens virksomhed. Bestyrelsen fastlægger de økonomiske, 

organisatoriske og administrative rammer for foreningens virksomhed i overensstemmelse med 

generalforsamlingens beslutninger.  

 

Stk. 3 Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for fire år ad gangen, idet bestyrelsesperioden følger 

kommunal- og regionalvalgsperioden. Udpegning skal ske hurtigst muligt efter et kommunal-

/regionsvalg. Den gamle bestyrelse fungerer indtil en ny er udpeget.  

 

Stk. 4 Bestyrelsen udpeger af sin midte en formand og to næstformænd, der udgør et samlet 

formandskab. Formanden udpeges for 2 år ad gangen skiftevis blandt de kommunale 

repræsentanter i bestyrelsen og de regionale repræsentanter. Den ene næstformand udpeges på 

samme måde, således at næstformanden udpeges blandt de regionale hhv. kommunale 

bestyrelsesmedlemmer, som ikke udpeger formanden i en given 2-årig periode. Den anden 
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næstformand udpeges blandt videninstitutionernes repræsentanter for 2 år ad gangen. 

Næstformændene varetager efter indbyrdes aftale formandens opgaver i dennes forfald. 

 

Stk. 5 Udtræder et bestyrelsesmedlem i løbet af bestyrelsesperioden, indstiller det organ, medlemmet 

repræsenterer, et nyt medlem.  

 

Stk. 6 Bestyrelsen mødes, når formandskabet bestemmer det, eller 2 af bestyrelsens medlemmer 

forlanger det. Der afholdes minimum 2 møder pr. år. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 

mindst halvdelen af medlemmerne, herunder mindst én repræsentant fra hver af bestyrelsens tre 

betalende parter (region, kommuner og videninstitutioner), er til stede. Bestyrelsen træffer 

beslutning ved simpelt flertal, dog skal mindst én repræsentant fra hver af bestyrelsens tre 

betalende parter stemme for. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Formandskabet udsender dagsorden med indkaldelse til bestyrelsesmøde og sørger for, at der 

føres referat over bestyrelsens beslutninger. Bestyrelsen kan træffe beslutninger ved virtuelle 

eller skriftlige møder uden fysisk fremmøde. 

 

Stk. 7 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

Stk. 8 Bestyrelsen modtager intet vederlag. 

 

Stk. 9 Bestyrelsen nedsætter en styregruppe, hvis opgaver er at forberede bestyrelsesmøder i 

samarbejde med sekretariatschefen på Copenhagen EU Office og derudover indgå i den 

ledelsesmæssige dialog med sekretariatschefen om den daglige drift og den strategiske udvikling. 

Styregruppen udarbejder sin egen forretningsorden, som godkendes af bestyrelsen.  

   

Kontingent 

 

§ 6 Kontingentet fra medlemmerne til foreningen udgør grundlaget for foreningens virksomhed. 

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for det kommende regnskabsår. Kontingent 

betales årligt og opkræves i løbet af 1. kvartal.  

 

Stk. 2 Kontingentets størrelse baseres på et ensartet beløb pr. indbygger i medlemskommunerne, som 

for 2017 svarer til i alt3,92 mio.kr., således at hver medlemskommune betaler kontingent i 

forhold til sit indbyggertal, og Region Hovedstaden betaler et beløb svarende til kommunernes 

samlede betaling. Som indbyggertal anvendes Danmarks Statistiks opgørelse pr. 1. januar i det 

forudgående år for det regnskabsår, der betales kontingent til. 

 

Stk. 3 Videninstitutioner betaler individuelt et fast kontingent, som for 2017 er fastsat til 0,98 mio. kr. 

for hhv. Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet, og 0,49 mio. kr. for 

Copenhagen Business School.  Endvidere betaler Region Hovedstaden et fast supplerende 

kontingent, som for 2017 er fastsat til 1,96 mio. kr.  

 

Stk. 4 Kontingentet for alle medlemmer reguleres fra år til år i forhold til pris- og lønudviklingen på det 

kommunale område (i henhold til Økonomiaftale med regeringen).  
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Hæftelse, formue og tegningsret 

 

§ 7 For de forpligtelser, der påhviler foreningen, hæfter alene foreningens formue.  

 

Stk. 2 Intet medlem har noget krav på foreningens formue. 

 

Stk. 3 Foreningen tegnes af formanden og af foreningens sekretariatschef i forening. Der kan meddeles 

enkeltpersoner prokura. 

 

Personale 

 

§ 8 Foreningens personale ansættes i Region Hovedstaden og udlånes til foreningen mod afholdelse 

af afledte udgifter og i henhold til særskilt aftale.  

 

Stk. 2 Efter indstilling fra styregruppen ansætter Region Hovedstaden en sekretariatschef, der har det 

daglige ledelsesansvar for Copenhagen EU Office, og som refererer til styregruppen. 

 

Stk. 3 Øvrigt personale i foreningen ansættes og afskediges af sekretariatschefen. Afskedigelse blandt 

foreningens øvrige personale forudsætter forudgående orientering af styregruppen.   

 

Stk. 4 Foreningens personale er omfattet af Region Hovedstadens personalepolitikker. I det omfang der 

er behov for lokale personalepolitikker, fastlægger sekretariatschefen disse i samråd med det 

øvrige personale. 

 

 

Revision 

 

§ 9 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller 

registreret revisor og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. 

 

 

 

Udtrædelse 

 

§ 10 Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig henvendelse til Copenhagen EU Office med 6 

måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Et medlem, der udtræder af foreningen, har ingen 

krav på tilbagebetaling af kontingent eller på andel af foreningens formue. Hvis det udtrædende 

medlem er repræsenteret i bestyrelsen udtræder denne eller disse repræsentanter ligeledes af 

bestyrelsen.  

 

Såfremt generalforsamlingen beslutter at hæve kontingentet for det kommende kalenderår ud 

over den forventede prisudvikling, kan udmeldelse dog ske med varsel senest 6 uger efter 

generalforsamlingen, med virkning for det kommende kalenderår.  
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Vedtægtsændringer og opløsning 

 

§ 11 Ændring af foreningens vedtægter må, for at være gyldige, vedtages på en generalforsamling 

indkaldt og afholdt efter principperne i § 4. Til vedtagelse kræves enighed mellem 

repræsentanterne fra Regionsrådet, KKR Hovedstaden og videninstitutionerne. 

 

Stk. 2 Opløsning af foreningen kræver vedtagelse på en generalforsamling indkaldt og afholdt efter 

principperne i § 4, og forudsætter enighed mellem repræsentanterne fra Regionsrådet, KKR 

Hovedstaden og videninstitutionerne. Dog skal samtlige medlemmer af foreningen orienteres om 

forslaget om opløsning mindst 12 uger før generalforsamlingen. Generalforsamlingen træffer i 

forbindelse med opløsning beslutning om anvendelse af foreningens formue. 

 

Ikrafttrædelse 

 

§ 12 Nærværende vedtægter er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den xx. oktober 

2016 og træder umiddelbart i kraft.  

 

Overgangsbestemmelser 

 

§ 13 Foreningens første bestyrelsesperiode løber fra foreningens stiftelse til udpegning af en ny 

bestyrelse efter indgangen til den nye kommunal- og regionalvalgsperiode den 1. januar 2018.  

 

De nuværende medlemmer af bestyrelsen for Copenhagen EU Office indtræder umiddelbart i 

foreningens bestyrelse. Videninstitutionerne udpeger deres repræsentanter efter fælles aftale.  

 

Formanden i foreningens første bestyrelsesperiode udpeges blandt de kommunale 

repræsentanter. 

 

Således vedtaget på generalforsamling den xx. oktober 2016. 

 

------------------------------------------- 

Generalforsamlingens dirigent 



3.3 Tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet
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Den 3. maj 2016 Journal nr. 163-2014-24988 
 Dokument nr. 163-2016-65388 
 
Til Fra 

Embedsmandsgruppen Arbejdsgruppen for tværkommunalt samarbejde 

 
Udkast til justering af anbefalinger for tværkommunalt samarbejde i 
KKR Hovedstaden 
 

Baggrund 
KKR Hovedstaden godkendte på møde den 23. februar 2015 en række an-
befalinger, som skal øge det tværkommunale samarbejde på beskæftigel-
sesområdet i KKR Hovedstaden. Samtidig besluttede KKR, at anbefalin-
gerne skulle drøftes i alle kommunalbestyrelser samt at KKR årligt skulle 
drøfte status for anbefalingerne.  
 
Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse har nu 
indsamlet status for arbejdet med anbefalingerne i kommunerne i KKR 
Hovedstaden. På den baggrund foreslås en række justeringer til de eksi-
sterende anbefalinger.  
   
Status på de eksisterende anbefalinger 
Opsamlingen viser, at kommunerne generelt er kommet langt i forhold til 
at øge det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet og såle-
des i store træk er i mål med de anbefalinger, som er besluttet. Særligt i 
forhold til den virksomhedsrettede indsats viser statuskortlægningen, at 
kommunerne er kommet langt. Det er bl.a. sket via etableringen af hhv. 
Nordsjællands og Hovedstadens Rekrutteringsservice. Også i forhold til 
den borgerrettede indsats indgår langt størstedelen af kommunerne i for-
skellige samarbejder bl.a. i forhold til opkvalificering af ledige i forhold til 
infrastrukturprojekter og i forhold til indsatsen for unge under 30 år. Do-
kumentation af effekt er det område, hvor der i mindst omfang er etableret 
tværkommunalt samarbejde.  
 
Udkast til justering af de eksisterende anbefalinger 
På baggrund af status på arbejdet, samt de udfordringer kommunerne 
møder på beskæftigelsesområdet,  lægger Embedsmandsudvalget for 
Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse op til en række justeringer af de eksi-
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sterende anbefalinger. Overordnet lægges der op til lidt færre anbefalinger 
under de fire temaer, som bibeholdes. Nogle af de konkrete anbefalinger 
bibeholdes dog i samme form som tidligere, da de fortsat vurderes at være 
relevante at have på dagsordenen i de enkelte kommuner. Endvidere læg-
ges der op til et femte tema i form af ”Aktiv beskæftigelsesindsats i for-
hold til flygtninge”, for at understøtte tværkommunalt samarbejde på et 
område, som i større og større omfang fylder i kommunernes opgavepor-
tefølje på beskæftigelsesområdet. 
 
For at sikre tid til at implementere anbefalingerne foreslås det, at de nye 
justerede anbefalinger kommer til at gælde for 2016 og 2017, således at der 
gennemføres en opfølgning ultimo 2017.  
 
Under hvert område er anbefalingerne fortsat delt op mellem ”skal” og 
”kan” forstået på den måde, at der er nogle anbefalinger, som alle kom-
muner ved tilslutning til anbefalingerne forpligter sig til at følge, og der er 
nogle anbefalinger, som er frivillige for kommunerne at følge. Der lægges 
også op til, at status på implementering af anbefalingerne fortsat behand-
les i den enkelte kommunalbestyrelse.  
 
Virksomhedsrettede indsatser 
Kommunerne har styrket de tværkommunale virksomhedsrettede indsat-
ser betragteligt indenfor de seneste år. Ud over et tæt netværksbaseret 
samarbejde mellem kommuner, som geografisk ligger tæt på hinanden, er 
der også etableret to formaliserede samarbejder i form af Hovedstadens 
Rekrutteringsservice og Nordsjællands Rekrutteringsservice.  
 
Det anbefales, at der i alle kommuner skal arbejdes med følgende i 2016 
og 2017:  
 

 Alle kommuner skal aktivt medvirke til at udvikle og forankre Ho-
vedstadens Rekrutteringsservice og Nordsjællands Rekrutterings-
service – herunder udbygge samarbejdet til i endnu højere grad at 
kunne koordinere arbejdskraft til de store infrastrukturprojekter, 
som i disse år igangsættes (hospitalsbyggeri, metro, letbanebyggeri 
mv.) 

 
 
Borgerrettede indsatser 
Kommunerne har udviklet det tværkommunale samarbejde om de borge-
rettede indsatser i de senere år. Det er blandt andet sket i regi Uddannel-
sesforum, som er et forum, hvor uddannelsesinstitutioner, kommuner og 
Arbejdsmarkedskontor ØST deltager.  
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Det anbefales, at der i alle kommuner skal arbejdes med følgende i 2016 
og 2017:  
 

 Alle kommuner skal aktivt medvirke til forankring og udvikling af 
samarbejdet i regi af Uddannelsesforum for derved at understøtte 
en mere koordineret indsats for opkvalificering af ledige og for at 
udbrede og udbygge samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne, 
så opkvalificeringen af unge ledige (under 30 år) styrkes markant.   

 
Det anbefales, at alle kommuner i 2016 og 2017 overvejer mulighederne for 
at indgå i tværkommunale samarbejder på følgende områder: 

 Særlige indsatser for små målgrupper med andre udfordringer end 
ledighed, hvor det tværkommunale samarbejde muliggør etable-
ring af skræddersyede forløb. 

 Særlige indsatser for akademikere, hvor det tværkommunale sam-
arbejde muliggør etablering af skræddersyede forløb. 

 
Sikre kvalificerede medarbejdere 
Kommunerne har i de seneste år arbejdet systematisk med at sikre kvalifi-
cerede medarbejderne i beskæftigelsesindsatsen, for at imødekomme de 
nye krav, som nye reformer og en mere virksomhedsrettet indsats har 
skabt. Dette arbejde skal naturligvis fortsætte, da den service som jobcen-
trene kan levere til borgere og virksomheder er helt afhængig af dygtige 
medarbejdere.  
 
Det anbefales, at der i alle kommuner skal arbejdes med følgende i 2016 
og 2017:  

 Alle kommuner skal have fokus på, at medarbejderne har de nød-
vendige kompetencer til at servicere virksomhederne og levere ef-
fektiv jobformidling. 

 
Det anbefales, at alle kommuner i 2016 og 2017 overvejer mulighederne for 
at indgå i tværkommunale samarbejder på følgende områder: 

 

 Indgår i fælleskommunale kompetenceudviklingsprojekter, hvor 
medarbejdere på tværs af kommunerne deltager. Dette kunne fx 
indebærer udveksling af medarbejdere mellem kommunerne. 

 
 
Dokumentation af effekt af indsats 
Kommunerne har i de senere år haft et forøget fokus på at dokumentere 
effekten af indsatsen. Dette arbejde skal videreføres og videreudvikles – 
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særligt med fokus på de svageste ledige. På en række områder er der fort-
sat behov for, at kommunerne bliver bedre til at dokumentere og synlig-
gøre effekten af indsatsen og aggregere disse resultater, så kommunerne 
samlet får et bedre overblik over, hvad der virker på de forskellige områ-
der. Dette skal ikke indebære nye centralt fastsatte dokumentationskrav til 
kommunerne men i stedet ske via bedre overblik over eksisterende viden 
og tværkommunale dokumentationsprojekter. 
 
Det anbefales, at der i alle kommuner skal arbejdes med følgende i 2016 
og 2017:  

 Alle kommuner skal medvirke til, at dokumentation af effekten af 
indsatser på beskæftigelsesområdet udvikles. Det gælder både op-
kvalificeringsindsatser og sanktionsredskaber. Fokus er særligt på 
dialogen med staten med henblik på at styrke og udvikle jobind-
sats.dk. Det handler fx om mulighederne for at trække statistik for 
særlige temaer – herunder afslutningsårsag for ledighedsperioden.   

 
Det anbefales, at alle kommuner i 2016 og 2017 overvejer mulighederne for 
at indgå i tværkommunale samarbejder på følgende områder: 

 Indgå i fælleskommunale dokumentationsprojekter, hvor data for 
effekten af indsatser samles og analyseres. 

 Indgå i fælleskommunale projekter med fokus på best practice på 
beskæftigelsesområdet for at fremme læring på tværs af kommu-
nerne.  

 
Nyt tema: Aktiv beskæftigelsesindsats i forhold til flygtninge 
Det øgede antal flygtninge skaber nye udfordringer i beskæftigelsesind-
satsen, da det er afgørende at de nytilkomne hurtigst muligt bringes til at 
kunne varetage et arbejde og derved blive selvforsørgende. Denne nye 
målgruppe skaber nye udfordringer for og krav til den indsats, som job-
centrene skal kunne levere.  
 
Det anbefales, at der i alle kommuner skal arbejdes med følgende i 2016 
og 2017:  

 Effektiv kompetenceafklaring af flygtninge. Det handler om, at 
kommunerne samarbejder om at finde gode modeller for samspillet 
med asylcentrene vedr. hurtig og effektiv kompetenceafklaring af 
flygtninge jf. aftalerne i regi af to- og trepartsaftalerne.  
 

Det anbefales, at alle kommuner i 2016 og 2017 overvejer mulighederne for 
at indgå i tværkommunale samarbejder på følgende områder: 
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 Samarbejde om optimal fordeling af praktikpladser i virksomhe-
derne til flygtninge, så det sikres, at alle pladser på virksomhederne 
benyttes.   

 Erfaringsudveksling om arbejdet med at indplacere flygtninge 
(Jobparat vs. Aktivitetsparat). Kommunerne skal medvirke aktivt til 
at vidensdeling ift. indplacering af flygtninge, således at der til-
stræbes en ensartethed på tværs af kommunerne.  
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Status for anbefalinger til tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet 
Tallet i tabellen angiver antal kommuner som har angivet henholdsvis grøn, gul, rød og ikke svaret. 
 

Virksomhedsrettede indsatser 
 

Grøn Gul  Rød Ikke svaret 

SKAL-initiativer i 2015:  
 

Alle kommuner skal være en del af et formaliseret virksom-
hedsberedskab, så kommunen kan imødekomme den enkel-
te virksomheds efterspørgsel efter arbejdskraft. 
 

25 0 0 0 

Alle kommuner skal indgå i et formaliseret samarbejde 
vedr. koordination af arbejdskraft til de store infrastruktur-
projekter, som i disse år igangsættes (hospitalsbyggeri, me-
tro, letbanebyggeri mv.).  
 

24 1 0 0 

Alle kommuner skal være en del af et formaliseret samar-
bejde vedr. jobrotation.  
 

25 0 0 0 

KAN-initiativer i 2015 
 

Fælles overblik over og brug af virksomhedscentre på tværs 
af kommunegrænser.  
 
 
 

1 7 16 1 
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Borgerrettede indsatser 
 

Grøn Gul  Rød Ikke svaret 

SKAL-initiativer i 2015:  
 

Alle kommuner skal være en del af et formaliseret samar-
bejde vedr. opkvalificering af ledige til de store infrastruk-
turprojekter, som i disse år igangsættes.  
 

18 7 0 0 

Alle kommuner skal som en del af indsatsen for de unge 
ledige (under 30 år) være en del af et formaliseret samarbej-
de med en eller flere kommuner og en eller flere uddannel-
sesinstitutioner.  
 

21 3 0 1 

KAN-initiativer i 2015 
 

Etablerer nye samarbejdsformer med en eller flere uddan-
nelsesinstitutioner for derved bedre at kunne imødekomme 
den enkelte lediges opkvalificeringsbehov. 
 

14 8 2 1 

Særlige indsatser for små målgrupper med andre udfor-
dringer end ledighed, hvor det tværkommunale samarbejde 
muliggør etablering af skræddersyede forløb. 
 

7 7 9 2 

Særlige indsatser for akademikere, hvor det tværkommuna-
le samarbejde muliggør etablering af skræddersyede forløb. 
 

7 4 13 1 
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Opkvalificering af medarbejdere 
 

Grøn Gul Rød Ikke svaret 

SKAL-initiativer i 2015:  
 

Alle kommuner skal i 2015 have udarbejdet en strategi for 
opkvalificeringen af medarbejderne i jobcenteret.  
 

17 8 0 0 

Alle kommuner skal i 2015 have særlig fokus på, at medar-
bejderne har kompetencer til at servicere virksomhederne 
og levere effektiv jobformidling. 
 
  

23 2 0 0 

KAN-initiativer i 2015  
 

Medvirker til at der skabes et overblik over efter- og videre-
uddannelsesmuligheder og -tiltag i kommunerne i regionen. 
  

3 4 15 3 

Indgår i fælleskommunale kompetenceudviklingsprojekter, 
hvor medarbejdere på tværs af kommunerne deltager. Dette 
kunne fx indebære udveksling af medarbejdere mellem 
kommunerne.  
 
 
 
 
 

16 5 2 2 
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Dokumentation af effekt af indsats 
 

Grøn Gul Rød Ikke svaret 

SKAL-initiativer i 2015:  
 

Alle kommuner skal medvirke til, at der udarbejdes en kort-
lægning af det eksisterende vidensgrundlag vedr. effekten 
af de redskaber og indsatser som bruges på beskæftigelses-
området.  
 

14 8 3 0 

KAN-initiativer i 2015:  
 

Indgå i fælleskommunale dokumentationsprojekter, hvor 
data for effekten af indsatser samles og analyseres.  
 

6 6 11 3 

Indgå i fælleskommunale projekter med fokus på best prac-
tice på beskæftigelsesområdet for at fremme læring på tværs 
af kommunerne. 

9 8 6 2 
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3.4 Temadrøftelse: Fokusering af den lokale erhvervsservice
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Anbefalinger til fokusering af den lokale erhvervsservice i Greater 

Copenhagen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Greater 

Copenhagens bestyrelse. 

Arbejdsgruppen har været drevet af KKR Hovedstaden og 

Gladsaxe Kommune og omfattet erhvervschefer og 

erhvervsansvarlige fra Ballerup, Frederiksberg, Kalundborg, 

København, Lolland-Falster, Næstved, Vallensbæk kommuner, 

KKR Sjælland samt direktørerne for Væksthus Hovedstaden og 

Væksthus Sjælland. 

Arbejdsgruppen har desuden samarbejdet med Copenhagen 

Capacity.

Anbefalingerne afspejler forskelligheden i de 46 kommuners 

organisering af den lokale erhvervsservice. Det har givet gode 

diskussioner og bredt repræsentantskab i udviklingen af ideer og 

forslag. Men det betyder også, at der ikke har været fuld tilslutning 

fra alle gruppens medlemmer til alle de præsenterede anbefalinger.  

Anbefalingerne er ikke nødvendigvis udtryk for den enkelte 

kommunes holdning.

Arbejdsgruppen har afsluttet det redaktionelle arbejde med 

anbefalingerne ultimo maj 2016.
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EXECUTIVE SUMMARY

Greater Copenhagen har sat en fokusering af den lokale erhvervsservice på dagsordenen som et mål i 2016. Siden kommunalreformens 

ændringer i erhvervsfremmesystemet er der indgået en række bilaterale samarbejdsaftaler og udviklet forbedrede kontaktflader aktørerne 

imellem – særligt mellem den lokale erhvervsservice og væksthusene. Men princippet om, at et sådant enstrenget erhvervsfremmesystem skal 

møde virksomhederne, er stadig udfordret.

Erhvervsfremmesystemets effekt på skabelsen af arbejdspladser og økonomisk udvikling i virksomhederne afhænger af antallet af 

virksomheder, der bruger systemet, og af at virksomhederne hurtigt kobles med den aktør, som kan hjælpe dem bedst muligt med deres 

specifikke behov. Det stiller krav til systemets sammenhængskraft, aktørernes evne til at samarbejde og deres indbyrdes rollefordeling.

Erhvervsservice er et investeringsområde for kommunerne. Den samlede økonomi i erhvervsfremmesystemet udgør ca. 4,7 mia. kr. ifølge 

McKinsey (2016). Af dette beløb står kommunerne for 624 mio. kr. inkl. kommunernes basisfinansiering af væksthusene på ca. 100 mio. kr., 

mens statens udgifter udgør næsten 3 mia. kr. Region Hovedstadens kommuner skiller sig ifølge kortlægningen ud ved i gennemsnit at 

anvende blot 46 kr. pr. borger til erhvervsfremme, mens kommunerne i Region Sjælland anvender kr. 116. pr. borger. Forbruget i begge 

regioner ligger under niveauet i de jyske kommuner, der anvender 136-160 kr. pr. borger. 

Kommunerne vil med dette oplæg tage fælles ansvar for, at den lokale erhvervsservice tager udgangspunkt i virksomhedernes behov med 

henblik på at nå de fælles vækstmål i Greater Copenhagen. Det kommer ikke af sig selv, det vil kræve yderligere investeringer at skabe lokal 

vækst og beskæftigelse. 

Arbejdsgruppen fremlægger 15 anbefalinger, der skal sikre: 

• Mere strategiske, ensartede og professionelle tilbud og services til iværksættere, SMV’er, vækstvirksomheder og internationale 

virksomheder som en del af Greater Copenhagen 

• Tættere forpligtende samarbejder mellem den lokale og specialiserede erhvervsservice i Greater Copenhagen

• Mere systematiske indsatser ved at anvende fælles værktøjer og redskaber

• Fælles markedsføring.

Hovedanbefalingen er at bruge Greater Copenhagen som løftestang for at skabe et system, hvor den lokale og specialiserede erhvervsservice 

arbejder efter en fælles overordnet strategi og handlingsplan med en klar rollefordeling. 

Det er starten på en kulturforandring, hvor alle aktører samarbejder om de enkelte virksomheders behov på tværs af kommune-, regions- og 

operatørgrænser og anvender fælles værktøjer og systemer til at styre, måle, koordinere og markedsføre indsatser. Den fælles strategi og 

indsatsplan for erhvervsservice i Greater Copenhagen udvikles på en årlig Greater Day, der samler aktørerne.

UDKAST3



tasten for at skifte 

tasterne 

1. Niveau = 

2. Niveau = 

5. Niveau = 

Kategori Nr. Anbefaling Basis-

ydelse

Tilvalgs-

ydelse 

Lokalt

igangsat

Hovedanbefaling 1 Fælles strategi og indsatsplan for erhvervsservice i 

Greater Copenhagen

X

F
Æ

L
L

E
S

T
IL

B
U

D

Iværksættere 2.1 Fælles basistilbud til iværksættere i Greater 

Copenhagen 

X

2.2 Greater Copenhagen start up-netværk X X X

SMV’er 3 Greater Copenhagen SMV-program X X X

Vækstvirksomheder 4.1 Tættere forpligtende samarbejde mellem de to 

væksthuse i Greater Copenhagen

X

4.2 Tættere forpligtende samarbejde mellem de to 

væksthuse og kommunerne i Greater Copenhagen

X

Internationale virksomheder 5 Greater Copenhagen for internationale virksomheder X

F
Æ

L
L

E
S

 V
Æ

R
K

T
Ø

J
E

R

Servicestandarder 6 Kodeks for servicekultur i Greater Copenhagen X X

Måling og styring 7.1 Fælles erhvervsdataportal for Greater Copenhagen X

7.2 Tilfredshedsindeks for den lokale erhvervsservice i 

Greater Copenhagen

X

7.3 Systematisk registrering af virksomhedskontakt i 

Greater Copenhagen

X

Kompetenceudvikling og 

koordinering

8.1 Greater Copenhagen Academy X X

8.2 Bedre koordinering i Greater Copenhagen X

Markedsføring 9.1 Markedsføring af fælles ydelser til virksomheder i 

Greater Copenhagen

X X X

9.2 Brug af lokale styrker i international markedsføring af 

Greater Copenhagen

X
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ANBEFALINGERNE KORT FORTALT
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INDLEDNING

Den lokale erhvervsservice i kommunerne er for mange virksomheder 

indgangen til det samlede erhvervsfremmesystem med alle dets aktører 

og tilbud, jf. figur 1. Dermed har kommunerne nærheden, det lokale 

kendskab og den direkte kontakt til virksomhederne, og tæt samarbejde 

med resten af erhvervsfremmesystemet. 

Det skal være lettere for iværksættere at starte virksomhed og for 

virksomheder at udvikle sig, vokse, eksportere og skabe beskæftigelse. 

Det skal være logisk for virksomhederne, hvem der kan hjælpe med hvad 

i erhvervsfremmesystemet, og tilbuddene skal i højere grad være 

tilgængelige på tværs af kommunegrænser i Greater Copenhagen. 

De 15 anbefalinger har til formål at skabe fælles ydelser til målgrupperne 

og anvende fælles værktøjer. Finansieringen af anbefalingerne følger 

filosofien bag Greater Copenhagens andre tiltag og initiativer:

• Basisydelser og –værktøjer bør alle lokale erhvervsservices i Greater 

Copenhagen tilbyde og benytte sig af. Man skal som kommune ikke 

nødvendigvis selv levere ydelsen – den kan fx være outsourcet til et 

væksthus eller blive leveret via en anden kommune – men ydelsen 

bør være et tilbud til de lokale virksomheder. 

• Tilvalgsydelser er ydelser, som politisk prioriteres i den lokale 

erhvervsservice, og som vil kræve kommunal medfinansiering at 

tilslutte sig (fx International House). 

• Lokalt igangsatte ydelser er tilbud, der er udviklet lokalt, men stilles til 

rådighed for virksomheder i den brede geografi for at øge volumen 

enten gratis eller som tilkøbsydelse.

Anbefalingerne ligger inden for rammerne af det givne kommissorium. 

UDKAST6

Figur 1: Den lokale og specialiserede erhvervsservice jf. Lov om 

erhvervsfremme



tasten for at skifte 

tasterne 

1. Niveau = 

2. Niveau = 

5. Niveau = 

ERFARINGER OG OVERVEJELSER

For at sikre så bred kommunal forankring til anbefalingerne som muligt har arbejdsgruppen inviteret alle kommuner og erhvervsråd i Greater 

Copenhagen, de to væksthuse og Copenhagen Capacity til at deltage på udviklingskonferencen Greater Day. Formålet var at give 

kommunerne direkte indflydelse på arbejdsgruppens anbefalinger og levere nye bud på fælles løsninger. 38 ud af 46 kommuner var 

repræsenteret på dagen. Det var første gang, at de var samlet. 

En række temaer gik igen på Greater Day:  

• Greater Copenhagen opfattes lokalt som en kulturforandring, der er i gang 

• Der er bred opbakning til fælles initiativer, mere samarbejde og deling af tilbud - så længe det ikke betyder generel ensretning og ikke 

forhindrer udfoldelse af lokale ambitioner

• Virksomhederne har mere brug for skræddersyede løsninger end ensrettede tilbud

• Det ligger en stor styrke i det lokale kendskab og den nære virksomhedskontakt i bred forstand, herunder også myndighedsbehandlingen

• Der skal tages udgangspunkt i det eksisterende system - meget kan gøres, hvis der koordineres bedre

• Meget afhænger af det personlige netværk og den enkelte konsulent

• Der er et behov for kompetenceudvikling blandt medarbejderne i den lokale erhvervsservice

• Kvaliteten afgøres i sidste ende af den politiske prioritering.

Arbejdsgruppen har – inden for rammerne af dette anbefalingskatalog – inkluderet så mange af deltagernes input som muligt, herunder de 

forbehold og bekymringer, der kom til udtryk på dagen. 
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1. Niveau = 

2. Niveau = 

5. Niveau = 

Anbefaling 1: Fælles strategi og indsatsplan for erhvervsservice i Greater Copenhagen

Udfordring Den lokale erhvervsservice er til en vis grad karakteriseret ved et system af aktører, der agerer efter egne resultatmål og 

strategier.

Formål Hovedanbefalingen er at bruge Greater Copenhagen som løftestang for at skabe et system, hvor den lokale og specialiserede 

erhvervsservice arbejder efter en fælles overordnet strategi og handlingsplan med en klar rollefordeling. Det skal være starten på 

en kulturforandring, hvor alle aktører samarbejder om de enkelte virksomheders behov på tværs af kommune-, regions- og 

operatørgrænser og anvender fælles værktøjer og systemer til at styre, måle og koordinere indsatser. 

Beskrivelse Arbejdsgruppen anbefaler derfor overordnet:

• At der udarbejdes en samlet strategi for indsatser og aktører i erhvervsfremmesystemet i Greater Copenhagen 

• En klar rollefordeling og fastlagt samarbejde aktørerne imellem om de enkelte indsatser med udgangspunkt i 

virksomhedernes behov

• Fælles tilbud til iværksættere, SMV’er, vækstvirksomheder og internationale virksomheder

• Fælles værktøjer til servicestandarder, måling og styring, kompetenceudvikling og koordinering og markedsføring. 

Indsatserne skal bidrage til, at virksomhederne i højere grad vil møde et ensartet lokalt tilbud, uanset hvilken kommune de driver 

virksomhed i. 

Beslutningsproces For hver anbefaling angives beslutningsprocessen. Hvis de enkelte indsatser godkendes tilrettelægges en beslutnings- og 

implementeringsproces med de relevante parter. Flere anbefalinger vil kunne implementeres indenfor en relativ kort periode, 

mens andre kræver et dybere analyse- og udviklingsarbejde – herunder digital udvikling. 

En fuld implementering af anbefalingerne vil kunne realiseres i løbet af 1-2 år, afhængig af hvor store forandringer de enkelte 

tiltag vil kræve. Parallelt med udrulnings- og implementeringsarbejdet kan der lokalt træffes beslutninger om forandringer og 

tiltag, der bidrager til den samlede forandringsproces.

Finansiering Anbefalingerne er opdelt i basisydelser, tilvalgsydelser og lokalt igangsatte tilbud.

HOVEDANBEFALING

UDKAST8



tasten for at skifte 

tasterne 

1. Niveau = 

2. Niveau = 

ANBEFALINGER TIL FÆLLES TILBUD 
TIL VIRKSOMHEDER 

I dette kapitel præsenteres anbefalinger til, hvordan den lokale 

erhvervsservice kan fokuseres gennem flere fælles tilbud til virksomheder 

i Greater Copenhagen. Tilbuddene er inddelt i fire målgrupper:

• Iværksættere 

– defineret som før-startere og nyetablerede virksomheder.

• SMV’er

– defineret som etablerede små og mellemstore virksomheder. 

• Vækstvirksomheder 

– defineret som virksomheder med et erkendt vækstpotentiale. 

• Internationale virksomheder

– defineret som store etablerede virksomheder, der agerer på et 

internationalt marked og/ eller internationalt ejede virksomheder. 
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IVÆRKSÆTTERE

Anbefaling 2.1: Fælles basistilbud til iværksættere i Greater Copenhagen 

Udfordring Iværksættere er vigtige for den lokale jobskabelse i Greater Copenhagen. Der er ikke en fælles tilgang til og ambition for 

ydelserne. Målgruppen tilbydes vidt forskellige ydelser afhængig af, hvilken kommune de tilhører. 

Formål Der bør være en fælles minimumsstandard for ydelser til borgere i Greater Copenhagen, der har ambitioner om at starte egen 

virksomhed. Greater Copenhagen bør være en ramme for at:

- sikre fælles, højt kvalitets- og ydelsesniveau for iværksætterservicen

- opnå kritisk masse i iværksættertilbuddene.

Beskrivelse Hovedstadens Iværksætterprogram (HIP) udbredes til begge regioner og udgør en fælles, høj minimumsstandard for 

iværksætterservicen i Greater Copenhagen med fokus på før-start og etableringsfasen. Programmet ændrer navn, så det 

indbefatter Greater Copenhagen. Programmet består af kurser, online vejlednings- og screeningsværktøjer og fremadrettet også 

personlighedstest. Det fælles tilbud til iværksættere brugerevalueres og markedsføres som en fælles ydelse i Greater 

Copenhagen. 

Udvikling af nye kurser og online vejledninger skal ske i tæt samarbejde med kommunerne og med inddragelse af iværksættere. 

Der etableres endvidere fælles efteruddannelse og kompetenceudvikling for vejledere i den lokale erhvervsservice, der sætter 

fokus på at styrke den lokale iværksætterkultur. 

Basisydelsen skal være et tilbud, der kan suppleres af yderligere lokale og regionale tilbud for de kommuner, der ønsker at styrke 

iværksætterkulturen yderligere og har særlige lokale styrkepositioner, jf. anbefaling 1.2.  

Udførende Væksthus Hovedstaden er projektejer på Hovedstadens Iværksætterprogram og er pt. i dialog med Væksthus Sjælland om 

udbredelse af tilbuddet. Dette skal forankres i den lokale erhvervsservice, hvor det må påregnes, at lokale operatører kan have 

resultatkontrakter, der i første omgang kan være en barriere. 

Forventet potentiale 

for målgruppen

Iværksætterne vil møde en lokal erhvervsservice af høj kvalitet i hele metropolregionen og kan hurtigt finde et relevant tilbud.

Indsatsen vil medvirke til, at den screening af iværksætterens forretningsidé, der sker i den lokale erhvervsservice, er tilstrækkelig 

kvalificeret til at kunne bidrage afgørende til virksomhedens succesfulde etablering og overlevelse.

Beslutningsproces - KKR Sjælland og KKR Hovedstaden træffer principbeslutning om tilslutning til en fælles basisydelse til iværksætterservice via 

udbredelse af HIP og

- beder de to væksthuse i Greater Copenhagen om at forelægge en plan for udbredelse og finansiering i samarbejde med den 

lokale erhvervsservice.

Finansiering HIP er etableret med regionale midler og medfinansieres i dag af de 29 kommuner i region Hovedstaden. 
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Anbefaling 2.2: Greater Copenhagen start up-netværk

Udfordring Der mangler en klar sammenhæng mellem de lokale erhvervsservicetilbud til iværksættere før start, i den tidlige etableringsfase og i 

overgangen til væksthusenes tilbud. Der er gode tiltag i begge regioner, men disse er ikke koordineret. De udgør ikke et fælles start 

up-miljø, og tilfører ikke den volumen og kritiske masse, der er nødvendig for, at Greater Copenhagen kan sætte en ambition om at 

have et af verdens førende iværksættermiljøer. 

Formål Det anbefales at koble eksisterende ydelser i de 46 lokale erhvervsservices og to regioner i et fælles netværk for iværksættere i hele 

Greater Copenhagen, der tilbydes på tværs af operatører. Formålet er ikke at oprette en ny operatør, men at skabe et fælles 

knudepunkt.

Beskrivelse Holland har gode erfaringer med at facilitere et start up-miljø, der samler alle offentlige og private interessenter, private virksomheder 

og andre i et miljø, der fungerer som én indgang for iværksætteren. Her kan iværksættere få let adgang til kurser, investorer, 

netværk, klyngemiljøer, virksomheder, kontorhoteller og arrangementer og andet, der styrker deres overlevelser og vækst. 

Et lignende netværk med en international ambition etableres ved at kortlægge de allerede eksisterende tilbud i de to regioner og 46 

kommuner og forbinde dem så iværksættere i hele Greater Copenhagen har adgang til tilbud på tværs af kommune- og 

operatørgrænser. Fx bør Iværksætterhusets ydelser i form af 1:1 vejledning, start up-kurser og cafeer udbredes og samtænkes med 

Vækstfabrikkerne som fysisk ramme. Lokale tilbud til fx specifikke målgrupper (fx kreative iværksættere) eller lokale 

spidskompetencer bør deles på tværs med henblik på et samlet løft af hele den lokale erhvervsservice. Det bør kobles til de 

regionale satsningsområder i samarbejde med virksomheder og private rådgivere for at styrke særlige områder som life science og 

have fokus på internationale iværksættere med Copenhagen Capacity som operatør.  

Det fælles miljø etableres på en måde, der sikrer lokalt engagement og tilstedeværelse og får det optimale ud af de lokale 

styrkepositioner, samtidig med at iværksættere får adgang til ydelser i en bredere geografi. Målet er desuden at sikre en let overgang 

til det specialiserede erhvervsfremmesystem og dermed øge andelen, der udvikler sig til en vækst- eller acceleratorvirksomhed. 

Iværksættere og virksomheder involveres i udviklingen af et fælles tilbud for at sikre, at de tilgodeser deres behov.

Udførende Kommunerne og deres udbydere af iværksætterservice og Copenhagen Capacity.

Forventet potentiale 

for målgruppen

Iværksætterne i Greater Copenhagen vil blive en del af et miljø med internationalt ambitionsniveau og let adgang til ydelser i alle led 

på tværs af operatører. 

Beslutningsproces - KKR Hovedstaden og KKR Sjælland nedsætter en arbejdsgruppe, der udarbejder et beslutningsgrundlag for etablering af et 

netværksbaseret Greater Copenhagen start up-miljø.

Finansiering Iværksætterhuset og Vækstfabrikker er i dag tilkøbsydelser for kommunerne. Tilslutning til et fælles start up-miljø bør derfor kunne 

ske i moduler af basis- og tilvalgsydelser for at tilgodese de kommunale forskelle. Desuden skal der findes en finansieringsmodel for, 

hvordan lokale kompetencer kan deles og bringes i spil på tværs.

IVÆRKSÆTTERE
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SMV’ERE

Anbefaling 3: Greater Copenhagen SMV-program

Udfordring De små og mellemstore etablerede virksomheder udgør en stor del af regionens erhvervsstruktur og er vigtige for den lokale 

beskæftigelse. Der er få tilbud til denne målgruppe, tilbuddene er forskellige i de 46 kommuner, og virksomhederne finder ikke i 

tilstrækkeligt omfang vej til tilbud, der kan udvikle virksomheden.

Formål At skabe fælles initiativer til SMV’er i Greater Copenhagen i tæt samarbejde med den lokale erhvervsservice og relevante 

erhvervsfremmeaktører, der sikrer relevante tilbud til målgruppen om markedsføring, internationalisering, digitalisering, 

finansiering, innovation, generationsskifte, rekruttering af medarbejdere, mv.

Beskrivelse Indsatsen består af følgende:

Udvikling af et koncept for, hvordan kommunernes tætte relation til SMV’er via bl.a. myndighedskontakt kan anvendes til at tage 

hånd om målgruppen og motivere dem til at se nye muligheder i virksomheden, udnytte vækstpotentialer og skabe lokale 

arbejdspladser via henvisning i systemet på tværs af kommunegrænser og operatører. 

Udvikle et fælles tilbud med inspiration fra Hovedstadens Iværksætter Program for SMV’er i de 46 kommuner i Greater 

Copenhagen med væksthusene som operatør. 

En model for styrket lokal tilstedeværelse af nationale erhvervsfremmeaktørers tilbud indenfor eksport, innovation, finansiering og 

markedsmodning udformet på en måde, der styrker væksthusenes knudepunktsfunktion.

Udførende Der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af de lokale erhvervsfremmeaktører og de to væksthuse i Greater Copenhagen 

og regionerne, der skal udvikle og indgå aftale om det konkrete indhold i SMV-programmet.

Forventet potentiale 

for målgruppen

SMV’erne bidrager til en større andel af væksten i Greater Copenhagen. 

Beslutningsproces - KKR Hovedstaden, KKR Sjælland, Region Hovedstaden og Region Sjælland nedsætter en arbejdsgruppe, der udarbejder et 

beslutningsgrundlag for etablering af Greater Copenhagen SMV-program. 

Finansiering Opgaven bør opdeles i basis- og tilvalgsydelser for kommunerne med eventuel regional medfinansiering. Desuden skal der findes 

en finansieringsmodel for, hvordan lokale kompetencer kan deles og bringes i spil på tværs. 
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VÆKSTVIRKSOMHEDER

Anbefaling 4.1: Tættere forpligtende samarbejde mellem de to væksthuse i Greater Copenhagen
Udfordring De to væksthuse i Greater Copenhagen, der har virksomheder med vækstpotentiale som deres målgruppe, har allerede delvist 

ensartede basisydelser og forpligtende samarbejder på tværs, men virksomheder kan kun i begrænset omfang anvende ydelser på 

tværs af regionsgrænser. 

Formål Tæt samarbejde mellem de to væksthuse i Greater Copenhagen med henblik på flere og bedre ydelser til vækstvirksomhederne. 

Beskrivelse Med en fælles regional aftale for 2016 samarbejder de to væksthuse i år om tre strategiske indsatsområder omkring et 

sammenhængende erhvervsservicetilbud og adgang til kapital og analysesamarbejde. Dette samarbejde skal styrkes yderligere.

For at stimulere væksten i vækstvirksomheder skal de to væksthuses basisydelse og programmer være så ens som muligt. De to 

væksthuse skal i videst muligt omfang dele ressourcer, stabsfunktioner, kompetencer, konsulenter, it-systemer og lokaler og 

markedsføre hinandens tilbud.

Desuden skal de to væksthuses regionalt finansierede programmer tilbydes virksomheder på tværs af de to regioner. Virksomheder 

skal opleve at få samme ydelse uanset geografisk placering indenfor Greater Copenhagen.

Det forudsætter, at alle projekter finansieret af to vækstfora kan benyttes af virksomhederne på tværs af regionsgrænser i hele Greater

Copenhagen, og dermed at væksthusene kan tilbyde hinandens projekter til de respektive kunder. Denne model er introduceret i de 

tre vestdanske regioner, og det anbefales, at man indhenter erfaringer derfra og laver en aftale for Greater Copenhagen, som er 

tilpasset de erhvervsmæssige forhold.

Udførende Væksthus Hovedstaden og Væksthus Sjælland i samarbejde med KKR Hovedstaden, KKR Sjælland, Vækstforum Hovedstaden og 

Vækstforum Sjælland. 

Forventet potentiale 

for målgruppen

Flere virksomheder oplever væksthusenes tilbud som relevante og anvender dem med gode resultater til følge målt på øget 

omsætning, beskæftigelse og eksport, jf. væksthusenes årlige resultatmålinger.

Beslutningsproces - KKR Hovedstaden og KKR Sjælland sikrer forpligtende samarbejde mellem de to væksthuse i Greater Copenhagen via den fælles 

regionale aftale

- Vækstforum Hovedstaden og Vækstforum Sjælland aftaler, hvorledes virksomheder kan deltage i projekter på tværs af de regionale 

tilbud.

Finansiering Indsatserne er inden for rammerne af de kommunale basismidler til væksthusene på kr. 46,5 mio. samt tildeling af projekt- og 

programmidler fra Vækstforum Hovedstaden og Vækstforum Sjælland. 
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VÆKSTVIRKSOMHEDER

Anbefaling 4.2: Tættere forpligtende samarbejde mellem de to væksthuse og kommunerne i 

Greater Copenhagen
Udfordring Kommunerne tager ikke i tilstrækkelig grad ejerskab af væksthusene som deres operatør på den specialiserede erhvervsservice til 

vækstvirksomheder og dermed vækstpartner i Greater Copenhagen.

Formål Kommunerne sikrer et optimalt samarbejde med væksthusene og tager ansvar for, at der ikke er lokalt overlap og suboptimering i 

forhold til virksomhedsvejledning og tilbud.

Beskrivelse Der er behov for tættere lokalt samarbejde mellem den lokale og specialiserede erhvervsservice. Der skal opbygges fælles 

principper for:

- hvordan kommunerne identificerer, screener og henviser vækstpotentielle virksomheder, som væksthusene efterfølgende 

modtager og kommunerne bagefter samler op på, hvis nødvendigt (after care)

- hvordan væksthusene er tilstede lokalt i forhold til målgruppen med udgangspunkt i lokale styrkepositioner  

- hvordan væksthusene og kommunerne bilateralt og løbende orienterer om samarbejdet og opfølgning på virksomhedsbesøg. 

Da relationer ofte er afgørende, anbefales det, at alle kommuner har en key account i væksthuset, som de er i tæt dialog og sætter 

gensidige mål  sammen. Væksthus Hovedstaden har introduceret denne metode i 2016. Et tættere, forpligtende samarbejde med 

kommunerne understøttes ligeledes af kompetenceudvikling og anvendelse af ensartede værktøjer, for at alle går i samme retning 

og bruger samme værktøjer, jf. anbefaling 7.1, 7.3 og 8.1.

Udførende Væksthusene, kommunerne og lokale erhvervsoperatører

Forventet potentiale 

for målgruppen

Samlet og ensartet fokus på vækstvirksomhederne, ensartede tilbud og fortælling om, hvordan virksomheden når frem til 

yderligere vækst.

Beslutningsproces - KKR Hovedstaden og KKR Sjælland sikrer de nødvendige tiltag, der styrker kommunernes ejerskab af væksthusene og sikrer 

optimalt samarbejde lokalt.

Finansiering Anbefalingen ligger inden for rammerne af kommunernes basisfinansiering af væksthusene.
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INTERNATIONALE VIRKSOMHEDER 

Anbefaling 5: Greater Copenhagen for internationale virksomheder

Udfordring De etablerede internationalt orienterede virksomheder er i afgørende grad med til at forme og påvirke omverdenens opfattelse af 

Greater Copenhagen som en attraktiv region og talentdestination – men de har ikke taget ejerskab af Greater Copenhagen som 

fælles platform endnu. 

Formål Den lokale erhvervsservice skal bidrage til at få de etablerede internationalt orienterede virksomheder i lokalområdet til at tage 

ejerskab af mulighederne i Greater Copenhagen, herunder at anvende de fælles værktøjer, hvor det giver mening. 

Beskrivelse Copenhagen Capacity har intensiveret samarbejdet med kommunerne om tiltrækning af internationale virksomheder og 

investeringer og udviklet fælles værktøjer til etablerede virksomheder i forhold til fælles besøgsprogram, investorportal, brand og 

talenttiltrækning. International House er blevet en tværkommunal succes til glæde for virksomhederne. 

Kommunerne skal i højere grad tage ansvar for at være i dialog med de etablerede virksomheder med internationalt perspektiv, så 

de involverer sig i Greater Copenhagen via anvendelse af de fælles værktøjer og bidrager til løsningen af metropolregionens store 

udfordringer såsom trængsel og mangel på kompetent arbejdskraft. 

Det er behov for en konkret aftale for, hvordan den lokale erhvervsservice bedst muligt samarbejder med Copenhagen Capacity 

om at servicere de etablerede virksomheder, så de oplever at være en del af en region i vækst.

Udførende Copenhagen Capacity og den lokale erhvervsservice.

Forventet potentiale 

for målgruppen

Virksomhederne i Greater Copenhagen bidrager til at tiltrække international opmærksomhed, talent og vækst til Greater

Copenhagen.

Beslutningsproces - Copenhagen Capacity og kommunerne indgår en aftale.

Finansiering Fælles værktøjer til virksomhederne er en del af basisydelsen i Greater Copenhagen finansiereret via regionernes årlige 

resultatkontrakt med Copenhagen Capacity. 

UDKAST15



tasten for at skifte 

tasterne 

1. Niveau = 

2. Niveau = 

ANBEFALINGER TIL FÆLLES VÆRKTØJER

I dette kapitel præsenteres anbefalinger til, hvordan den lokale 

erhvervsservice kan yde en bedre service gennem fælles værktøjer og 

indsatser. 

Værktøjerne er inddelt i fire typer:

• Fælles servicekoncept 

• Måling og styring 

• Kompetenceudvikling og koordinering

• Fælles markedsføring.
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FÆLLES SERVICEKONCEPT

Anbefaling 6: Kodeks for servicekultur i Greater Copenhagen

Udfordring Der er meget varieret serviceniveau i den lokale erhvervsservice, defineret af lokale politiske prioriteringer og valg af organisering. 

Formål At skabe rammerne om en fælles høj servicekultur i alle 46 kommuners lokale erhvervsservice. 

Beskrivelse Der udarbejdes et fælles kodeks for høj servicekultur over for virksomheder i Greater Copenhagen. Kodekset skal være en 

minimumsstandard, som alle virksomheder uanset placering kan forvente, men som ikke sætter begrænsninger for de aktører, der 

ønsker at gøre andet og mere. 

Kodekset skal fx indeholde:

• Fælles principper for og uddannelse i god erhvervsservice

• Etablering af key account-funktion og virksomhedsteams med relevante medarbejdere (fra fx erhvervsservice og 

byggesagsbehandling, der følger virksomheden gennem kommunens services)

• Responstid på virksomhedshenvendelser

• Bedste mand til opgaven: En virksomhed skal frit kunne henvises til en specialist fra den lokale erhvervsservice i en anden af

Greater Copenhagens kommuner

• Måling af virksomhedernes tilfredshed, jf. anbefaling 7.3

• Fælles grafisk identitet, der co-brander den lokale erhvervsservice og Greater Copenhagen.

Udførende En arbejdsgruppe med deltagelse af lokale operatører, kommuner og de to væksthuse udarbejder et forslag til kodekset.

Forventet potentiale 

for målgruppen

Virksomhederne i Greater Copenhagen møder en mere ensartet og professionel lokal erhvervsservice. Flere virksomheder får 

vejledning af erhvervsservicen. Servicekulturen markedsføres som en styrkeposition. 

Beslutningsproces Greater Copenhagens bestyrelse godkender udarbejdelse af et kodeks for servicekultur i Greater Copenhagen.

Finansiering Udarbejdelsen af kodekset finansieres af deltagende kommuner. Udrulningen af kodekset bør efterfølgende indgå som del af 

kompetenceudviklingen af medarbejderne i den lokale erhvervsservice.
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MÅLING OG STYRING

Anbefaling 7.1: Fælles erhvervsdataportal for Greater Copenhagen
Udfordring Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at få et samlet dataoverblik over den enkelte kommunes erhvervssammensætning og 

branchestruktur på tværs af den samlede erhvervsdemografi i Greater Copenhagen. De nationale data for erhvervsrådet er ikke 

tilstrækkelig valide og tilgængelige for kommunerne. 

Formål At skabe øget overblik over erhvervsudvikling og -demografi i Greater Copenhagen via en fælles open source-portal, der udvikles 

og administreres af kommunerne i Greater Copenhagen og deles med operatørerne.

Beskrivelse For at optimere erhvervsfremmetiltag og træffe beslutninger på et bedre grundlag, udbredes en erhvervsdataportal, der er under 

prototypeudvikling i en kommunal arbejdsgruppe. 

Portalen er udviklet i et open source-system, der kobler CVR-data med GIS-data, så man via et brugervenligt interface kan trække

oplysninger om et områdes erhvervssammensætning og branchestruktur. Systemet rummer viden om den enkelte virksomheds 

omsætning, antal medarbejdere, historik samt overblik over til- og fraflyttede virksomheder. Særligt gives der mulighed for at se 

erhvervsstrukturen i hele geografien (blandt de deltagende kommuner) samt  få geografisk overblik på tværs af kommunerne –

både til brug for medarbejdere i kommunerne og virksomheder. Prototypen indeholder desuden data/information af teknisk og 

miljømæssig karakter. Som led i udviklingen arbejdes der på at skaffe gratis og valide nationale grunddata til systemet.

Portalen kan anvendes både i den lokale og specialiserede erhvervsservice samt danne grundlag for Greater Copenhagens 

overordnede erhvervsstrategi, jf. anbefaling 1.

Udførende Prototypen for erhvervsdataportalen er udviklet af en arbejdsgruppe under HovedstadensKortSamarbejde (HRKS) med deltagelse 

af Rødovre, Gladsaxe, Høje Taastrup, Ballerup kommuner og Frederikssund Erhverv.

Forventet potentiale 

for målgruppen

Medarbejderne i den lokale og specialiserede erhvervsservice (herunder væksthusene, Copenhagen Capacity, EU kontorerne og 

klyngeaktører) vil med adgang til bedre erhvervsdata opnå styrket videngrundlag til det strategiske arbejde med erhvervsservice. 

Beslutningsproces - Arbejdsgruppen under HRKS leverer en plan for færdiggørelse, implementering og finansiering af en fælles erhvervsdataportal 

til KKR Hovedstaden og KKR Sjælland. 

- Greater Copenhagens bestyrelse sætter fremtidige mål for bedre erhvervsdata i dialog med Erhvervsstyrelsen og KL.

Finansiering Portalen er udviklet i et open source-system og kan derfor udbredes for få midler som en basisydelse i Greater Copenhagen. 

Foreløbig har der været udgifter til fælles database og geodata-værktøj på kr. 12.600 for et år, afholdt af Ballerup Kommune.  
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tasten for at skifte 

tasterne 

1. Niveau = 

2. Niveau = 

5. Niveau = 

Anbefaling 7.2: Tilfredshedsindeks for den lokale erhvervsservice i Greater Copenhagen

Udfordring Der er behov for at kommunerne i Greater Copenhagen udarbejder en fælles erhvervsklimaundersøgelse, så der kan skabes 

konkrete forbedringer for den lokale erhvervsservice. 

Formål Tilfredshedsindekset skal styrke den kommunale erhvervsfremmeindsats til at skabe konkrete forbedringer af den lokale

erhvervsservice.

Beskrivelse Kommunerne i Greater Copenhagen bør have en fælles erhvervsklimaundersøgelse, hvor virksomheder, der reelt har været i 

kontakt med kommunen, får mulighed for at vurdere den kommunale service. Derudover kan undersøgelsen supplereres med 

objektive faktorer, som kommunerne har direkte indflydelse på, såsom sagsbehandlingstider, afgifter og gebyrer. 

Indekset skal give et faktuelt grundlag for at vurdere udviklingen i erhvervsklimaet for den enkelte kommune på parametre, der er 

meningsfulde. En fælles undersøgelse kan give et bedre grundlag for lokal dialog om forbedringer af den virksomhedsrettede 

service samt for at vurdere, hvilke tiltag der virker på tværs af kommunerne. Sverige har i de seneste år opnået gode erfaringer 

med det såkaldte NØJD-indeks, der giver de svenske kommuner et detaljeret billede af virksomhedernes tilfredshed med den 

lokale erhvervsservice. Der skal derfor tages udgangspunkt i disse erfaringer. 

Tilfredshedsindekset forudsætter, at kommunerne leverer oversigter over og kontaktoplysninger på de virksomheder, som har 

været i kontakt med deres erhvervsservice. Indekset er derfor koblet til anbefaling 7.3. Desuden vil tilfredsundersøgelsen skabe et 

strategisk værktøj til arbejdet med servicekulturen i den enkelte kommune, jf. anbefaling 6.

KL arbejder pt. på at udvikle et dansk NØJD-indeks, ligesom IRIS Group, de store erhvervsorganisationer og Dansk 

Erhvervsfremme har udviklet egne indeks.

Udførende Den lokale erhvervsservice er leverandør af data til indekset og anvender resultaterne som styringsværktøj.

Forventet potentiale 

for målgruppen

- Detaljeret indblik i, hvad kommunerne kan gøre for at forbedre servicen

- Grundlag for erfaringsudveksling på tværs af kommunerne og på tværs af Øresund.

Beslutningsproces KKR Hovedstaden og KKR Sjælland træffer principbeslutning om, at alle kommuner i Greater Copenhagen måles årligt efter den 

valgte metode og går aktivt ind i udviklingen sammen med KL – herunder stiller kommuner til rådighed i testfasen.

Finansiering Udviklingen og arbejdet med tilfredshedsindekset forankres i kommunerne. Finansieringen bør afklares i det videre arbejde med 

udvikling af tilfredshedsindekset.

MÅLING OG STYRING
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MÅLING OG STYRING

20

Anbefaling 7.3: Systematisk registrering af virksomhedskontakt i Greater Copenhagen

Udfordring Den lokale erhvervsservice i de 46 kommuner har i dag vidt forskellig praksis for registrering af virksomhedskontakt. Kun få 

anvender væksthusenes CRM-system, ERCRM, der er udviklet af Erhvervsstyrelsen til væksthusene med adgang for den lokale 

erhvervsservice. 

Formål At skabe et fælles system til registrering af virksomhedskontakter på tværs af den lokale og specialiserede erhvervsservice. 

Systemet skal danne grundlag for bedre henvisning, videndeling og resultatmåling i Greater Copenhagen.

Beskrivelse Væksthusenes fælles CRM-system skal udbredes og tages i anvendelse i den lokale erhvervsservice i Greater Copenhagen, 

såfremt kommunerne ikke har etableret eget CRM-system. Fordelene er, at systemet er billigt for den lokale erhvervsservice at 

anvende, det vil styrke samarbejdet om systematisk informationsudveksling mellem kommunerne og væksthusene, og dermed 

understøtte knudepunktsfunktionen. 

CRM-systemet skal bidrage til, at virksomhederne ikke oplever at blive kontaktet ukoordineret og skal give de samme oplysninger 

gentagne gange. Anvendelsen af CRM-systemet understøtter desuden implementering af det fælles tilfredshedsindeks for den 

lokale erhvervsservice (jf. anbefaling 7.2), der dog også vil kunne baseres på data indsamlet i andre systemer. Det ønskes, at 

CRM-systemet fremadrettet også skal omfatte kommunernes myndighedsbehandling overfor virksomhederne i forhold til byggesag, 

miljø og jobcenter.

Udførende Væksthusene skal som systemejer bidrage til at udbrede CRM-systemet og tilbyde kompetenceudvikling til den lokale 

erhvervsservice. Det er op til den enkelte kommune/erhvervsoperatør at implementere og anvende systemet. For de kommuner, 

der har etableret eget CRM-system, kan der etableres integration til ERCRM, så data kan deles mellem systemerne. 

CRM-systemet understøtter i dag ikke i fuld udstrækning den lokale erhvervsservice. Der skal derfor nedsættes en brugergruppe, 

der går i dialog med Erhvervsstyrelsen og KL med det formål at forme et fremtidigt system sammen.

Forventet 

potentiale for 

målgruppen

Systematisk og øget registrering af virksomhedskontakt – både internt i kommunerne og mellem den lokale og den specialiserede 

erhvervsservice. Koordineret henvendelse for erhvervsserviceaktørerne til virksomhederne.

Beslutningsproces - KKR Hovedstaden og KKR Sjælland træffer principbeslutning om systematisk at registrere virksomhedskontakt i Greater 

Copenhagen og søger indflydelse på et fremtidigt system, så det i højere grad understøtter den lokale erhvervsservice. 

Finansiering Tilslutning til ERCRM finansieres af den lokale erhvervsservice og udgør en basisydelse i Greater Copenhagen. Udgift for 1-5 

brugere er kr. 2.000 pr. bruger/år.
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KOMPETENCEUDVIKLING OG KOORDINERING

Anbefaling 8.1: Greater Copenhagen Academy
Udfordring Der er behov for et fælles kompetenceløft af den lokale erhvervsservice i Greater Copenhagen, så der kan skabes den nødvendige 

koordinering og videndeling om eksempelvis implementering af nye initiativer i forhold til den lokale erhvervsservice.

Formål Greater Copenhagen Academy etableres som et kompetenceudviklingscenter, der er forankret i de to væksthuse og samler aktører 

i den lokale og specialiserede erhvervsservice på tværs af Region Hovedstaden og Region Sjælland. Akademiet skal understøtte 

hovedanbefaling 1 om, at Greater Copenhagen skal have en fælles strategi og indsatsplan for erhvervsservice.

Beskrivelse Akademiet skal have tre formål: 

• Et læringsforum, der tilbyder relevante og inspirerende kurser, studieture og digitale læringsmiljøer, der løfter kompetencerne i 

lokale og specialiserede erhvervsservice på baggrund af en fælles strategi og understøtter brug af fælles værktøjer

• Et socialt forum, der fremmer relationsdannelse, netværk, videndeling og fælles værdier

• Et strategisk forum, hvor aktører i den lokale og specialiserede erhvervsservice samskaber en årlig, fælles strategi og 

indsatsplan for erhvervsservice i Greater Copenhagen med udgangspunkt i virksomhedernes behov. Dette sker på en årlig 

Greater Day, jf. anbefaling 1.

Det anbefales at bygge på de tiltag, der er sat i gang i forbindelse med Væksthus Hovedstaden og Væksthus Sjællands fælles 

regionale aftale med KKR Hovedstaden og KKR Sjælland i 2016. Der kan tillige søges inspiration i Region Midtjylland, hvor  

Væksthus Midtjylland er operatør på MEA Midt, finansieret med støtte fra Vækstforum Midtjylland og andre EU-midler. Yderligere 

kan Stockholm Business Alliance også være til inspiration. 

Udførende Væksthus Hovedstaden, Væksthus Sjælland, kommuner, Copenhagen Capacity, EU Office og andre erhvervsfremmeaktører i 

Greater Copenhagen.

Forventet potentiale 

for målgruppen

Virksomheder oplever en kompetent erhvervsservice, der har optimale kompetencer og redskaber til at hjælpe virksomheden på 

tværs af operatører, kommunale og regionale grænser med øget vækst som fælles mål.

Beslutnings-

proces

Greater Copenhagens bestyrelse vedtager at etablere Greater Copenhagen Academy.

Finansiering Greater Copenhagen Academy skal både have basis- og tilvalgsydelser afhængig af finansieringsmodeller, herunder med regional

medfinansiering fra Vækstforum Sjælland og Vækstforum Hovedstaden, basismidler fra de to væksthuse og Copenhagen Capacity 

m.fl., brugerbetaling fra den lokale erhvervsservice og VEU-refusion via kommunernes kompetencefond. 
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KOMPETENCEUDVIKLING OG KOORDINERING

Anbefaling 8.2: Bedre koordinering i Greater Copenhagen 

Udfordring Med Greater Copenhagen øges behovet for, at der koordineres mere ensartet på tværs af 46 kommuner, to regioner og et stort 

antal regionale og nationale aktører – og på sigt også Skåne. Det sker ikke i dag. Væksthusene fungerer desuden meget forskelligt 

som knudepunkt.

Formål Der er et stort potentiale i bedre koordinering og videndeling, da det er fundamentet for at skabe en kultur for at dele ydelser på 

tværs af kommune, regions- og operatørgrænser.

Beskrivelse Væksthus Sjælland og Væksthus Hovedstaden udvikler et fælles koncept for 3-4 årlige, regionalt funderede koordineringsmøder 

med den lokale erhvervsservice, der fungerer som fysisk knudepunkt for alle erhvervsfremmeaktører i Greater Copenhagen. 

Møderne skal bidrage til at øge deling af viden og tilbud og forankre den overordnede strategi. De fysiske møder understøttes af

en fælles virtuel knudepunktsfunktion. Tiltaget ses i sammenhæng med anbefalingen om Greater Copenhagen Academy, jf. 

anbefaling 8.1. 

Målgruppen er primært erhvervschefer, erhvervskoordinatorer fra kommuner og operatører i den lokale erhvervsservice samt 

ledere og konsulenter fra den specialiserede erhvervsservice. Der kan desuden arbejdes med undergrupper. 

Udførende Væksthusene er jf. resultatkontrakten forpligtet til at være erhvervsfremmesystemets knudepunkt, hvilket er en vanskelig opgave i 

et område med ca. 120 aktører. Derfor bør opgaven løses sammen med nøgleaktører i erhvervsfremmesystemet, herunder 

Copenhagen Capacity, EU Office, klyngeaktører, nationale operatører som Teknologisk Institut, universiteter, 

uddannelsesinstitutioner og andre aktører, der har relevante tilbud og services til virksomhederne. 

Forventet potentiale 

for målgruppen

Virksomhederne oplever at være en del af en metropolregion med et sømløst erhvervsfremmesystem med mange relevante tilbud 

på hylderne, der kan styrke deres vækst. 

Beslutnings-proces

KKR Hovedstaden og KKR Sjælland beder de to væksthuse om at styrke deres knudepunktsfunktion ved at udvikle et fælles 

koncept for regionale koordineringsmøder med tilhørende fælles videndelingsplatform, der samler aktørerne i Greater 

Copenhagen. Det udvikles med involvering af en bredt sammensat styregruppe.

Finansiering De fælles koordineringstiltag er en del af basispakken i Greater Copenhagen, og finansieres af væksthusenes basismidler og 

medfinansiering fra regionale erhvervsfremmeaktører.

UDKAST22



tasten for at skifte 

tasterne 

1. Niveau = 

2. Niveau = 

5. Niveau = 

FÆLLES MARKEDSFØRING

Anbefaling 9.1: Markedsføring af fælles ydelser til virksomheder i Greater Copenhagen

Udfordring Der er behov for et imageløft af den lokale og specialiserede erhvervsservice, som i mange år har været opfattet og italesat som

kompliceret at finde vej i for virksomhederne og præget af forskellige lokale servicestandarder.

Formål Når anbefalingerne om fælles ydelser til virksomhederne og en årlig måling af erhvervsservicen i Greater Copenhagen er 

implementeret, skal dette budskab formidles til virksomhederne.

Beskrivelse Markedsføringskampagner kan have hovedbudskaberne som:

- Erhvervsservice er en mærkesag i Greater Copenhagen

- Greater Copenhagen har tilbud af høj international kvalitet til iværksættere, SMV’er og vækstvirksomheder  

- Systemet er til for virksomhederne, og operatørerne samarbejder for at skræddersy løsninger til den enkelte virksomheds 

behov i en bred geografi

- Etc.

Kampagnerne skal tilrettelægges som co-branding og tage udgangspunkt i målgruppernes specifikke behov og skal placeres på 

relevante platforme, herunder sociale medier. Det anbefales at søge international inspiration.

Udførende Afsender på kampagnerne er den lokale og specialiserede erhvervsservice i Greater Copenhagen.

Forventet potentiale 

for målgruppen

Erhvervsfremmesystemet får et positivt image blandt iværksættere, SMV’ere og vækstvirksomheder, hvilket bidrager til at flere 

motiveres til at få hjælp og vejledning, der udvikler virksomheden, og dermed skaber lokal vækst og beskæftigelse. 

Beslutningsproces Greater Copenhagens bestyrelse godkender igangsættelse af indsatsen.

Finansiering Indsatsen finansieres via en fordelingsnøgle mellem den lokale og specialiserede erhvervsservice. 
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FÆLLES MARKEDSFØRING

Anbefaling 9.2: Brug af lokale styrker i international markedsføring af Greater Copenhagen

Udfordring De kommunale styrkepositioner er ikke tilstrækkeligt synlige for det internationale marked af virksomheder, investorer og talent. 

Dermed bidrager de ikke i tilstrækkelig grad til den internationale markedsføring af metropolregionen.

Formål Indsatsen skal styrke det tværkommunale arbejde med strategisk udvikling og sammenbinding af lokale fyrtårne i dialog med 

Copenhagen Capacity, så der skabes internationalt markedsføringspotentiale og attraktionsværdi.

Beskrivelse Kommunerne har nærheden til de lokale virksomheder og har selv igangsat væsentlige initiativer på det grønne og sunde område. 

Disse styrker skal udnyttes optimalt.

Copenhagen Capacity er ved at implementere en ny digital platform for international markedsføring. Det skal i den forbindelse 

sikres, at de lokale value propositions kortlægges, gøres tilgængelige og anvendes aktivt i den internationale markedsføring af 

Greater Copenhagen. Kortlægningen skal bl.a. sammenbinde klynger af value propositions og styrke Copenhagen Capacitys

dialog og kontakt med begge regioners virksomheder.

Disse value propositions skal også anvendes til tiltrækning af besøgsprogrammer via One Point-Entry og tiltrækning af investorer 

via Invest.cph. De kan på sigt også anvendes i planlægning af erhvervsområder med en vis grad af profil og regional 

arbejdsdeling, som grundlag for tiltrækning af internationale virksomheder, investorer og talenter.

Det er afgørende, at der er gode arbejdsgange og snitfalder mellem Copenhagen Capacity og den lokale erhvervsservice for 

indrapportering til systemet og håndtering af de leads, systemet skaber. Kommunerne skal informeres om planlagte initiativer og 

kunne bidrage med lokal viden.

Udførende Indsatsen skal ses som en styrkelse af Copenhagen Capacitys arbejde med internationalisering af metropolregionen og ligger i 

forlængelse af det eksisterende markedsføringsarbejde og One Point-Entry.

Forventet potentiale 

for målgruppen

Kommuner og virksomheder i Greater Copenhagen får øget attraktionskraft (fx over for international talent og investeringer) og 

eksponering gennem synliggjorte lokale value propositions i international markedsføring.

Beslutningsproces Greater Copenhagens bestyrelse godkender igangsættelse af indsatsen.

Finansiering Indsatsen finansieres via Copenhagen Capacitys resultatkontrakt med Region Hovedstaden og Region Sjælland som en 

basisydelse.
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PERSPEKTIVERING 

Greater Copenhagen rummer en stor, positiv forandringskraft for erhvervsfremme i metropolregionen på tværs af kommuner, regioner og 

aktører. Det er først og fremmest en stor kulturforandring, der er sat i gang.

Anbefalingerne kan derfor ses som et første skridt frem mod et system, der tager udgangspunkt i virksomhedernes behov og sikrer højt 

internationalt ambitionsniveau.

Arbejdsgruppen anbefaler, at følgende betragtninger tages til overvejelse i forbindelse med erhvervsfremmeindsatser i Greater Copenhagen på 

lokalt, regionalt og nationalt niveau:

̶ Imødekommer tiltaget virksomhedernes behov?

̶ Kan tiltaget bidrage til den overordnede erhvervsstrategi for Greater Copenhagen? 

̶ Er den tænkt sammen med alle relevante parter i Greater Copenhagen?

̶ Kan der tilføres yderligere kompetencer og volumen ved at dele ydelsen på tværs af kommuner eller gøre den til en basis- eller 

tilvalgsydelse i hele Greater Copenhagen?

̶ Kan tiltaget styrke den internationale markedsføring af Greater Copenhagen?

̶ Understøttes indsatsen af de fælles systemer og værktøjer?

Et oplagt næste skridt er at få et overblik over ligheder og forskelle i erhvervsfremmesystemet på tværs af Øresund med henblik på at lære af 

hinanden – og på sigt danne en vision for på hvilke måder, der kan ske en fokusering og en tilførsel af kompetencer og volumen på tværs af 

Øresund til glæde for svenske og danske virksomheder.
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Indledning

• Rammeaftalen skal indgås 
årligt og senest den 15. 
oktober.

• Rammeaftale 2017 er 
godkendt af alle kommuner 
i hovedstadsregionen og af 
Region Hovedstaden. 

• Rammeaftale 2017 er 
gældende for perioden 1. 
januar 2017 til 31. december 
2017.

Rammeaftale 2017 3KKR Hovedstaden

Knap 1,8 mio. mennesker. Det er de børn, unge og voksne, der 
bor i hovedstadsregionen. En broget flok i alle aldre, med 
forskellige baggrunde og forskellige ressourcer. 

Omkring to procent heraf får i løbet af deres liv behov for højt 
specialiserede ydelser på social- og undervisningsområdet. 
Nogle af de højt specialiserede ydelser er knyttet til sygdom 
eller handicap, andre er knyttet til misbrug eller 
familieproblemer. 

Det grundlæggende ved ydelser leveret på et højt 
specialiseret niveau er, at de baseres på højt specialiserede 
kompetencer, faglig viden, vidensbaserede metoder, særlig 
avancerede velfærdsteknologier og særlige fysiske rammer. 

Kommunernes samlede ansvar for socialområdet indebærer 
et forsyningsansvar for højt specialiserede ydelser. 
Samarbejdet omkring dette forsyningsansvar sker blandt 
andet i regi af Rammeaftalen.

Det er kommunernes 
ansvar at koordinere 
det specialiserede 
socialområde og 
specialundervisnings-
området på såvel 
børne- og ungeområdet 
som voksenområdet. 

Som følge heraf har 
kommunerne ansvaret 
for at udarbejde en årlig 
rammeaftale for det 
specialiserede social- og 
special-
undervisningsområde.

Rammeaftalen består af 
en udviklingsstrategi og 
en styringsaftale.

Samarbejdet skal 
give merværdi



Udviklingsstrategi 2017 Formålet med 
udviklingsstrategien er: 

• At sikre og styre den faglige 
udvikling af tilbuddene i 
hovedstadsregionen, så alle 
driftsherrer til stadighed er i 
stand til at tilbyde de rigtige 
tilbud af høj kvalitet også til 
små målgrupper og 
målgrupper med 
komplicerede problemer. 

• At skabe synlighed og 
gennemskuelighed om 
kapacitet og behov for 
pladser. 

• At sikre koordination og 
udvikling af nye tilbud særligt 
til små målgrupper og 
målgrupper med 
komplicerede problemer, så 
ekspertise og ressourcer på 
særlige områder anvendes 
hensigtsmæssigt. 
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Udviklingsstrategien tager afsæt i de tendenser, bevægelser og udfordringer, som kommunerne og 
Region Hovedstaden oplever omkring det specialiserede social- og undervisningsområde.

Kommunerne i hovedstadsregionen oplever generelt, at der er god sammenhæng mellem de højt 
specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser og kommunernes behov herfor. Der er derfor ikke 
aktuelt behov for at indgå aftaler mellem kommunerne i hovedstadsregionen og/eller mellem 
kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af 
Udviklingsstrategi 2017 (jf. bilag 3 til Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017).

Det specialiserede social- og undervisningsområde er præget af kommunernes omlægning til og 
etablering af tilbud i enkeltkommuneregi, effektuering af inklusionsstrategier, indsatser i nærmiljøet, 
recovery-tankegang med videre. Kommunernes tiltag er drevet af et større fokus på at tilbyde hjælpen i 
nærmiljøet og at opnå mest mulig effekt af indsatserne for at skabe mestring af eget liv. Udviklingen er 
grundlæggende positiv. Samtidig giver udviklingen dog behov for, at kommunerne og regionen 
samarbejder for i fællesskab at kunne tilbyde målrettede faglige kompetencer, rammer, metoder med 
videre til en rentabel pris til en mindre gruppe af børn, unge og voksne med specialiserede behov, som 
ikke kan imødekommes i de enkelte kommuner (jf. bilag 1 til Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017). 

Med afsæt i de bevægelser og udviklingstendenser, som kommunerne oplever på området, er der i 2017 
udvalgt ét særligt tema og ét fokusområde, der vil være i fokus i forbindelse med den tværkommunale 
koordination i 2017. Det særlige tema og fokusområdet introduceres kort på de næste sider.



Særligt tema

I 2017 har kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden valgt det 
særlige tema:

 Implementering af fælles målsætninger for det tværgående specialiserede 
socialområde.

Temaet ligger i forlængelse af det særlige tema i 2016 om at formulere fælles 
målsætninger for det tværgående specialisede socialområde. Selve processen 
omkring formuleringen af de fælles målsætninger pågår planmæssigt i 2016. Det 
forventes, at målsætningerne indarbejdes i Rammeaftale 2018. I 2017 vil der være 
fokus på at få implementeret de fælles målsætninger i de 29 kommuner og Region 
Hovedstaden, herunder hvilke  initiativer, det er relevant at igangsættes på baggrund 
af de fælles målsætninger. 

De fælles målsætninger på området skal bidrage til at udvikle en fælles ramme, der 
kan understøtte koordination og samarbejde på det tværgående specialiserede 
socialområde mellem kommunerne og mellem kommunerne og regionen. Derudover 
er det hensigten, at temaet kan bidrage til øget forståelse for og fokus på, inden for 
hvilke målgrupper der er behov for tværkommunalt samarbejde, behovet for at nogle 
kommuner løfter opgaven for fællesskabet samt udviklingen inden for målgrupperne 
og dennes betydning for tilbuddenes sammensætning med videre (jf. bilag 1 til 
Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017).

Det særlige tema er yderligere udfoldet i et kommissorium, der kan findes på den 
fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk. 

-for hovedstadsregionen 2017
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Fokusområde i 
2017
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• Specialiseret socialpædagogisk 
støtte og bistand (SEL § 85) 

samt 

• Kommunernes erfaringer med 
at omsætte Voksenudrednings-
metoden (VUM) til praksis i 
form af pædagogiske 
handleplaner, indsatsmål samt 
valg af indsatser og tilbud samt 
opfølgning og takststruktur .

Fokusområdet udspringer af de bevægelser, der i disse år præger det 
specialiserede social- og undervisningsområde, herunder recovery- og 
rehabiliteringsperspektiver, progression og effektdokumentation samt mindst 
indgribende indsatser i borgernes nærmiljøer.

En central tendens i hovedstadsregionen såvel som på landsplan er, at 
kommunerne i højere grad end tidligere etablerer indsatser med udvidet 
specialiseret støtte i borgerens egen bolig (jf. Servicelovens § 85) frem for i 
botilbud. Indsatser i borgerens eget hjem opleves i flere tilfælde at give et 
langt bedre grundlag for rehabilitering og for at arbejde med borgernes sociale 
mobilitet og støtte dem i at kunne leve et mere selvstændigt liv.

Voksenudredningsmetoden (VUM) er en metode, der kan understøtte den 
faglige og lovgivningsmæssige kvalitet i sagsbehandlingen og udredningen på 
handicap- og udsatte voksenområdet. Størstedelen af hovedstadsregionens 
kommuner har helt eller delvist implementeret voksenudredningsmetoden.  
Dog er der stor forskel på, hvordan metoden omsættes til praksis, og hvor dybt 
og bredt metoden er implementeret i forhold til arbejdet med pædagogiske 
handleplaner, udarbejdelse af indsatsmål, valg af indsatser og tilbud, 
opfølgning med videre.

Fokusområdet vil blive genstand for vidensdelingsaktiviteter i 2017 på tværs af 
kommuner og region (jf. bilag 1 til Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017).



Styringsaftale 2017

• Styringsaftalen er et redskab 
til at understøtte det 
kommunale samarbejde i 
hovedstadsregionen og 
samarbejdet mellem 
kommunerne og regionen.

• Styringsaftalen omfatter: 

1. En aftale om udviklingen i 
udgifter per dag i de 
takstbelagte tilbud. 

2. Aftaler, takstmodel og 
procedurer, som skal 
understøtte samarbejde 
og dialog mellem 
brugerkommuner og 
driftsherrer om de 
konkrete forløb ved køb og 
salg af pladser.
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Nogle kommuner og Region Hovedstaden driver tilbud på social- og undervisningsområdet, som 
andre kommuner kan benytte til mennesker med særlige behov. Som udgangspunktet for køb og 
salg af pladser på disse tilbud foregår dialog mellem kommuner og driftsherrer om de konkrete 
forløb. 

Styringsaftalen understøttet denne dialog, og er med til at lægge rammerne for kapacitets- og 
prisudviklingen på de sociale tilbud.

Nyt i Styringsaftale 2017

Ændringer i lovgivning og praksis giver anledning til enkelte nye elementer i Styringsaftale 2017, 
som har betydning for takstberegningen for 2017:

• Ny procedure for fastsættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling i tilbud efter 
Servicelovens §§ 107-110 (jf. bilag 1 og 4 til Styringsaftale i Rammeaftale 2017).

• Ny mulighed for at anvende abonnementsordninger (jf. bilag 1 til Styringsaftale i 
Rammeaftale 2017).

• Specifikation af de tilbudstyper, der er omfattet af takstmodellen i Styringsaftalen (jf. bilag 1 
til Styringsaftale i Rammeaftale 2017).

Sammen for 
borgerne



Aftale om 
udvikling i 
udgifter per 
dag 2017
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Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden har indgået en flerårig aftale, 
gældende for 2017 og 2018 om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det 
specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet:

• At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og 
specialundervisningsområdet til og med 2018 maksimalt må stige med pris- og 
lønfremskrivningen minus 2 procent i forhold til pris- og lønniveauet i 2014.

Formålet med aftalen er at skabe rum og stabilitet til den nødvendige udvikling af de 
tværkommunale tilbud for at imødegå udviklingstendenserne på området, samtidig med 
at der skabes incitament til et fokus på at optimere driftsomkostningerne i en stram 
kommunal økonomi. Derudover tager aftalen højde for kommunernes og Region 
Hovedstadens eventuelle reduktioner i aftaleperioden 2014-2016.

Kommunerne i hovedstadsregionen har desuden aftalt, at der fra den nuværende aftalte 
vejledende norm for beregning af de indirekte omkostninger for kommunale tilbud på syv 
procent af de direkte omkostninger (overheadprocent), arbejdes hen imod seks procent 
som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét ved udgangen af 2017. Region 
Hovedstaden deltager ikke i denne aftale, da regionen beregner de indirekte omkostninger 
konkret.

Aftalerne er nærmere specificeret i bilag 1 til Styringsaftale i Rammeaftale 2017.



Bilagsliste

 Bilag 1:  Aftaler, taksmodel og 
procedurer på det takstbelagte 
område til Styringsaftale 2017

 Bilag 2: Eksempel på model til 
beregning af enhedstakst, herunder 
efterregulering af over-/underskud

 Bilag 3: Eksempel på model til 
beregning af takster samt 
efterregulering af over-/underskud 
og belægningsprocent ved 
anvendelse af flere takstniveauer

 Bilag 4: Procedurer for fastsættelse 
og opkrævning af beboeres 
egenbetaling i tilbud efter 
Servicelovens §§ 107-110.

 Bilag 5: Hovedstadsregionens fælles 
visitationsaftale vedrørende 
kommunikationscentrene.

 Bilag 6: Samarbejdsmodel 
vedrørende de mest specialiserede 
tilbud.

 Bilag 1: Tendenser og bevægelser på 
det specialiserede socialområde og 
special-undervisningsområdet

 Bilag 2: Oversigt over alle tilbud 
beliggende i hovedstadsregionen .

 Bilag 3: Oversigt over tilbud 
omfattet af Udviklingsstrategi 2017 
inklusiv kapacitetstal 2017-2019.

 Bilag 4: Oversigt over udvikling i 
kapacitet og belægning i 
tilbudstyper i Udviklingsstrategi 2017

 Bilag 5: Lands- og 
landsdelsdækkende tilbud og 
sikrede afdelinger – opgørelse af 
kapacitet og belægning samt behov 
og efterspørgsel.
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- -Hent bilag på webben: 

- www.rammeaftale-h.dk
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RESUMÉ 

Dette resumé opsummerer konklusionerne fra hovedstadsregionens afrapportering på Socialstyrelsens 

centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser fra november 2015. 

 

På baggrund af kommunernes indberetninger kan det konkluderes, at der i hovedstadsregionen i 2014 og 2015 

samlet set var henholdsvis cirka 146 og 162 borgere med svære spiseforstyrrelser og med behov for højt 

specialiseret rehabilitering på det sociale område. Der er således tale om en lille delmængde af borgere med 

spiseforstyrrelser. 

 

Borgere i alderen 18 år og derover udgjorde den største andel af borgere inden for målgruppen. Voksne 

udgjorde således 57 og 60 procent i henholdsvis 2014 og 2015 af det samlede antal borgere inden for 

målgruppen. Dog vurderes den største gruppe af borgere med svære spiseforstyrrelser og behov for højt 

specialiserede sociale rehabiliteringsindsatser i hovedstadsregionen at være inden for aldersgruppen 13-29 år. 

 

Rapporten peger på to tilbud til borgere med svære spise forstyrrelser og behov for højt specialiserede 

rehabiliteringsindsatser på det sociale område, som i 2014 og 2015 blev anvendt af to eller flere kommuner i 

hovedstadsregionen, og som vurderes i højeste grad at leve op til Socialstyrelsens definition af højt 

specialiserede indsatser og tilbud. Det drejer sig om botilbuddet Askovhus til unge og voksne i aldersgruppen 

17-40 år samt Dankbar Konsulenterne, der leverer højt specialiserede indsatser som led i matrikelløse 

rehabiliteringsindsatser til børn, unge og voksne i aldersgruppen 13-23 år. 

 

Kommunerne har i perioden også anvendt andre tilbud i forbindelse med højt specialiserede indsatser til børn, 

unge og voksne med svære spiseforstyrrelser. Indsatserne målrettet spiseforstyrrelsen i disse tilbud vurderes i 

mange tilfælde at være på et højt specialiseret niveau, men typisk er svært spiseforstyrrede med behov for højt 

specialiserede rehabiliteringsindsatser på det sociale område ikke disse tilbuds primære målgruppe, og hvorfor 

de vurderes ikke i tilstrækkelig grad at leve op til definitionen af højt specialiserede indsatser og tilbud. 

 

Godt to tredjedele af kommunerne i hovedstadsregionen har anvendt matrikelløse indsatser som led i højt 

specialiserede rehabiliteringsforløb til børn og unge med svære spiseforstyrrelser i 2014 og 2015, mens knap to 

femtedele af kommunerne har anvendt matrikelløse indsatser til voksne med svære spiseforstyrrelser i 2014 og 

2015. Det er kommunernes erfaring, at de fleste af borgerne inden for målgruppen får et større udbytte at 

indsatserne, hvis de foregår i eget hjem og tæt på borgerens netværk i form af matrikelløse indsatser. 

 

Det er kommunernes og Region Hovedstadens vurdering, at den nuværende sammensætning af tilbudsviften til 

borgere med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiseret rehabilitering på det sociale område 

kombineret med kommunernes anvendelse af matrikelløse indsatser i nærmiljøet bidrager til at sikre højt 

specialiserede indsatser, som både tager højde for borgernes behov og ønsker i forhold til nærhed, og samtidig 

sikrer en fastholdelse af de nødvendige højt specialiserede kompetencer og højt specialiseret viden i 

hovedstadsregionen. 

 

Kommunerne og Region Hovedstaden vurderer, at de højt specialiserede tilbud, som indgår i nærværende 

afrapportering, og som vurderes i højeste grad at opfylde Socialstyrelsens kriterier for højt specialiserede 

tilbud, både fagligt og belægningsmæssigt er bæredygtige tilbud. Således oplever tilbuddene på nuværende 

tidspunkt ikke akutte problemstillinger i forhold til at kunne levere højt specialiserede rehabiliteringsindsatser 

på socialområdet til borgere med svære spiseforstyrrelser. 
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Afrapporteringen fremhæver dog en række områder, der i forskellig grad udfordrer kommunernes levering af 

højt specialiserede rehabiliteringsindsatser og -tilbud til målgruppen. Det drejer sig om udfordringer i forhold til 

at sikre de nødvendige kompetencer, faglighed og metoder blandt kommunale medarbejdere, utilstrækkelig 

viden om tilbudsvifte og indsatser i kommunerne, samt udfordringer i forhold til tidlig inddragelse af 

kommunerne, når borgere er i regional behandling, samt forskellig opfattelse af ansvars- og opgavefordelingen 

mellem sektorerne. 

 

Udfordringerne på disse områder stiller ikke på nuværende tidspunkt området i akutte problemstillinger, men 

giver i forskellig grad anledning til handling for at sikre og udvikle de højt specialiserede rehabiliteringsindsatser 

og dermed sikre, at målgruppen kan imødekommes endnu bedre. 

 

Nogle af områderne vurderes i hovedstadsregionen primært at kunne imødekommes via koordination og tiltag 

fra centralt hold, mens andre af udfordringerne i højere grad skal imødekommes regionalt og i et samarbejde 

mellem kommuner, region og tilbud om nedenstående: 

 

At sikre fastholdelse og fortsat udvikling af kompetencer, faglighed og metoder ved, at kommunerne i 

hovedstadsregionen og Region Hovedstaden etablerer et regionalt netværk for spiseforstyrrelser med 

deltagelse fra regionale behandlere, kommunale medarbejdere og højt specialiserede tilbud på området. 

Endelig ved at der på nationalt plan etableres et netværk af centrale videnpersoner vedrørende svære 

spiseforstyrrelser på tværs af sektorer og højt specialiserede tilbud (side 20). 

 

At sikre en fortsat viden om og udvikling af tilbudsvifte og indsatser ved, at kommunerne i 

hovedstadsregionen og Region Hovedstaden understøtter muligheden for i højere grad at tilrettelægge højt 

specialiserede rehabiliteringsforløb i form af matrikelløse indsatser i samarbejde med regional behandling og 

eksterne tilbud. Desuden ved at der fra nationalt hold udarbejdes centrale parametre til vurdering af kvaliteten 

i højt specialiserede tilbud og indsatser til borgere med svære spiseforstyrrelser (side 20). 

 

At sikre fortsat fokus på og udvikling af det tværsektorielle samarbejde ved, at kommunerne og Region 

Hovedstaden gennem det regionale netværk for spiseforstyrrelser etablerer forudsætninger for bedre 

samarbejde og gode overgange mellem den regionale behandling og kommunernes sociale 

rehabiliteringsindsatser målrettet borgere med svære spiseforstyrrelser. Dette bør understøttes fra nationalt 

hold ved, at opgave- og ansvarsfordelingen mellem den regionale behandling og de kommunale 

rehabiliteringsindsatser tydeliggøres (side 21). 
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1. INDLEDNING 

Socialstyrelsen udsendte den 2. november 2015 en central udmelding, der vedrører det mest 

specialiserede socialområde for målgruppen borgere med svære spiseforstyrrelser. 

 

Formålet med Socialstyrelsens udmelding er at sikre den nødvendige koordination og planlægning af de højt 

specialiserede indsatser og tilbud til målgruppen på tværs af kommuner og regioner. 

 

Den centrale udmelding skal danne baggrund for en dialog med kommunalbestyrelserne om de højt 

specialiserede indsatser og tilbud til borgere med svære spiseforstyrrelser. Socialstyrelsens indgang til dialogen 

er det eksisterende rammeaftalesamarbejde. 

 

Kommunalbestyrelserne skal afrapportere samlet på den centrale udmelding for borgere med svære 

spiseforstyrrelser senest den 15. oktober 2016. Som led i kommunernes afrapportering på den centrale 

udmelding ønskes det afdækket på tværkommunalt og tværregionalt niveau, hvordan kommunerne og 

regionerne nu og fremadrettet samarbejder om at videreudvikle og sikre tilstrækkeligt udbud af højt 

specialiserede indsatser og tilbud, der er tilpasset målgruppens behov. 

 

Besvarelsen skal ske i overensstemmelse med Socialstyrelsens beskrivelse og afgrænsning af målgruppen samt 

Socialstyrelsen karakterisering af højt specialiserede indsatser og tilbud. 

 

Den centrale udmelding er inddelt i følgende fire temaer: 

 

1. Målgruppen 

2. Højt specialiserede indsatser og tilbud 

3. Eventuelle udfordringer i forhold til at sikre det nødvendige udbud af højt specialiserede indsatser og 

tilbud til borgere med svære spiseforstyrrelser 

4. Kommunernes tilrettelæggelse og koordination af de højt specialiserede indsatser og tilbud til 

målgruppen. 

 

Nærværende afrapportering fra hovedstadsregionen er bygget op omkring disse fire temaer og følger 

skabelonen i bilag 2 til den centrale udmelding i overordnede træk. 

 

Afrapporteringen bygger på indberetningerne fra hovedstadsregionens 29 kommuner samt drøftelser i en 

særligt nedsat faglig referencegruppe med repræsentanter fra kommuner og Region Hovedstaden. 

 

Kontakt vedrørende afrapporteringen bedes rettes til Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede 

socialområde, KKR Hovedstaden ved specialkonsulent Søren Kvistgaard (e-mail: sora04@frederiksberg.dk / tlf. 

28 98 30 15). 
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2. MÅLGRUPPEN 

Målgruppen i Socialstyrelsens centrale udmelding omfatter børn, unge og voksne, som har en svær 

spiseforstyrrelse, og samtidig har behov for højt specialiseret rehabilitering på det sociale område, med henblik 

på, at de kan genvinde evnen til at klare sig selv, trives og leve et velfungerende hverdagsliv med mulighed for 

deltagelse i sociale aktiviteter, arbejde og uddannelse. En spiseforstyrrelse er i den centrale udmelding 

afgrænset til anorexia nervosa (anoreksi) og bulimia nervosa (bulimi), både i typiske og atypiske former. Ofte vil 

borgere med svære spiseforstyrrelser endvidere have psykisk komorbiditet, som kan være med til at 

komplicere deres rehabiliteringsforløb. 

 

Ifølge den centrale udmelding vurderes behovet for en højt specialiseret social rehabiliteringsindsats på 

baggrund af omfanget og typen af funktionsevnenedsættelser samt sværhedsgraden og kombinationen af de 

forskellige funktionsevnenedsættelser. Funktionsevnenedsættelserne er baseret på temaerne i henholdsvis ICS 

for børn og unge og Voksenudredningsmetoden (VUM) for voksne.1 

 

På baggrund af den centrale udmeldings definition af målgruppen har kommunerne i hovedstadsregionen 

opgjort, hvor mange borgere med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiseret rehabilitering på det 

sociale område, de har været handlekommune for i løbet af 2014 og 2015. Opgørelsen er foretaget fordelt på 

børn og unge under 18 år samt voksne fra 18 år og derover. 

 

Kommunerne har vurderet, at der i hovedstadsregionen i 2014 og 2015 var henholdsvis cirka 146 og 162 

borgere med svære spiseforstyrrelser (med anoreksi og bulimi i typiske og atypiske former) og behov for højt 

specialiseret rehabilitering på det sociale område.2 Fordelingen mellem børn og unge og voksne fremgår af 

tabel 1. 

 

Tabel 1: Antal børn og unge samt voksne med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede 
indsatser på det sociale område i 2014 og 2015 

 2014 2015 

Udvikling 

2014-2015 

Børn og unge 0-17 år 63 65 3% 

Voksne 18 år og derover 83 97 17% 

I alt 146 162 11% 

Kilde: Kommunale indberetninger i forbindelse med Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære 
spiseforstyrrelser, Fælleskommunalt sekretariat, 2016. 
 

Voksne udgør den største andel af borgere inden for målgruppen. Voksne udgjorde således både i 2014 og 

2015 omkring 60 procent af det samlede antal borgere inden for målgruppen. Ifølge kommunernes 

indberetninger udgjorde voksne i alderen 18-29 år i 2015 ca. 77 procent af samtlige voksne på 18 år og 

derover3. Ifølge Videncenter om Spiseforstyrrelser og Selvskade er det gennemsnitlige debutår for anoreksi og 

bulimi henholdsvis 14 og 16 år4. Størstedelen af antallet af børn og unge i hovedstadsregionen vurderes i lighed 

hermed at være i aldersgruppen 13-17 år. Den primære målgruppe af borgere med svære spiseforstyrrelser og 

behov for højt specialiserede sociale rehabiliteringsindsatser i hovedstadsregionen vurderes således at være 

inden for aldersgruppen 13-29 år. 

                                                      
1 En nærmere beskrivelse af definitionen af målgruppen samt usikkerhed ved kommunernes indberetninger fremgår i afsnit 
6. Metode. 
2 Antallet er baseret på indberetninger omfattende alle kommuner i hovedstadsregionen. Se også afsnit 6. Metode. 
3 Jf. afsnit 6. Metode. 
4 Kilde: Videncenter om Spiseforstyrrelser og Selvskade, ViOSS. 
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Som det fremgår af tabel 1, kan der fra 2014 til 2015 konstateres en stigning i antallet af borgere inden for 

målgruppen på 11 procent. Den største stigning ses i aldersgruppen voksne. Antallet af år i sammenligningen er 

dog for lille til at kunne udlede dette som værende en generel tendens. Det er da heller ikke kommunernes 

erfaring, at der ses en stigende tendens inden for borgere med svære spiseforstyrrelser og behov for højt 

specialiseret rehabilitering på det sociale område.  

 

Ifølge data fra landspatientregistret var der i 2014 cirka 1.648 børn, unge og voksne, som modtog behandling i 

regionalt regi for deres spiseforstyrrelse i Region Hovedstaden. Antallet af borgere med svære 

spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede indsatser på det sociale område i 2014, som er målgruppen 

for den centrale udmelding, udgjorde ni procent heraf. Ifølge kommunerne i hovedstadsregionen og Region 

Hovedstaden er der forskellige årsager til, at ikke alle borgere, der modtager behandling i regionalt regi også 

modtager højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på det sociale område. Årsagerne gennemgås nedenfor. 

 

 Borgere med spiseforstyrrelser kommer typisk først i kontakt med det kommunale system, når der er 

tale om afledte vanskeligheder fra eller andre problemstillinger sideløbende med spiseforstyrrelsen, 

som for eksempel funktions- eller mobilitetsnedsættelse, manglende evne til at varetage praktiske 

opgaver, manglende sociale kompetencer med videre. Det er således graden og kompleksiteten af 

funktionsevnenedsættelsen på de ovenstående områder og ikke spiseforstyrrelsen i sig selv, som er 

afgørende for, om borgere med svære spiseforstyrrelser vurderes at have behov for højt 

specialiserede rehabiliteringsindsatser på det sociale område. Afrapporteringen omfatter derfor alene 

de borgere med svære spiseforstyrrelser, som har haft behov for højt specialiserede 

rehabiliteringsindsatser på det sociale område. 

 

 For en række borgeres vedkommende er spiseforstyrrelsen kun en mindre del af borgernes samlede 

problemstillinger. Disse borgere bliver typisk visiteret til tilbud og indsatser, som hovedsageligt 

fokuserer på deres hoveddiagnose/-problemstilling, og vil dermed ikke nødvendigvis fremgå med en 

spiseforstyrrelse. Ifølge Socialstyrelsen er borgere med spiseforstyrrelse og enten infantil autisme, 

atypisk autisme eller en gennemgribende udviklingsforstyrrelse inden for autismespektret, og som 

vurderes ikke at kunne profitere af de højt specialiserede indsatser, ikke omfattet af målgruppen i den 

centrale udmelding. Netop kombinationen mellem spiseforstyrrelser og autisme oplever kommunerne 

gør målgruppens problemstilling kompleks, hvilket ofte kræver særligt specialiserede kompetencer. 

Som følge af Socialstyrelsens afgrænsning af målgruppen er denne målgruppe heller ikke omfattet af 

afrapporteringen. 

 

 Det er en oplevelse i kommunerne og regionen, at der er en del borgere, som kun bevæger sig i 

behandlingssystemet og ikke modtager social rehabilitering i kommunalt regi. Dette kan skyldes, at 

behandlingssystemet vurderer, at der ikke er behov for at involvere kommunen, men det kan også 

skyldes, at borgerne ikke er forpligtiget til at tage imod et tilbud fra kommunen og derfor har ret til at 

takke nej til yderligere hjælp udover behandling. Sidstnævnte kan blandt andet være som følge af 

manglende sygdomserkendelse og motivation hos borgeren. 

 

 Området for spiseforstyrrelser er kendetegnet ved, at der er mange private aktører på området. Dette 

oplever kommuner og region medfører et mørketal på området, fordi der er borgere, som går udenom 

offentligt regi og direkte til private aktører. Dette betyder, at kommunerne ikke nødvendigvis har 

kendskab til alle borgere med svære spiseforstyrrelser. Tendensen med at anvende private aktører 

frem for offentlige kan forstærkes af, at borgeren og dennes pårørende i nogle tilfælde ønsker at 

holde sygdommen skjult for offentligheden og derfor søger private aktører. 
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For at tydeliggøre, hvilke borgere med svære spiseforstyrrelser, som kommunerne typisk vurderer har behov 

for højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på det sociale område, har enkelte kommuner som led i 

afdækningen af målgruppen udarbejdet anonymiserede case-beskrivelser af sager omhandlende borgere med 

svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiseret rehabilitering. 

 

Generelt viser disse case-beskrivelser, at målgruppen for den centrale udmelding typisk er kendetegnet ved 

borgere, som vurderes til at have et samlet funktionsevneniveau svarende til svære til fuldstændige 

problemer/begrænsninger (D og E på skalaen i Voksenudredningsmetoden, VUM, og Socialstyrelsens 

udredningsværktøj til børn og unge med funktionsnedsættelse) og et samlet støttebehov svarende til massiv 

kompenserende støtte (5 efter skalaen i VUM). Samtidig viser sagerne, at der typisk er tale om langvarige 

forløb i den regionale behandling med et eller flere tilbagefald og fornyet optagelse af behandling.  

 

Sagerne viser desuden, at borgernes problemstillinger typisk ikke er isoleret til spiseforstyrrelsen, men ofte 

også omfatter psykiske lidelser så som angst, personlighedsforstyrrelser, psykose og psykoselignende adfærd, 

kombineret med sociale problemstillinger og problemer i forhold til pårørende. Kommunernes højt 

specialiserede indsatser er således i langt de fleste tilfælde komplekse og helhedsorienteret og fokuserer 

således både på at støtte op om behandlingen af spiseforstyrrelsen gennem måltidsstøtte, motivering, 

varetagelse af praktiske gøremål som indkøb m.v. men også at støtte op omkring øvrige problemstillinger, 

eksempelvis ved psykolog og støtte til pårørende. 

3. HØJT SPECIALISEREDE INDSATSER OG TILBUD 

Socialstyrelsens centrale udmelding omfatter de højt specialiserede indsatser og tilbud, der med et socialt 

rehabiliterende sigte iværksættes som et tidsbestemt forløb enten sideløbende med eller efter, at borgeren har 

modtaget behandling i den regionale psykiatri. De højt specialiserede indsatser er ikke nødvendigvis placeret i 

et fysisk tilbud/hos en leverandør, men kan også leveres som ”matrikelløse indsatser”, der eksempelvis kan 

bestå af et udkørende teams eller lignende leveret i en kombination af de enkelte kommuner, regioner og 

eksterne tilbud. 

 

Ifølge den centrale udmelding kan et højt specialiseret rehabiliteringsforløb på det sociale område bestå af 

følgende konkrete indsatser: Netværksintervention, måltidsstøtte, motion og genoptræning, træning af 

dagligdagskompetencer, træning af psykologiske kompetencer, træning af sociale kompetencer, 

fritidsaktiviteter, botilbud og beskæftigelses- eller uddannelsesrettet indsats. Endvidere kan følgende indsatser 

benyttes særligt for børn og unge med svære spiseforstyrrelser: Familieintervention, anbringelsessted og 

skolerettet indsats. 

 

Borgeren behøver ikke nødvendigvis at modtage alle de beskrevne indsatser. Dette vil afhænge af borgerens 

funktionsevnenedsættelser og behov for hjælp og støtte.5 

 

Kommunerne i hovedstadsregionen har indberettet, hvilke indsatser og tilbud, de har anvendt i 2014 og/eller 

2015 til højt specialiseret rehabiliteringsindsatser på det sociale område til borgere med svære 

spiseforstyrrelser. Da besvarelsen skal dække regionen som helhed, omfatter afrapporteringen alene tilbud, 

som er anvendt af to eller flere kommuner i hovedstadsregionen i 2014 eller 2015, og som er vurderet af den 

faglige referencegruppe til i højeste grad at leve op til Socialstyrelsens definition af højt specialiserede tilbud og 

indsatser. Vurderingerne heraf er foretaget på baggrund af den faglige referencegruppes indgående kendskab 

                                                      
5 Se afsnit 6. Metode for en nærmere beskrivelse af de højt specialiserede indsatser og tilbud. 
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til området, kommunernes indberetninger, tilbuddenes egne beskrivelser samt øvrig tilgængelig offentlig 

information om tilbuddene. 

 

Opgørelserne af tilbuddene er inddelt i to kategorier: 

 Anbringelsessteder og botilbud til børn, unge og voksne. 

 Tilbud, der leverer højt specialiserede indsatser som led i matrikelløse højt specialiserede sociale 

rehabiliteringsindsatser. 

3.1. ANBRINGELSESSTEDER OG BOTILBUD TIL BORGERE MED SVÆRE SPISEFORSTYRRELSER 

Kommunerne har indberettet, hvilke opholdssteder og døgninstitutioner efter Servicelovens § 66 nr. 5-6 til 

børn og unge (under 18 år) samt midlertidige botilbud efter Servicelovens § 107 til voksne (18 år og derover) 

kommunerne har anvendt i 2014 og/eller 2015 som led i højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på det 

sociale område til borgere med svære spiseforstyrrelser. 

 

På baggrund af kommunernes indberetninger og den faglige referencegruppes kvalificerede vurderinger er 

tilbuddet Askovhus blevet udpeget som et tilbud, der i 2014/2015 blev anvendt af to eller flere kommuner i 

hovedstadsregionen, og som vurderes i højeste grad at leve op til Socialstyrelsens definition af højt 

specialiserede indsatser og tilbud. 

 

Ud over Askovhus har kommunerne indberettet en række andre opholds- og botilbud, som kommunerne har 

anvendt i 2014 og 2015 til borgere med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede 

rehabiliteringsindsatser på det sociale område. Disse tilbud har dog enten alene været anvendt af en enkelt 

kommune, eller er vurderet af den faglige referencegruppe til ikke i tilstrækkelig grad at leve op til definitionen 

af højt specialiserede indsatser og tilbud i Socialstyrelsens centrale udmelding. De faglige vurderinger af disse 

tilbud er nærmere beskrevet i afsnittet ”Øvrige tilbud” på side 11. 

 

Tabel 2: Tilbud til borgere med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiseret rehabiliteringsindsatser 
på det sociale område anvendt af kommunerne i hovedstadsregionen 

Navn på tilbud Askovhus 

Driftsherre Selvejende fond 

Beliggenhed København 

Målgruppe Personer med spiseforstyrrelse 

Aldersgruppe 17-40 år 

Juridisk grundlag (Serviceloven) § 66, stk. 1, nr. 5 § 107 

Antal normerede helårspladser i 2015 4 18 

Heraf antal helårspladser benyttet af borgere 
med svære spiseforstyrrelser i 2015 

0 22 

Forventet antal helårspladser benyttet af borgere 
med svære spiseforstyrrelser i 2016 

1 22 

Kilde: Kommunale indberetninger i forbindelse med Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære 
spiseforstyrrelser, Fælleskommunalt sekretariat, 2016. 

 

Som det fremgår af tabel 2, er Askovhus’ primære målgruppe unge og voksne i alderen 17-40 år. Samtlige 

normerede pladser på Askovhus benyttes af borgere med svære spiseforstyrrelser og behov for højt 

specialiseret rehabilitering på det sociale område. Pladserne benyttes af borgere fra kommuner både i og uden 

for hovedstadsregionen. De pladser, der ikke bliver brugt som opholdssted jævnfør Servicelovens § 66, stk. 1 

stk. 5, konverteres, ifølge tilbuddet, til midlertidige botilbudspladser efter § 107, således at Askovhus har en vis 
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fleksibilitet til at tilpasse sig efterspørgslen, og samtidig opnå fuld belægning. Askovhus arbejder på at kunne 

udvide med to pladser i 2017 målrettet henholdsvis opholdssted til 17-årige og midlertidigt botilbud til voksne 

over 18 år. Desuden er tilbuddet også godkendt som aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104. 

 

Kommunerne i hovedstadsregionen har desuden anvendt Askovhus som leverandør af højt specialiserede 

indsatser som led i matrikelløse rehabiliteringsindsatser på det sociale område efter Servicelovens § 85, jf. 

afsnit 3.2 om matrikelløse indsatser. Nedenstående beskrivelse af Askovhus omfatter således også tilbuddets 

levering af højt specialiserede indsatser som led i matrikelløse indsatser. 

 

I det følgende fremgår en beskrivelse af kommunernes anvendelse af Askovhus baseret på beskrivelser af, 

hvilke indsatstyper, kommunerne har anvendt i tilbuddet, samt de elementer der, ifølge Socialstyrelsens 

centrale udmelding, karakteriserer højt specialiserede indsatser og tilbud. Disse elementer er aktuelt bedste 

viden, sammenhængende og koordinerede forløb, fysiske rammer samt fagprofessionelles uddannelse og 

kompetencer (jf. afsnit 6. Metode). Beskrivelsen af tilbuddet er udarbejdet på baggrund af kommunernes 

indberetninger samt spørgeskemaer udsendt til tilbuddet. For en yderligere vurdering af tilbuddets indsatser, 

kompetencer m.v. henvises til Socialtilsyn Hovedstadens tilsynsrapporter vedrørende tilbuddet. 

 

Askovhus 

Kommunernes anvendelse af indsatser 

Kommunerne i hovedstadsregionen har i 2014 og 2015 primært anvendt Askovhus’ midlertidige botilbud (§ 

107) til voksne mellem 18 og 29 år og i mindre omfang til voksne over 30 år med svære spiseforstyrrelser og 

behov for højt specialiseret rehabilitering på det sociale område. Kommunerne har i overvejende grad anvendt 

Askovhus som leverandør af matrikelløse indsatser til aldersgruppen 18-29 år. Et ophold på Askovhus omfatter 

en højt specialiseret rehabiliteringsindsats indeholdende flere indsatstyper. Ifølge kommunerne i 

hovedstadsregionen har borgere indskrevet i tilbuddet modtaget følgende  indsatstyper i den sociale 

rehabiliteringsindsats i Askovhus: 

 Netværksintervention 

 Måltidsstøtte 

 Træning af dagligdagskompetencer 

 Træning af sociale kompetencer 

 Træning af psykologiske kompetencer 

 Motion og genoptræning 

 Fritidsaktiviteter 

 Beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsatser. 

 

Familieintervention og skolerettede indsatser indgår også i tilbuddets ydelser. Askovhus har dog i perioden 

2014-2015 ikke haft indskrevet borgere på 17 år og har derfor ikke i denne periode leveret indsatser efter 

Serviceloven til børn og unge. Askovhus fremhæves af kommunerne for at levere en målrettet støtte i forhold 

til at motivere borgeren til at holde kontakt til den regionale behandling, ligesom tilbuddet i nogle tilfælde har 

varetaget den koordinerende rolle i forhold til den samlede rehabiliteringsindsats. Endelig anvendes Askovhus 

til at gennemføre afklaringsaftaler for borgere, pårørende og medarbejdere samt vejledning af 

fagprofessionelle i kommunerne. 

 

Aktuelt bedste viden 

Askovhus’ arbejde tager afsæt i metoden Dialektisk Adfærdsterapi (DAT), og tilbuddet dokumenterer løbende 

sit arbejde via metoden Feedback Informed Treatment (FIT) med det formål at evaluere og forbedre 

indsatserne. Askovhus foretager visitation ved indskrivning og afslutning af hvert forløb via følgende tests og 

udredninger: SCL-90, EDE, EDQLS, CSSR-S, FIT og Socialfaglig udredning. 
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Sammenhængende og koordinerede forløb 

Askovhus samarbejder tæt med handlekommunerne gennem statusmøder og løbende dialog. Minimum hvert 

halve år modtager handlekommunerne status på borgernes progression. Desuden er hver borger tilknyttet en 

koordinator hos Askovhus, der sikrer samarbejde og koordination med handlekommune og øvrige involverede 

aktører. 

 

Askovhus har formelt samarbejde med de regionale behandlingssteder i Region Hovedstaden. Samarbejdet 

består af faste månedlige udviklings- og patientmøder, hvor behandlingen og den højt specialiserede 

rehabilitering korrigeres og planlægges. Desuden afholdes tværsektorielle workshops og undervisningsdage. 

Askovhus samarbejder desuden med andre psykiatriske centre i og uden for hovedstadsregionen om de 

konkrete patientforløb. 

 

Fysiske rammer 

Askovhus råder over 13 2-værelses lejligheder, tre 4-værelses lejligheder, kontorer og samtalelokaler. 

Dagtilbuddet er placeret i en separat bygning indeholdende værksteder, spisestue og køkken særligt til borgere 

med spiseforstyrrelser samt hyggerum og undervisningslokale. Til bevægelsesaktiviteter anvendes eksternt 

lokale. 

 

De fagprofessionelles uddannelse og kompetencer 

De fagprofessionelle medarbejdere på Askovhus har på nuværende tidspunkt i gennemsnit seks års 

anciennitet, hvor de har arbejdet med målgruppen borgere med svære spiseforstyrrelser. Askovhus arbejder 

kun med borgere med svær spiseforstyrrelse og tilegner sig således løbende praksiserfaring på området samt 

bevarer et metodisk og målgruppebestemt fokus. 

 

Medarbejdergruppen er sammensat af psykologer, terapeuter, sygeplejerske, socialrådgivere, lærer, pædagog 

samt medarbejdere med akademisk og ernæringsmæssig baggrund. Derudover er der ansat 

psykologistuderende på timebasis. 

 

Askovhus’ medarbejdere har modtaget undervisning og supervision i Dialektisk Adfærdsterapi (DAT), der er den 

metodiske ramme, som Askovhus arbejder indenfor. Medarbejderne er blandt andet uddannet individuelle 

DAT-terapeuter og DAT-færdighedstrænere. Desuden modtager medarbejderne supervision og træning inden 

for en række andre metoder målrettet borgere med svære spiseforstyrrelser fra specialister på de pågældende 

områder. Medarbejderne deltager løbende i forskellige aktiviteter vedrørende borgere med svære 

spiseforstyrrelser. Endelig afholder Askovhus udviklingsdage for de faste medarbejdere, hvor relevante 

rehabiliteringstemaer behandles. 

 

Øvrige tilbud 

Udover Askovhus har kommunerne i hovedstadsregionen indberettet en række andre opholds- og botilbud, 

som er blevet anvendt i 2014 og 2015 til borgere med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiseret 

rehabilitering på det sociale område. Disse tilbud har dog enten alene været anvendt af en enkelt kommune, 

eller er vurderet af den faglige referencegruppe til ikke i tilstrækkelig grad at leve op til definitionen af højt 

specialiserede indsatser og tilbud i Socialstyrelsens centrale udmelding. Eksempelvis er tilbud, der ikke har 

borgere med spiseforstyrrelser som tilbuddets primære målgruppe. I disse tilbud kan borgeren typisk have 

andre primære problemstillinger, som har været udslagsgivende for visiteringen til det pågældende tilbud. 

Disse tilbuds indsatser målrettet spiseforstyrrelsen kan godt være på et højt specialiseret niveau, men 

tilbuddene vurderes ikke at være tilbud primært målrettet borgere med svære spiseforstyrrelser og behov for 

højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på det sociale område. Disse tilbud er eksempelvis 
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Specialinstitutionen Jacob Michaelsens Minde til børn og unge i alderen 13-17 (23) år samt Bostedet Caroline 

Marie til unge og voksne i alderen 16-23 år. 

 

Et tilbud, som den faglige referencegruppe vurderer leverer en højt specialiseret rehabiliteringsindsats på det 

sociale område målrettet borgere med svære spiseforstyrrelser, er Københavns Kommunes botilbud Center 

Nørrebro – Griffenfeldtsgade. Griffenfeldtsgade består af et midlertidigt botilbud (Servicelovens § 107) samt et 

udkørende tilbud, der yder støtte til voksne borgere i eget hjem (Servicelovens § 85) i alderen 18-30 år med 

personlighedsforstyrrelser eller svære spiseforstyrrelser. Tilbuddet er ikke medtaget på listen, fordi tilbuddet 

for tiden alene anvendes af borgere fra Københavns Kommune og således ikke for tiden er til rådighed for de 

øvrige kommuner i regionen. Fem af tilbuddets 11 normerede pladser er målrettet voksne med svære 

spiseforstyrrelser. 

 

Tilbuddet i Griffenfeldtsgade leverer en samlet højt specialiseret rehabiliteringsindsats bestående af følgende 

delindsatser: Netværksintervention, måltidsstøtte, træning af dagligdagskompetencer, træning af sociale 

kompetencer, træning af psykologiske kompetence, fritidsaktiviteter samt beskæftigelses- og 

uddannelsesrettede indsatser. Tilbuddets arbejde foregår i tæt samarbejde med den regionale behandling og 

den kommunale myndighed og tager udgangspunkt i sundhedsfaglige handleplaner og forandringskompas på 

det sociale område. Tilbuddet arbejder desuden løbende med, at medarbejderen udvikles og har de fornødne 

kompetencer målrettet borgere med svære spiseforstyrrelser gennem supervision, temadage, personalemøder 

og ved diverse kurser og efteruddannelser. 

3.2. MATRIKELLØSE INDSATSER 

Ifølge den centrale udmelding kan et højt specialiseret rehabiliteringstilbud på det sociale område enten bestå 

af indsatser på et matrikelbundet tilbud eller bestå af matrikelløse indsatser, herunder udkørende indsatser i 

borgerens nærmiljø. I nærværende afrapportering forstås en matrikelløs indsats som et højt specialiseret 

socialt rehabiliteringsforløb individuelt tilrettelagt for den enkelte borger og sammensat af delindsatser, der 

sikrer en koordineret tilgang med udgangspunkt i borgerens behov og ønsker. De højt specialiserede sociale 

delindsatser kan leveres af kommunen selv og af eksterne tilbud, eksempelvis i form af udkørende funktioner, 

andre strukturerede kommunale ydelser, eller en kombination heraf. 

 

KOMMUNERNES ANVENDELSE AF MATRIKELLØSE INDSATSER 
Godt to tredjedele af kommunerne i hovedstadsregionen har indberettet, at de har anvendt matrikelløse 

indsatser som led i højt specialiserede rehabiliteringsforløb til børn og unge med svære spiseforstyrrelser i 

2014 og 2015, mens knap to femtedele af kommunerne har anvendt matrikelløse indsatser til voksne med 

svære spiseforstyrrelser. 

 

I 2015 modtog godt tre femtedele af børn og unge inden for målgruppen i hovedstadsregionen en eller flere 

delindsatser som led i en højt specialiseret matrikelløs rehabiliteringsindsats. Den samme andel var for voksne 

godt to femtedele i 2015.6 De enkelte delindsatser i et samlet matrikelløst rehabiliteringsforløb kan leveres på 

såvel let og moderat specialiseret niveau såvel som på et højt specialiseret niveau afhængigt af en vurdering af 

borgerens behov og ønsker. Således kan en række af de indberettede delindsatser godt være leveret på let og 

moderat specialiseret niveau, typisk i regi af kommunernes egne indsatser og tilbud, mens andre er leveret på 

højt specialiseret niveau.  

 

På baggrund af kommunernes indberetninger tegnes et billede af, at matrikelløse indsatser i højere grad 

anvendes til børn og unge under 18 år end til voksne. Dette billede er i lighed med den generelle tendens på 

                                                      
6 Antal borgere på voksenområdet er eksklusiv Københavns Kommune, som ikke har indberettet tal herfor. 
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børne- og ungeområdet, hvor kommunerne i langt overvejende grad anvender mindst indgribende indsatser 

med et inkluderende sigte. Det er kommunernes erfaring, at matrikelløse indsatser, der foregår tæt på og med 

udgangspunkt i barnet/den unge og dennes pårørende giver de bedste resultater. På trods af at en mindre 

andel af de specialiserede rehabiliteringsindsatser på voksenområdet på nuværende tidspunkt leveres som 

matrikelløse indsatser, opleves en tendens i retning af, at kommunerne i højere grad end tidligere anvender 

matrikelløse indsatser ud fra samme hensyn og erfaringer som på børne- og ungeområdet. 

 

Kommunernes fokus på mindst indgribende indsatser og indsatser tæt på barnets/den unges nærmiljø og 

anvendelse af matrikelløse indsatser til børn og unge under 18 år er også en væsentlig faktor i forhold til, at der 

i denne rapport ikke er oplistet opholdssteder eller døgninstitutioner alene målrettet denne aldersgruppe, som 

vurderes i tilstrækkelig grad at leve op til Socialstyrelsens definition af højt specialiserede indsatser og tilbud. 

 

De hyppigst anvendte typer af delindsatser i matrikelløse indsatser for børn og unge er familieintervention og 

måltidsstøtte, som begge udgør cirka 20 procent af det samlede antal delindsatser i 2015. Dernæst kommer 

indsatser som træning af sociale og dagligdagskompetencer, netværksintervention, skolerettet indsats samt 

beskæftigelses- eller uddannelsesrettede indsatser, som alle udgør knap 10 procent af delindsatserne i 2015. 

Endelig udgør motion og genoptræning samt fritidsaktiviteter en mindre andel af indsatserne i 2015. 

 

Der ses altså en tendens til, at kommunerne i høj grad anvender familieintervention i forbindelse med 

matrikelløse indsatser. Familieintervention foregår typisk i hjemmet og/eller i regi af kommunernes familiehuse 

for at sikre trygge rammer om indsatsen, og hvor den højt specialisere ekspertise kører ud. Ligeledes består en 

ikke ubetydelig del af de matrikelløse indsatser af skolerettede indsatser, som typisk foregår på barnets/den 

unges lokale skole. 

 

De hyppigst anvendte typer af delindsatser for voksne er træning af sociale, dagligdags- og psykologiske 

kompetencer, samt beskæftigelses- eller uddannelsesrettede indsatser og måltidsstøtte, som udgør mellem 13 

og 20 procent af delindsatserne i 2015. Dernæst kommer motion og genoptræning, netværksintervention samt 

fritidsaktiviteter som udgør 7-10 procent af delindsatserne i 2015. 

 

TILRETTELÆGGELSE AF MATRIKELLØSE INDSATSER 
Baggrunden for kommunernes anvendelse af matrikelløse indsatser til borgere med svære spiseforstyrrelser er 

tilsvarende det generelle billede på det specialiserede socialområde, at kommunerne arbejder med 

udgangspunkt i strategier om inklusion, recovery, mestring af eget liv med udgangspunkt i borgernes egne 

netværk og omgivelser. Kommunernes erfaringerne er gennemgående, at et flertal af borgerne inden for 

målgruppen får et større udbytte at indsatserne, hvis de foregår i eget hjem og tæt på borgerens netværk. 

 

En samlet matrikelløst rehabiliteringsindsats er typisk sammensat af delindsatser på let og moderat 

specialiseret niveau såvel som på højt specialiseret niveau. Det afgørende i kommunernes tilrettelæggelse af de 

matrikelløse rehabiliteringsindsatser er, at borgeren modtager de forskellige typer af indsatser på det 

nødvendige specialiseringsniveau i forhold til borgerens ønsker og behov. Eksempelvis kan en borger godt 

modtage beskæftigelsesrettede indsatser i regi af kommunens jobcenter, som ikke nødvendigvis foregår på et 

højt specialiseret niveau, samtidig med måltidsstøtte på et højt specialiseret niveau. 

 

Kommunerne tilrettelægger i udpræget grad de matrikelløse indsatser i form af delindsatser leveret af eksterne 

tilbud kombineret og/eller i samarbejde med indsatser fra egne kommuner. De eksterne leverandører er 

overvejende private leverandører, der kan levere specifikke delindsatser såvel som mere helhedsorienterede 

rehabiliteringsforløb. Ved en kombination af kommunale og eksterne leverandører opnår kommunerne at 

inddrage specifik højt specialiseret viden inden for specifikke indsatser og samtidig trække på eksisterende 
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viden og forskellige fagområder inden for kommunerne. I samarbejdet mellem kommunerne og eksterne 

leverandører opnås samtidig den konsekvens, at viden og kompetencer om svære spiseforstyrrelser opbygges 

og vedligeholdes i kommunerne. 

 

Indsatserne i egen kommune foregår i flere tilfælde i regi af kommunernes egne familiehuse på børne- og 

ungeområdet og socialpsykiatrien på voksenområdet, herunder socialpædagogisk støtte i eget hjem i form af 

udkørende teams. De kommunale indsatser på børne- og ungeområdet omfatter primært familieintervention, 

men også i nogle tilfælde skolerettet indsats samt træning af psykologiske og sociale kompetencer. Indsatserne 

i kommunerne til både børn og unge og voksne leveres af psykologer, familieterapeuter, socialrådgivere, 

socialpædagoger og psykiatriske sygeplejersker. 

 

De matrikelløse indsatser foregår enten sideløbende med behandling i den regionale psykiatri eller efter endt 

indlæggelse. Når indsatserne foregår sideløbende med den regionale behandling arbejder kommunerne 

gennemgående for at koordinere de sociale indsatser med behandlingsindsatserne. I enkelte tilfælde har 

kommuner også etableret matrikelløse indsatser, fordi borgeren ikke har ønsket at modtage behandling i 

regionalt regi. Ofte er disse indsatser midlertidige og med fokus på at motivere borgeren til at modtage 

behandling. 

 

Nedenfor er beskrevet tre eksempler på kommunernes anvendelse af matrikelløse indsatser til borgere med 

svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiseret rehabilitering på det sociale område. Af disse eksempler 

fremgår det, at baggrunden for etablering af matrikelløse indsatser afhænger af borgerens særlige situation 

med hensyn til graden af spiseforstyrrelsen, den familiemæssige situation, motivationen for at indgå i 

behandling, tidligere sygdoms- og behandlingsforløb med videre. Eksemplerne understreger, at kommunerne 

ved anvendelse af matrikelløse indsatser har fokus på at sammensætte en indsats, som imødekommer den 

enkelte borgers og pårørendes behov og ønsker for derved at tilrettelægge den mest målrettede indsats. 

 

Eksempel på højt specialiseret matrikelløs indsats til ung under 18 år 

 

Eks. 1: Ung person er i ambulant behandling for svære spiseforstyrrelse. Handlekommunen udarbejder en 

børnefaglig undersøgelse (Servicelovens § 50) sideløbende med, at der bliver udarbejdet en handleplan 

(Servicelovens § 140). Den regionale behandlingsindsats består af kontrolvejning og psykologsamtaler i 

hospitalsregi, hvor den unge også går til kontrol for anden lidelse. Handlekommunens indsatser består af 

aflastning til moderen (Servicelovens § 84), hvor den unge er væk fra hjemmet sammen med en professionel 

socialrådgiver fra eksternt privat tilbud 6 timer ugentligt. Desuden bliver der bevilliget familiebehandling i 

hjemmet og til behandling af den unges problemer, herunder hjælp til spisesituationer (Servicelovens § 52 stk. 

3,nr. 3). Endelig bliver der bevilliget psykologsamtaler til moderen, i første omgang tilbud via eksternt privat 

tilbud, men overgår, på grund af ventetid, til psykologisk forløb (Servicelovens § 52 stk. 3, nr. 3). 
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Eksempler på højt specialiseret matrikelløs indsats til voksne over 18 år 

 

Eks. 2: En person over 18 år flytter efter flere års indlæggelse i hospitalsregi ind i midlertidigt botilbud for 

personer med svære spiseforstyrrelser (Servicelovens § 107), hvor der tilbydes en højt specialiseret indsats i 

forhold til personens samlede livssituation. Efter at personen har boet knapt to år i botilbuddet, vurderer 

handlekommunen, at pågældende er parat til at flytte i en selvstændig bolig. Personen følges derefter af 

medarbejdere fra botilbuddet (Servicelovens § 85). Personen deltager fortsat i måltider i botilbuddet. 

Indsatsen evalueres kontinuerligt og tilpasses efter aktuelt behov, således at personen i sit eget tempo bliver i 

stand til at mestre flere dagligdagsopgaver. Metoden Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) anvendes som tilgang. 

 

Eks. 3: En person over 18 år med svær spiseforstyrrelse ønsker ikke indlæggelse på psykiatrisk afdeling, og 

handlekommunen sammensætter et målrettet tilbud (Servicelovens § 85), som består af besøg og 

telefonopkald, så der er tæt kontakt med pågældende. Personens situation er kompleks, da pågældende ikke 

har egen bolig og flytter rundt blandt familiemedlemmer. Dette forværrer både spiseforstyrrelsen og angsten. 

Handlekommunen etablerer bedst mulig støtte til personen i forbindelse med transport til og fra behandling. 

Handlekommunen vurderer dog ikke dette tilstrækkeligt. Personen henvises til behandling på psykiatrisk 

afdeling, hvor personens situation anskues mere helhedsorienteret end på tidligere behandlingssteder, og er 

nu i dagbehandling fire dage om ugen. Desuden har personen fået egen bolig, hvilket giver en fast base. 

 

TILBUD DER ANVENDES TIL HØJT SPECIALISEREDE INDSATSER SOM LED I MATRIKELLØSE INDSATSER 
Kommunerne anvender flere forskellige private tilbud som leverandører af højt specialiserede indsatser som 

led i matrikelløse sociale rehabiliteringsindsatser. Det er imidlertid kun meget få af de anvendte private tilbud, 

som anvendes af to eller flere kommuner i hovedstadsregionen. 

 

De to tilbud oplistet i tabel 3 er således tilbud, som i 2014/2015 blev anvendt af to eller flere kommuner i 

hovedstadsregionen, og som vurderes af den faglige referencegruppe i højeste grad at leve op til 

Socialstyrelsens definition af højt specialiserede indsatser og tilbud. 

 
Tabel 3: Tilbud der leverer højt specialiserede indsatser som led i matrikelløse indsatser til borgere med svære 
spiseforstyrrelser og behov for højt specialiseret rehabiliteringsindsatser på det sociale område 

 Dankbar Konsulenterne Askovhus 

Driftsherre Privat Selvejende fond 

Beliggenhed Roskilde København 

Målgruppe Sårbare og psykisk syge børn og 

unge med svære psykiatriske 

lidelser, samt høj grad af 

komorbiditet, herunder 

spiseforstyrrelser. Herunder også 

somatiske lidelser. 

Unge og voksne med spiseforstyrrelser 

Aldersgruppe 13-23 år 17-40 år 

Juridisk grundlag 

(Serviceloven) 

§ 52, stk. 2, 3 og 

§ 85 

§ 52, stk. 3, 

§ 76, stk. 2 og 

§ 85 

Kilde: Kommunale indberetninger i forbindelse med Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære 
spiseforstyrrelser, Fælleskommunalt sekretariat, 2016. 
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Kommunerne har i 2014 og 2015 primært anvendt Dankbar Konsulenterne til borgere i aldersgruppe 13-17 år 

og i mindre omfang til voksne i aldersgruppen 18-23 år. Askovhus er primært blevet anvendt af kommunerne i 

hovedstadsregionen til borgere i aldersgruppen 18-29 år og i mindre omfang til 17-årige. 

 

I det følgende beskrives kommunernes anvendelse af Dankbar Konsulenterne baseret på baggrund af 

beskrivelser af, hvilke indsatstyper, kommunerne har anvendt i tilbuddet, samt de elementer der, ifølge 

Socialstyrelsens centrale udmelding, karakteriserer højt specialiserede indsatser og tilbud. Disse elementer er 

aktuelt bedste viden, sammenhængende og koordinerede forløb, fysiske rammer samt fagprofessionelles 

uddannelse og kompetencer (jf. afsnit 6. Metode). Askovhus er beskrevet i afsnit 3.1., hvad angår 

kommunernes anvendelse af indsatser, samt de elementer der karakteriserer højt specialiserede indsatser og 

tilbud. 

 

Dankbar Konsulenterne 

Kommunernes anvendelse af indsatser 

Kommunerne i hovedstadsregionen har i 2014 og 2015 primært anvendt Dankbar Konsulenterne til børn og 

unge under 18 år og i mindre grad til voksne i aldersgruppen 18-29 år. Kommunerne har anvendt tilbuddet til 

en bred vifte af højt specialiserede indsatser på det sociale område, enten i form af et helhedsorienteret 

rehabiliteringsforløb eller i form af delindsatser som led i et rehabiliteringsforløb: 

 

 Netværksintervention 

 Måltidsstøtte 

 Motion og genoptræning 

 Træning af dagligdagskompetencer 

 Træning psykologiske kompetencer 

 Træning af sociale kompetencer 

 Familieintervention 

 Skolerettede indsatser 

 Beskæftigelses- og uddannelsesrettede 

 Fritidsaktiviteter. 

 

Aktuelt bedste viden 

Dankbar Konsulenterne arbejder kontinuerligt med delmål og hovedmål for den unge og foretager daglig 

dokumentation af indsatserne. Tilbuddet anvender motivationskort og jeg-støttende samtaler mellem måltider. 

Måltidstræningen foregår enten i grupper i form af fællesspisning eller individuelt. Der anvendes diætist og 

kontrol af vægt. Desuden anvender tilbuddet målrettet fysisk træning samt rideterapi og yoga til at give den 

unge redskaber til at opnå større selvværd og kontrollere spiseforstyrrelsen. 

 

Sammenhængende og koordinerede forløb 

Dankbar Konsulenterne samarbejder med handlekommunerne i form af eksempelvis netværksmøder med den 

unges kommunale sagsbehandler. Tilbuddet har et tæt samarbejde med behandlingspsykiatrien, herunder 

Center for Spiseforstyrrelser på Bispebjerg og Fjorden/Elmehuset i region Sjælland. Desuden har tilbuddet 

løbende kontakt med de unges egen praktiserende læge. 

 

Fysiske rammer 

Dankbar Konsulenternes indsatser foregår i videst muligt omfang i regi af almenmiljøet. Tilbuddet råder over 

lokaler indeholdende et stort køkken med plads til spisetræning, mulighed for at spise i skærmet miljø og 

mulighed for træning. Desuden er der mulighed for at øve spisetræning i offentlige rum i Dankbars egne 

offentlige caféer. 
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De fagprofessionelles uddannelse og kompetencer 

De fagprofessionelle medarbejdere hos Dankbar Konsulenterne har alle erfaring med personer med svære 

spiseforstyrrelser. Medarbejderne modtager undervisning ved eksterne specialister samt gruppe- og 

sagssupervision ved ekstern supervisor og specialist i børnepsykologi hver måned. Desuden deltager 

medarbejderne i diverse kurser, som er relevante for området.  

 

Medarbejdergruppen er sammensat af pædagoger, lærere, psykolog, psykiatrisk konsulent, diætist, personlig 

træner og kokke. Desuden er tilknyttet butiksassistenter, rideterapeut og blomsterdekoratører. 

3.3. SAMARBEJDSAFTALER 

Som i led afdækningen af, hvilke højt specialiserede indsatser og tilbud kommunerne har anvendt til borgere 

med svære spiseforstyrrelser, har kommunerne i hovedstadsregionen også indberettet, i hvilket omfang de har 

indgået samarbejdsaftaler med andre kommuner, regionen eller eksterne tilbud omkring målgruppen. Dette 

afsnit beskriver på baggrund af kommunernes indberetninger, i hvilket omfang kommunerne i 

hovedstadsregionen har indgået formaliserede samarbejdsaftaler eller andre former for samarbejde omkring 

borgere med svære spiseforstyrrelser. 

 

Formaliserede samarbejdsaftaler forstås i denne afrapportering som generelle aftaler, der ikke vedrører 

konkrete, individuelle aftaler i forhold til specifikke borgere. De generelle aftaler kan eksempelvis være 

abonnementsaftaler eller samarbejder, hvor kommunerne forpligter sig på at anvende bestemte tilbud. 

 

Det generelle billede i hovedstadsregionen er, at kommunerne i hovedstadsregionen ikke har indgået formelle 

samarbejdsaftaler med andre kommuner, tilbud eller region Hovedstaden vedrørende indsatser for borgere 

med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede indsatser på det sociale område. 

 

Dog har enkelte kommunerne indgået eller har planer om at indgå aftaler om samarbejde på området med 

enten andre kommuner, tilbud eller region Hovedstaden. Enkelte kommuner samarbejder eksempelvis med 

psykiatriske centre omkring netværksmøder, når unge med svære spiseforstyrrelser er indlagt eller i ambulant 

behandling samt omkring underretning til kommunerne i forbindelse med ny-diagnosticerede. 

 

I regi af Rammeaftalen på det specialiserede socialområde har kommunerne i hovedstadsregionen og Region 

Hovedstaden systematisk samarbejde omkring koordination af tværgående, højt specialiserede indsatser og 

tilbud. Dette foregår blandt andet ved, at kommunerne og Region Hovedstaden hvert år foretager en 

afdækning af sammenhængen mellem behov og efterspørgsel på de kommunale og regionale højt 

specialiserede tilbud i hovedstadsregionen. Afdækningen danner grundlag for, om der skal foretages konkrete 

justeringer af antal pladser og tilbud i hovedstadsregionen, ligesom den identificerer særlige fokusområder, 

hvor der er behov for særlig tværkommunale tiltag eller indsatser. Området for borgere med svære 

spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på det sociale område har været og 

vil også fremadrettet være omfattet af rammeaftalerne. 

 

Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden har desuden i regi af Sundhedsaftalen 2015-2018 

aftalt at udarbejde to generiske samarbejdsaftaler, der beskriver samarbejde og snitflader mellem regionen og 

kommunerne omkring børn, unge og voksne med psykisk sygdom. Samarbejdsaftalerne, som på nuværende 

tidspunkt er i høring, beskriver samarbejdet og opgavefordelingen mellem almen praksis, Region Hovedstadens 

psykiatri og kommunerne i forbindelse med henvisning til udredning og behandling, under ambulant 

behandling samt under indlæggelse og udskrivning. Aftalerne sætter således også rammerne for samarbejdet 
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omkring borgere med svære psykiske lidelser på tværs af sektorerne, herunder borgere med svære 

spiseforstyrrelser. 

4. UDFORDRINGER 

Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden oplever, at der gennemgående er 

overensstemmelse mellem udbuddet af højt specialiserede rehabiliteringsindsatser og -tilbud til borgere med 

svære spiseforstyrrelser og kommunernes behov herfor. Afrapporteringen fremhæver dog en række områder, 

der i forskellig grad udfordrer kommunernes levering af højt specialiserede rehabiliteringsindsatser og -tilbud 

til målgruppen. Disse udfordringer opleves ikke på nuværende tidspunkt at stille området i akutte 

problemstillinger, men de giver i forskellig grad anledning til handling for at sikre, at målgruppen kan 

imødekommes endnu bedre. 

 

På baggrund af kommunernes indberetninger kan følgende overordnede områder udledes, hvor kommunerne 

oplever udfordringer: 

 Fastholdelse og fortsat udvikling af kompetencer, faglighed og metoder 

 Viden om og udvikling af tilbudsvifte og indsatser til målgruppen 

 Fokus på og udvikling af det tværsektorielle samarbejde. 

 

Udfordringerne, der gennemgås nedenfor, adresseres i afsnit 5 om tilrettelæggelse og koordination i form af 

tiltag på enten mellemkommunalt, regionalt eller landsdækkende niveau. 

 

Fastholdelse og fortsat udvikling af kompetencer, faglighed og metoder 

 Da borgere med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på 

det sociale område er en forholdsvis lille målgruppe med en høj kompleksitet, oplever kommunerne 

udfordringer med at opbygge og vedligeholde tilstrækkelige kompetencer, faglighed og viden om 

metoder i kommunerne. Denne udfordring er mest udtalt i mindre kommuner, men kan også 

genkendes i større kommuner. Udfordringen kommer blandt andet til syne i forbindelse med 

tilrettelæggelse af højt specialiserede rehabiliteringsforløb i form af matrikelløse indsatser. Flere 

kommuner har eksempelvis etableret familiehuse på børne- og ungeområdet og udkørende 

socialpædagogiske støttekorps på voksenområdet, som vil kunne varetage mange af de nødvendige 

indsatser for borgere med svære spiseforstyrrelser, såfremt de kompetencemæssigt, fagligt og 

metodemæssigt bliver klædt på til den kompleksitet, som borgerne i målgruppen typisk har. Enkelte 

kommuner har haft gode erfaringer med at inddrage eksterne leverandører og igennem det konkrete 

samarbejde samt rådgivning og vejledning at opbygge tilstrækkelige kompetencer og viden i 

kommunerne til på kvalificeret vis at kunne varetage indsatserne i rehabiliteringsforløbet. 

Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden ser derfor et potentiale i, at der i højere 

grad samarbejdes på tværs af kommuner og mellem kommuner, tilbud og regional behandling om at 

sprede viden, kompetencer og metoder på det faglige område i hovedstadsregionen. 

 

Viden om og udvikling af tilbudsvifte og indsatser til målgruppen 

 Flere kommuner i hovedstadsregionen oplever, at det kan være svært at skabe et tilstrækkeligt 

overblik over tilgangen af borgere med svære spiseforstyrrelser på mellemlang og længere sigt og 

dermed kunne tilrettelægge kommunernes indsatsvifte herefter. Det manglende overblik opstår 

blandt andet som følge af manglende udveksling af relevante informationer mellem den regionale 

behandling og kommuner samt kommunernes registreringsmuligheder. Kommunerne og Region 

Hovedstaden oplever derfor et potentiale i, at kommunerne i højere grad samarbejder med regionen 

om at tilvejebringe oplysninger om udviklingen i målgruppen i et længere tidsperspektiv. 
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 Flere kommuner oplever, at det som handlekommune kan være svært at danne sig et tilstrækkeligt 

overblik over tilgængelige højt specialiserede rehabiliteringsindsatser og -tilbud målrettet borgere 

med svære spiseforstyrrelser. Dette gælder især ved behov for etablering af matrikelløse tilbud, hvor 

indsatserne typisk leveres af flere typer af leverandører, alt fra enkeltmands konsulentfirmaer til 

etablerede botilbud. Tilbudsviften på området er desuden kendetegnet ved mange private 

leverandører, hvor det kan være svært for en kommunal sagsbehandler at gennemskue leverandørens 

kompetencer og kvalitet i de leverede indsatser. Udfordringen forstærkes i de tilfælde, hvor 

kommunerne bliver inddraget sent i forbindelse med endt behandling i regionalt regi og derfor 

forholdsvis hurtigt skal tilvejebringe et målrettet rehabiliteringsforløb for borgeren. Kommunerne og 

Region Hovedstaden ser derfor et stort potentiale i, at tilbudsviften gøres mere gennemskuelig for at 

sikre et bedre match mellem borger og tilbud. 

 

 Som beskrevet i afsnit 3.2. om matrikelløse indsatser, oplever kommunerne i hovedstadsregionen, at 

anvendelsen af højt specialiserede sociale rehabiliteringsindsatser individuelt tilrettelagt for den 

enkelte borger gennemgående giver gode resultater i den sociale rehabilitering af borgerne. 

Kommunerne ser derfor et stort potentiale i i højere grad at tilrettelægge rehabiliteringsforløb i form 

af matrikelløse indsatser tæt på borgeren og med denne i centrum. I den forbindelse oplever 

kommunerne dog, at den eksisterende struktur på området ikke i alle tilfælde i tilstrækkelig grad 

understøtter dette, og der opleves derfor udfordringer ved at få både tilbud, der leverer højt 

specialiserede indsatser, samt regionale behandlingstilbud til at indgå i samarbejde med 

handlekommunerne om matrikelløse indsatser, enten i form af udkørende funktioner eller som 

ambulante tilbud. Enkelte kommuner og tilbud har gode erfaringer med at samarbejde med tilbud og 

den regionale behandling om matrikelløse indsatser, og kommunerne og Region Hovedstaden ser 

derfor et potentiale i at udvikle disse samarbejdsstrukturer. 

 

Fokus på og udvikling af det tværsektorielle samarbejde 

 Flere kommuner i hovedstadsregionen oplever, at handlekommunen inddrages for sent i forbindelse 

med ind- og udskrivning af borgere med svære spiseforstyrrelser fra regionale behandling. Dette 

betyder, at handlekommunen har svært at skabe et overblik over, hvilke borgere der har behov for 

højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på det sociale område og dermed udrede borgeren og 

tilrettelægge indsatserne i rette tid. Dette er især en udfordring på børne- og ungeområdet, hvor 

handlekommune skal udarbejde en børnefaglig undersøgelse og handleplan for barnet/den unge, 

hvilket kan være svært at nå ved en sen inddragelse af kommunen. Kommunerne og Region 

Hovedstaden finder derfor, at der er behov for et fokus på at sikre gode overgange mellem de to 

sektorer for borgere med svære spiseforstyrrelser. 

 

 Flere kommuner oplever, at der ikke er samme opfattelse af opgave- og ansvarsfordelingen mellem 

regional behandling og kommunal rehabilitering på det sociale område i henholdsvis regionen, hos 

praktiserende læge samt i kommunerne. Dette opleves i nogle tilfælde at medføre afbrudte 

rehabiliteringsforløb samt uvished om, hvem der varetager de forskellige typer af indsatser. Et centralt 

område, hvor der hersker forskellige opfattelser, er indsatserne i forhold til vægtøgning, herunder 

udarbejdelse af plan herfor, vejning og opfølgning samt selve måltidsstøtten. Det er kommunernes og 

Region Hovedstadens oplevelse at disse forskelle i opfattelse af opgave- og ansvarsfordelingen især 

skyldes manglende kendskab til lovgivningen lokalt på behandlingssteder og i kommunerne. Der ses 

derfor et behov for, at der kommer fokus på en afklaring af opgave- og ansvarsfordelingen mellem de 

to sektorer. 
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5. TILRETTELÆGGELSE OG KOORDINATION 

Det er kommunernes og Region Hovedstadens vurdering, at den nuværende sammensætning af tilbudsviften til 

borgere med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiseret rehabiliteringsindsatser på det sociale 

område kombineret med kommunernes anvendelse af matrikelløse indsatser i nærmiljøet bidrager til at sikre 

højt specialiserede indsatser, som både tager højde for borgernes behov og ønsker i forhold til nærhed, og 

samtidig sikrer en fastholdelse af de nødvendige højt specialiserede kompetencer og den højt specialiserede 

viden i hovedstadsregionen. 

 

Kommunerne og Region Hovedstaden vurderer, at de højt specialiserede tilbud, som indgår i nærværende 

afrapportering, og som vurderes i højeste grad at opfylde Socialstyrelsens kriterier for højt specialiserede 

tilbud, både fagligt og belægningsmæssigt er bæredygtige tilbud. Således oplever tilbuddene på nuværende 

tidspunkt ikke akutte problemstillinger i forhold til at kunne levere højt specialiserede rehabiliteringsindsatser 

på socialområdet til borgere med svære spiseforstyrrelser. 

 

Ingen af de områder, som er beskrevet i afsnit 4, opleves derfor på nuværende tidspunkt at stille området i 

umiddelbart akutte problemstillinger, men de lægger i forskellig grad op til handling for, at målgruppen kan 

imødekommes endnu bedre. Nedenfor beskrives de områder, hvor hovedstadsregionen oplever et behov for at 

rette fokus for at fremtidssikre og forbedre området. Områderne er samlet under overskrifterne: 1) 

Fastholdelse og fortsat udvikling af kompetencer, faglighed og metoder, 2) Fortsat viden om og udvikling af 

tilbudsvifte og indsatser, 3) Fortsat fokus på og udvikling af det tværsektorielle samarbejde. 

 

1) For at sikre fastholdelse og fortsat udvikling af kompetencer, faglighed og metoder vurderer 

kommunerne og Region Hovedstaden, at der bør være fokus på følgende områder: 

 For at imødekomme behovet for at sikre kompetencer, faglighed og metoder i kommunerne vil 

kommunerne og Region Hovedstaden tage initiativ til etablering af et regionalt netværk for 

spiseforstyrrelser med deltagelse fra regionale behandlere, kommunale medarbejdere og højt 

specialiserede tilbud på området. Gennem dette netværk er det hensigten at sprede den nyeste viden 

om behandling og rehabilitering af borgere med svære spiseforstyrrelser mellem sektorer og samtidig 

skabe et forum for konkrete samarbejder omkring indsatserne for borgere med svære 

spiseforstyrrelser. Netværket kan blandt andet fungere som katalysator for praktikforløb på tværs af 

sektorer og højt specialiserede tilbud samt undervisningsdage og konferencer, hvor viden fra de 

forskellige områder deles og spredes. 

 Desuden opfordrer kommunerne og Region Hovedstaden til, at der på nationalt plan etableres et 

netværk af centrale videnpersoner vedrørende svære spiseforstyrrelser på tværs af sektorer og højt 

specialiserede tilbud. Netværket kan eksempelvis forankres i Socialstyrelsen og deltagerne fremgå af 

Socialstyrelsen hjemmeside, således det er muligt for kommunerne at kontakte videnpersoner med 

konkrete spørgsmål. 

 

 

2) For at sikre fortsat viden om og udvikling af tilbudsvifte og indsatser vurderer kommunerne og Region 

Hovedstaden, at der bør være fokus på følgende områder: 

 Kommunerne i hovedstadsregionen vil i samarbejde med Region Hovedstaden have fokus på at skabe 

et bedre grundlag for at kunne forudsige udviklingen i målgruppen af borgere med svære 

spiseforstyrrelser på længere sigt. Dette arbejde vil i første omgang kunne foregå i regi af det 

regionale netværk beskrevet ovenfor, eksempelvis gennem beskrivelse af informationsbehov og  

udveksling af relevant information mellem kommuner og regionen. 
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 For at imødekomme udfordringen om at sikre overblik over tilbudsviften opfordrer kommunerne og 

Region Hovedstaden til, at der fra nationalt hold udarbejdes centrale parametre til at vurdere 

kvaliteten i højt specialiserede tilbud og rehabiliteringsindsatser på det sociale område til borgere med 

svære spiseforstyrrelser. Disse vil kunne anvendes til at tydeliggøre, hvilke faglige kompetencer, som 

medarbejdere på højt specialiserede tilbud skal være i besiddelse af, og vil samtidig kunne anvendes af 

kommunerne som et redskab i forhold til at sikre det bedste match mellem borger og tilbud. 

 Kommunerne i hovedstadsregionen vil understøtte muligheden for i højere grad at tilrettelægge højt 

specialiserede rehabiliteringsforløb i form af matrikelløse indsatser. Det er generelt kommunernes 

vurdering, at matrikelløse indsatser, eventuelt kombineret med kortere, intensive ophold i opholds- og 

botilbud, på bedste vis støtter borgerens rehabilitering. På børne- og ungeområdet betyder dette, at 

indsatserne tager udgangspunkt i barnet/den unge og dennes nærmiljø, eksempelvis i regi af 

kommunens familiehus eller lignende og med inddragelse af højt specialiseret ekstern ekspertise. På 

voksenområdet betyder dette at, indsatserne fokuseres omkring målrettet støtte til borgeren i eget 

hjem typisk efter Servicelovens § 85. Kommunerne vurderer, at denne type indsatser i højere grad kan 

understøttes ved at gøre det muligt at anvende eksterne støttekontaktpersoner med højt specialiseret 

viden om spiseforstyrrelser og/eller opkvalificere kommunernes egne støttekontaktpersoner. Begge 

løsninger tager højde for, at der er tale om en lille målgruppe, hvor det kan være svært at opbygge 

tilstrækkelig viden og kompetencer i de enkelte kommuner. 

 I forlængelse heraf vil kommunerne og Region Hovedstaden have fokus på at indgå i tættere 

samarbejde omkring det samlede rehabiliteringsforløb i matrikelløse indsatser, herunder med fokus 

på koblingen af den regionale behandling og de kommunale sociale indsatser i samlede forløb for 

borgere med svære spiseforstyrrelser. Dette kan bidrage til bedre koordination mellem sektorerne og 

samtidig bidrage til at skabe en bedre gensidig forståelse for opgavevaretagelsen i de to sektorer. 

Samtidig kan det tværsektorielle perspektiv bidrage til en mere helhedsorienteret tilgang til den 

enkelte borgere, der kan øge muligheden for at imødegå den høje grad af kompleksitet inden for 

målgruppen. 

 

3) For at sikre fortsat fokus på og udvikling af det tværsektorielle samarbejde vurderer kommunerne og 

Region Hovedstaden, at der bør være fokus på følgende områder: 

 Kommunerne og Region Hovedstaden vil tage initiativ til at konsolidere samarbejdet mellem den 

regionale behandling og kommunerne i forhold til at sikre gode overgange mellem de to sektorer for 

borgere med svære spiseforstyrrelser. Fokus vil være på tre faser i den regionale og kommunale 

indsats, henholdsvis udredning, behandling og rehabilitering efter behandling. For at sikre en 

helhedsorienteret indsats, er det vigtigt, at kommunerne inddrages allerede i den første fase, hvor 

borgeren udredes til regional behandling. Den tidlige inddragelse giver mulighed for, at der under 

behandlingsfasen kan foregå samtidige og understøttende indsatser i både regionalt og kommunalt 

regi. Således vil de kommunale rehabiliteringsindsatser kunne igangsættes allerede under 

behandlingen, som i stadig stigende grad omlægges til ambulante forløb. I overgangen til tredje fase 

skal der ligeledes ske inddragelse af kommunerne, således de i samarbejde med borgeren og eventuelt 

pårørende kan tilrettelægge de efterfølgende rehabiliteringsindsatser i rette tid og målrettet den 

enkelte borger. Samtidig vil kommunerne have fokus på at skabe en mere entydig indgang til 

kommunerne, når det gælder borgere med svære spiseforstyrrelser. Udviklingen af ovenstående 

samarbejdsstrukturer vil kunne foregå i regi af det regionale netværk for spiseforstyrrelser, som vil 

blive etableret. 

 Det er kommunernes og Region Hovedstadens vurdering, at en udbredelse fra centralt hold af 

Socialstyrelsens Nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser kan 

medvirke til at tydeliggøre ansvars- og opgavefordelingen mellem den regionale behandling og de 

kommunale indsatser. Det er desuden forventningen, at samlingen af den regionale behandling af 
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spiseforstyrrelser for voksne i Region Hovedstaden på Psykiatrisk Center Ballerup i 2017 kan bidrage til 

at skabe et mere entydigt og konsolideret samarbejde mellem de to sektorer omkring borgere med 

svære spiseforstyrrelser. 

 

Det er kommunernes og Region Hovedstadens vurdering, at ovenstående tiltag vedrørende tværsektorielt 

samarbejde også vil bidrage positivt til at imødegå de udviklingstendenser på området, som er beskrevet i 

Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser7. Derfor har kommunerne i 

hovedstadsregionen og Region Hovedstaden i maj 2016 taget initiativ til etablering af et regionalt netværk for 

spiseforstyrrelser ved nedsættelse af en permanent arbejdsgruppe med deltagere fra kommuner og region, 

som skal igangsætte de forskellige initiativer på det tværkommunale område beskrevet ovenfor. 

 

Endelig vurderes det i forhold til at imødegå udviklingstendenserne, at det er vigtigt at have fokus på tidlige og 

forebyggende indsatser i forhold til at undgå at spiseforstyrrelsen udvikler sig i svær grad. Forebyggelse og 

tidlige indsatser skal foregå i et samarbejde mellem praktiserende læge, kommuner og regionale 

behandlingssteder. I kommunerne foregår indsatserne primært i alment regi, for eksempel i folkeskolen. I 

denne sammenhæng har kommunerne et fortsat fokus på at klæde lærere, pædagoger, PPR psykologer og 

sundhedsplejen på til at opspore og handle på eventuelle sygdomstegn. 
  

                                                      
7 Udviklingstendenserne er en stigning i antallet af indlæggelser og ambulante forløb samt en høj andel af genindlæggelser 
for borgere med svære spiseforstyrrelser i den regionale psykiatri. 
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6. METODE 

Nærværende afrapportering er baseret på 27 kommunale indberetninger, der omfatter alle 

hovedstadsregionens 29 kommuner8, spørgeskemaer udsendt til tilbud, som har leveret højt specialiserede 

rehabiliteringsindsatser på det sociale område, samt drøftelser i en særlig nedsat faglig referencegruppe med 

repræsentanter fra kommunerne og Region Hovedstaden. Deltagerne i den faglige referencegruppe er udvalgt 

ud fra deres særlige faglige viden og indsigt i området samt et indgående kendskab til indsatser og tilbud til 

borgere med svære spiseforstyrrelser. 

 

Afrapporteringen er baseret på en svarprocent på spørgeskemaerne på 100, dog med varierende kvalitet i 

besvarelserne, således at nogle besvarelser er mangelfulde i beskrivelserne af anvendte tilbud, udfordringer 

mv. Nogle kommuner har givet udtryk for, at de har oplevet det vanskeligt at besvare spørgsmålene. Årsagen 

hertil skal blandt andet findes i, at i og med volumen af målgruppen er så lille, har det været omfattende at 

indsamle alle oplysninger. Desuden har flere kommuner haft svært ved applikere den centrale udmeldings 

definitioner af målgruppen og højt specialiserede indsatser og tilbud på den virkelighed, der opleves i 

kommunale praksis. 

 

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde har varetaget indsamling og bearbejdelse af 

data. Sekretariatet har med henblik på kvalificering og kvalitetssikring drøftet og fortolket data med den faglige 

referencegruppe. 

 

De indkomne data er ikke medtaget i afrapporteringen i den ”rå” version, men er anvendt som basis for en 

fælles afrapportering for hele regionen. Afrapporteringen opsummerer således det generelle billede af 

området i hovedstadsregionen, og der fremgår ikke data på kommuneniveau. Det skal derfor understreges, at 

der er tale om en overordnet, generisk analyse, hvor det alene er hovedkonklusionerne, der indgår. 

6.1. MÅLGRUPPEN 
Til opgørelse af målgruppen er der taget udgangspunkt i Socialstyrelsens definition og afgræsning af 

målgruppen i den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser og tilhørende bilag. 

 

I den centrale udmelding er en spiseforstyrrelse afgrænset til anorexia nervosa (anoreksi) og bulimia nervosa 

(bulimi). Både i typiske og atypiske former. Målgruppen af borgere med svære spiseforstyrrelser afgrænses ud 

fra en række sundhedsfaglige kriterier kombineret med borgernes funktionsevnenedsættelse og behov for en 

højt specialiseret social rehabiliteringsindsats. 

 

I den centrale udmelding skelnes der ikke mellem anoreksi og bulimi. I forhold til de kommunale indsatser, er 

det dog vigtigt at skelne mellem de to former for spiseforstyrrelse, da de typisk har forskellige sygdomsforløb 

og symptomanalogier. Personer med bulimi kan eksempelvis typisk skjule lidelsen i en årrække, og er derfor 

ofte over 18 år, når de kommer i behandling første gang. Forskellighederne ved de to former for 

spiseforstyrrelse betyder, at kommunerne skal tilrettelægge de højt specialiserede rehabiliteringsindsatser 

forskelligt, herunder også samarbejdet med den regionale behandling omkring indsatsforløb, forebyggelse og 

opsporing. 

 

En borger med en svær spiseforstyrrelse defineres, i den centrale udmelding, som en borger, der har en grad 3, 

4 og 5 jf. Sundhedsstyrelsens vejledende kriterier for behandlingsindsats for henholdsvis anoreksi og bulimi. 

                                                      
8 Ishøj og Vallensbæk kommuner samt Tårnby og Dragør kommuner har indgået forpligtende samarbejder på det 

specialiserede socialområde, hvilket betyder, at de har indsendt samlede besvarelser. Således er det samlede antal af 

indberetninger i nærværende afrapportering 27. 
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Borgere med en grad 3, 4 og 5 kan både være indlagte, gå i (intensiv) ambulant behandling, eller være blevet 

udskrevet fra behandling i den regionale psykiatri og være blevet overdraget til egen læge. I den centrale 

udmelding fremgår det endvidere, at borgere med svære spiseforstyrrelser ofte har en psykisk komorbiditet, 

som kan være med til at komplicere deres rehabiliteringsforløb. 

 

Behovet for en højt specialiseret social rehabiliteringsindsats vurderes på baggrund af omfanget og typen af 

funktionsevnenedsættelser samt sværhedsgraden og kombinationen af de forskellige 

funktionsevnenedsættelser. Den centrale udmelding oplister en række funktionsevnenedsættelser, som er 

afgørende for, om borgere med svære spiseforstyrrelser har behov for en højt specialiseret 

rehabiliteringsindsats på det sociale område, og dermed falder inden for målgruppen. 

Funktionsevnenedsættelserne er baseret på temaerne i henholdsvis ICS for børn og unge og 

Voksenudredningsmetoden (VUM) for voksne. 

 

På baggrund Socialstyrelsens yderligere afklaring af målgruppen efter udsendelsen af den centrale udmelding 

er det i spørgeskemaundersøgelsen desuden oplyst, at borgere med følgende problemstillinger ikke er 

omfattet af målgruppen i den centrale udmelding: 

 Borgere med en kombination af svære spiseforstyrrelser og enten infantil autisme, atypisk autisme 

eller en gennemgribende udviklingsforstyrrelse inden for autismespektret, og som vurderes ikke at 

kunne profitere af de højt specialiserede indsatser, som skitseres i den centrale udmelding (i 

udgangspunkt er borgere med svære spiseforstyrrelser og mildere former for autisme, eksempelvis 

Asperger, omfattet af målgruppen). 

 Borgere der lider af tvangsoverspisning (Binge Eating Disorder, BED). 

 

I spørgeskemaundersøgelsen er kommunerne blevet stillet følgende spørgsmål vedrørende målgruppen: 

 

”Hvor mange borgere med både svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiseret rehabilitering på det 

sociale område skønnes der samlet set at være i kommunen i 2014 og 2015?” 

 

Kommunerne indberettet både nytilkomne og eksisterende borgere fordelt på aldersgrupperne børn og unge 

0-17 år, voksne 18-29 år og voksne 30 år og derover. I Tabel A fremgår antallet af borgere fordelt på 

aldersgrupper og årstal. 

 

Tabel A: Antal borgere med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede indsatser på det sociale 
område i 2014 og 2015 fordelt på aldersgrupper 

 2014 2015 

Udvikling 

2014-2015 

Børn og unge 0-17 år 63 65 3% 

Voksne 18-29 å 62 75 22% 

Voksne 30 år og derover 21 22 5% 

I alt 146 162 11% 

Kilde: Kommunale indberetninger i forbindelse med Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære 
spiseforstyrrelser, Fælleskommunalt sekretariat, 2016. 

 

I figur A ses den procentvise fordeling af antallet af borgere inden for de tre aldersgrupper i 2015. 
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Figur A: Antal borgere med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede sociale 
rehabiliteringsindsatser fordelt på aldersgrupper i 2015. 

 
Kilde: Kommunale indberetninger i forbindelse med Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære 
spiseforstyrrelser, Fælleskommunalt sekretariat, 2016. 

 

Der er en række forhold, der udfordrer kommunernes muligheder for at opgøre antallet af borgere inden for 

målgruppen. Først og fremmest registrerer kommunerne ikke på diagnoser, hvilket har vanskeliggjort 

kommunernes muligheder for at afklare borgerens spiseforstyrrelse og graden heraf. Kommunerne har derfor i 

højere grad fokuseret på, hvilke indsatser borgeren har modtaget og eventuelt kendskab til borgerens 

behandlingsforløb. Desuden åbner Socialstyrelsens definition af målgruppen op for, at kommunerne kan have 

forskellig fortolkning af, hvornår en indsats kan karakteriseres som en højt specialiseret rehabiliteringsindsats. 

Kommunernes opgørelser er derfor i overvejende grad baseret på kvalificerede vurderinger foretaget af 

centrale medarbejdere, eksempelvis sagsbehandlere, på området. Dette kan medføre, at der ikke ligger de 

samme vurderinger og forudsætninger til grund for opgørelserne af målgruppen i de enkelte kommuner. 

 

Som led i afdækningen af målgruppen i hovedstadsregionen har enkelte kommuner udarbejdet anonymiserede 

case-beskrivelser af sager omhandlende borgere med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiseret 

rehabilitering. Case-beskrivelserne ikke inkluderet i afrapporteringen, men danner grundlag for beskrivelsen af 

borgere med svære spiseforstyrrelser, som typisk vurderes at have behov for højt specialiseret rehabilitering på 

det sociale område. 

6.2. HØJT SPECIALISEREDE INDSATSER OG TILBUD 
Den centrale udmelding omfatter de højt specialiserede indsatser og tilbud, der med et socialt rehabiliterende 

sigte iværksættes som et tidsbestemt forløb enten sideløbende med eller efter, at borgeren har modtaget 

behandling i den regionale psykiatri. De højt specialiserede indsatser er ikke nødvendigvis placeret i et fysisk 

tilbud/hos en leverandør, men kan også leveres af de enkelte kommuner eller regioner som en ”matrikelløs” 

indsats, der fx består af et udkørende team eller lignende. 

 

Ifølge den centrale udmelding karakteriserer følgende elementer en højt specialiseret rehabiliteringsindsats på 

det sociale område for borgere med svære spiseforstyrrelser: 

 

 Højt specialiserede rehabiliteringsindsatser skal baseres på aktuelt bedste viden. 

 Højt specialiserede rehabiliteringsindsatser skal koordineres på tværs af sektorer, så der sikres et 

sammenhængende og koordineret forløb. 
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 Højt specialiserede rehabiliteringsindsatser skal rummes i fysiske rammer passende til borgere med 

svære spiseforstyrrelser. 

 Fagprofessionelle medarbejdere i højt specialiserede rehabiliteringsindsatser skal have særlige 

kompetencer og uddannelse målrettet borgere med svære spiseforstyrrelser. 

 

Ifølge Socialstyrelsens centrale udmelding kan et højt specialiseret rehabiliteringsforløb være sammensat af 

forskelligartede indsatser, som kan være af midlertidig til længerevarende karakter. Den højt specialiserede 

rehabiliteringsindsats skal tilrettelægges i forhold til den enkelte borgers behov og funktionsevnenedsættelser 

og tilpasses afhængigt af borgerens alder. 

 

Et højt specialiseret rehabiliteringsforløb på det sociale område kan bestå af følgende konkrete indsatser: 

Netværksintervention, måltidsstøtte, motion og genoptræning, træning af dagligdagskompetencer, træning af 

psykologiske kompetencer, træning af sociale kompetencer, fritidsaktiviteter, botilbud og beskæftigelses- eller 

uddannelsesrettet indsats. Endvidere kan følgende indsatser benyttes særligt for børn og unge med svære 

spiseforstyrrelser: Familieintervention, anbringelsessted og skolerettet indsats.  

 

Borgeren behøver ikke nødvendigvis at modtage alle de beskrevne indsatser. Det vil afhænge af borgerens 

funktionsevnenedsættelser og behov for hjælp og støtte. 

 

Kommunerne i hovedstadsregionen har indberettet, hvilke indsatser og tilbud, de har anvendt i 2014 og/eller 

2015 til højt specialiseret rehabiliteringsindsatser på det sociale område til borgere med svære 

spiseforstyrrelser. 

 

Ifølge den centrale udmelding kan et højt specialiseret tilbud på det sociale område enten bestå af indsatser på 

et matrikelbundet tilbud eller bestå af matrikelløse indsatser, herunder udkørende indsatser. Kommunernes 

indberetninger af tilbud er derfor opdelt på henholdsvis matrikelbundne og matrikelløse tilbud. For børn og 

unge (under 18 år) omfatter de matrikelbundne tilbud opholdssteder og døgninstitutioner efter Servicelovens § 

66 nr. 5-6. For voksne (18 år og derover) omfatter de matrikelbundne tilbud midlertidige og længerevarende 

botilbud efter Servicelovens §§ 107 og 108. 

 

I nærværende afrapportering forstås en matrikelløst indsats som en højt specialiseret social 

rehabiliteringsindsats individuelt tilrettelagt for den enkelte borger og sammensat af delindsatser, der sikrer en 

koordineret tilgang med udgangspunkt i borgerens behov og ønsker. De højt specialiserede sociale delindsatser 

kan leveres af kommunen selv, af eksterne tilbud, eksempelvis i form af udkørende funktioner eller andre 

strukturerede kommunale ydelser, eller en kombination heraf. 

 

For børn og unge (under 18 år) kan matrikelløse indsatser eksempelvis leveres som familiebehandling eller 

anden behandling af barnet eller den unges problemer (SEL § 52, stk. 3). For voksne (18 år og derover) kan 

indsatserne eksempelvis leveres i borgerens eget hjem i form af socialpædagogisk støtte (SEL § 85), eller 

genoptræning og vedligeholdelse (SEL § 86). 

 

Da besvarelsen skal dække regionen som helhed, omfatter afrapporteringen alene tilbud, som er anvendt af to 

eller flere kommuner i hovedstadsregionen i 2014 eller 2015, og som er vurderet af den faglige 

referencegruppe til i højeste grad at leve op til Socialstyrelsens definition af højt specialiserede tilbud og 

indsatser. Vurderingerne er foretaget på baggrund af den faglige referencegruppes indgående kendskab til 

området, kommunernes indberetninger, tilbuddenes egne beskrivelser samt øvrig tilgængelig offentlig 

information om tilbuddene. 
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Vedr. årsrapport 2015 og takster 2017 for Socialtilsyn Hovedstaden 

 

 

 

Vi orienterer i dette brev om Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster og 

objektiv finansiering for 2017. Ligeledes orienteres kort om Socialtilsynets års-

rapport for 2015. Årsrapporten er godkendt i Magistraten i Frederiksberg Kom-

mune den 6. juni 2016, og udsendt til alle kommuner.  

 

Vi informerer kort om den politiske opfølgning på tilsynsreformen, herunder om 

den stikprøveundersøgelse af Socialtilsynenes afgørelser om sanktioner, som 

Socialstyrelsen har gennemført i foråret 2016. Afslutningsvis følges der op på 

de spørgsmål, som Embedsmandsudvalget for socialområdet og specialunder-

visning rejste i sit møde med Socialtilsynet den 30. maj 2016. 

 

Foreløbige takster for 2017 

Taksterne fra 2016 til 2017 vil være uændrede og den objektive finansiering vil 

falde en smule. Socialtilsynet har fra 2016 til budget 2017 effektiviseret sin drift 

svarende til 5% og afvikler sin opgaveportefølje incl. nye opgaver under uæn-

drede budgetforudsætninger. 

 

Socialtilsynene anvender en fælles beregningsmodel, som Styregruppen for 

socialtilsynene med repræsentanter fra KL, Socialstyrelsen samt direktørerne i 

de 5 tilsynskommuner har godkendt som grundlag for hvert socialtilsyns opgø-

relse af finansieringsbehov og dermed for takstberegningen. Den fælles bereg-

ningsmodel understøtter ensartethed på landsplan og sikrer, at den finansie-

ring, som hvert tilsyn opkræver, er omkostningsægte. Samtidig har Socialtilsy-

nene fokus på effektivitet og på løbende at tilpasse omkostningerne til opgaven. 

Den fælles beregningsmodel er forenklet på bagrund af erfaringstal både ved 

2016-beregningen og igen ved 2017-beregningen, men det ændrer ikke grund-

læggende på taksterne.  

 

Beregningsmodellen viser, at Socialtilsyn Hovedstadens samlede omkostnin-

ger, der skal dækkes af takster og objektive finansieringsbidrag fra kommu-

nerne, ville skulle stige med 1,1 mio. kr., og taksterne skulle stige med ca. 2,5 

%, taksten for ny-godkendelser dog med ca. 30 %.  

 

Socialtilsyn Hovedstaden har imidlertid fastholdt budgettet på samme niveau 

som det prisfremskrevne budget for 2016 (dvs. knapt 43 mio. kr). Taksterne er 
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ligeledes fastholdt og alene PL-reguleret, mens den objektive finansiering falder lidt. Dette sker til trods for, at 

der i omkostningerne indgår en efterregulering af merforbrug i 2015 på 0,7 mio. kr., og der herudover er tilført 

en opgave vedr. tilsyn med alkoholtilbud, som kommunerne er DUT-kompenseret for.  

 

Fastholdelsen af budget og takster er opnået ved følgende effektivisering: 

 Reduktion i medarbejdernormering og således lønudgifter. (ca. 1,7 mio. kr., svarende til 4 %) 

 Reduktion i visse udgiftsposter som konsulent bistand mv. (ca. 0,1 mio. kr.) 

 Frederiksberg Kommune har nedsat overheadprocenten fra 6,5 i 2016 til 6 pct. i 2017 jf. aftalen i KKR 

Hovedstaden om en nedsættelse senest for 2018. (ca. 0,3 mio. kr.) 

Samlet set er der tale om en effektivisering / besparelse svarende til 5 % set i forhold til 2016-budgettet. 

 

På ovenstående grundlag udmeldes de foreløbige takster. Der vil kunne ske justeringer i budgettet i løbet af 

efteråret 2016, eksempelvis hvis der sker større ændringer i antallet af tilbud, som der føres tilsyn med. Tak-

sterne godkendes endeligt af Magistraten i Frederiksberg Kommune den 10. oktober, og de endelige takster 

udsendes herefter. Se bilag 1 for en oversigt over foreløbig takster og objektiv finansiering for 2017. 

 

Årsrapport 2015 

Socialtilsynene skal hvert år udgive en årsrapport om forrige års virke. Socialtilsynet udtaler sig om den gene-

relle kvalitet i sociale tilbud og plejefamilier. Udover data Socialtilsynets produktion og virke for 2015 indeholder 

årsrapporten 2015 følgende overordnede observationer om den generelle kvalitet i sociale tilbud og plejefami-

lier i hovedstadsområdet og Holbæk Kommune: 

 

 Der er generelt god trivsel hos borgerne og børnene i tilbud og plejefamilier  

 

 De fleste anbragte børn i den undervisningspligtige alder går i skole og har et stabilt fremmøde. 

 

 De fleste tilbud er gode til at understøtte, at borgerne indgår i sociale relationer og fællesskaber.  
 

 Ledelses- og medarbejderkompetencer er hos de fleste tilbud og plejefamilier gode, men samtidig 

er det et område, som nogle steder har givet anledning til skærpede tilsyn og påbud. Der er i 2015 

iværksat 9 skærpede tilsyn, hvor bekymring om ledelsens kompetencer og medarbejdernes ar-

bejde med metoder over for borgerne var en væsentlig årsag til det skærpede tilsyn. 
 

 Dokumentationsgraden og tilbuddenes/plejefamiliernes kendskab til indsatsmål i forhold til bor-

geren varierer meget. 60% af børnetilbuddene og 40% af voksentilbuddene kan i høj grad eller 

meget høj grad dokumentere positive resultater i forhold til at opnå de mål, de visiterende kom-

muner har opstillet for borgerens ophold. På plejefamilieområdet er tallet 70%. 
 

 De fleste plejefamilier og tilbud sikrer stabile fysiske rammer og udviser en stabil økonomi, men 

der er også en del tilbud, som ikke formår at skabe gennemsigtighed i deres økonomi. Socialtilsyn 

Hovedstaden har i 2015 betinget adskillige regodkendelser på tilbudsområdet med vilkår om, at 

tilbuddet skal ophøre med at indregne borgernes egenbetaling i institutionens driftsbudget, idet 

den praksis ikke er i overensstemmelse med gældende regler. 
 

 

 I visse typer voksentilbud er der tydelige udfordringer med at sikre borgerne en tilknytning til ar-

bejdsmarkedet og med at skabe netværk og relationer. Tilbuddene er dog oftest gode til at arran-

gere aktiviteter for borgerne internt i tilbuddet. 
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I bilag 2 vises et diagram, der giver en samlet illustration af kvalitetsbedømmelserne på tværs. Ligeledes 

fremgår af bilag 2 en oversigt over Socialtilsynets virke for 2015 i tal. Årsrapporten for 2015 udsendes medio 

juni 2016 og kan herefter ses på Socialstilsynets hjemmeside. 

 

Den politiske opfølgning på tilsynsreformen 

I januar 2016 udgav Socialstyrelsen en midtvejsevaluering af etableringen og drift af socialtilsynene. I april 

2016 udgav styrelsen en stikprøveundersøgelse af Socialtilsynenes afgørelser om sanktioner. Midtvejsevalu-

ering og stikprøveundersøgelsen danner baggrundsviden for den politiske opfølgning af tilsynsreformen, der 

foregår her i maj og juni måned. Forslag til justering / tilpasning af lov om socialtilsyn forventes forelagt i 

Folketinget i oktober måned 2016. 

 

Midtvejsevalueringen konkluderer, at socialtilsynene er kommet rigtig godt fra start. Der er grundlæggende 

tilfredshed med det arbejde, der udføres samt med samarbejdet mellem de fem Socialtilsyn og kommunerne. 

Denne tilfredshed bakkes op af Socialtilsyn Hovedstadens egen tilfredshedsundersøgelse, der er gennemført 

i april måned 2016. Her tilkendegiver 77 % af alle kommuner i regionen, at de er enten tilfredse eller meget 

tilfredse med samarbejdet. Midtvejsevalueringen klarlægger, at der er udfordringer med ensartetheden på 

tværs af de fem Socialtilsyn, ligesom Socialtilsynene skal blive bedre til at pege på udviklingsmuligheder i 

sociale tilbud og plejefamilier. Evalueringen har derfor afstedkommet yderligere dialog mellem de fem Social-

tilsyn og Socialstyrelsen i forhold til større ensartethed på tværs, ligesom alle fem Socialtilsyn har fokus på 

udviklingsmuligheder. Bilag 3 viser få udvalgte diagrammer fra Midtvejsevalueringen. 

 

Stikprøveundersøgelsen af Socialtilsynenes afgørelser om sanktioner konkluderer på baggrund af en gen-

nemgang af 160 afgørelser, 32 fra hvert Socialtilsyn. Undersøgelsen viser, at kvaliteten i afgørelser generelt 

er høj i Socialtilsyn Syd og i Socialtilsyn Hovedstaden. Socialtilsyn Hovedstaden får kritik for at indsætte dato 

i klagevejledningen fremfor kun at henvise til 4-ugersreglene, idet det er Ankestyrelsen der vurderer, hvorvidt 

en klagefrist er overholdt. Den overordnede konklusion i midtvejsevalueringen er, at der generelt på tværs af 

landet er behov for et løft af kvaliteten i afgørelserne. Socialtilsyn Hovedstaden har på baggrund af stikprøve-

undersøgelsen rettet klagevejledningen til, det vil sige fjernet datoen i klagevejledningen. Der er herudover 

planlagt et kompetenceudviklingsforløb i efteråret 2016 for alle tilsynskonsulenter, hvor Ankestyrelsen under-

viser i blandt andet Den gode afgørelse. 

 

Socialtilsyn Hovedstaden har ved udgangen af 2015 afsluttet opgaven med at regodkende alle eksisterende 

sociale tilbud og plejefamilier, sådan som lov om Socialtilsyn foreskriver.  

 

Det har været et stort og lærerigt arbejde at implementere ny lovgivning samtidig med, at en ny myndighed 

skulle etableres. Socialtilsyn Hovedstaden vil i den forbindelse gerne takke alle regionens kommuner og re-

gionen for det gode samarbejde og den konstruktive kritik vi løbende har modtaget. Uden et godt samarbejde 

var det ikke lykkedes, så tak for det. 

 

Opfølgning på spørgsmål fra Embedsmandsudvalget for socialområdet og specialundervisning 

Afslutningsvis skal det oplyses, at embedsmandsudvalget for socialområdet og specialundervisning under 

KKR Hovedstaden i udvalgets møde den 30. maj 2016 efterspurgte en status på de spørgsmål, der blev stillet 

til Socialtilsyn Hovedstadens årsrapport 2014 og besvaret i KKR Hovedstadens møde den 10. september 

2015. I det følgende gøres en kort status på disse: 
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• Ønske om hurtigere sagsbehandlingstider og mere fleksibilitet ift. godkendelser: 

Socialtilsyn Hovedstaden kan oplyse følgende om den aktuelle sagsbehandlingstider: Ny-godkendelser, til-

bud: 15 uger. Ny-godkendelser plejefamilier: 25 uger (en betydelig del af denne ventetid skal dog tilskrives 

plejefamiliernes egen udsættelse af kursusdeltagelse). Endelige kan det oplyses, at ventetiden på tilsynsrap-

porter er nede på 6 uger. Socialtilsyn Hovedstaden arbejder løbende med sagsbehandlingstider og er flek-

sible i konkrete sager, hvor der er ønske om det fra kommunernes side i det omfang det er foreneligt med 

den øvrige produktion. Det er en fordel jo tidligere i forløbet kommunerne henvender sig til socialtilsynet 

vedrørende etablering af nye tilbud, idet sagsbehandlingen så kan startes op i god tid, frem for at Socialtilsy-

net først kontaktes når et nyt tilbud er meget tæt på at gå i drift. 

 

• Enklere og mere fokuserede afrapporteringer  

Der er udarbejdet nyt layout på tilsynsrapporter, der dog aktuelt afventer levering fra socialtilsynenes IT-

leverandør. Det nye layout forventes dog at blive taget i brug lige efter sommerferien 2016. Der udover har 

tilsynskonsulenter i efteråret 2015 været på kursus i forhold at blive bedre til at skrive mere kort og præcist i 

rapporterne. 

 

• Fokus på at nedbringe materialemængden forbundet med godkendelsesprocedure  

Regodkendelserne er afsluttet med udgangen af 2015. I forhold til godkendelse af nye tilbud anmoder Soci-

altilsyn Hovedstaden om den dokumentation, der er behov for, for at kunne  behandle ansøgning jf. lov om 

socialtilsyn. Der opfordres til at indlede en dialog om den dokumentation, der ikke umiddelbart giver mening. 

Socialtilsyn Hovedstaden bestræber sig på kun at anmode om den dokumentation, der er nødvendig for 

sagsbehandlingen. 

 

• Enklere procedure ved indberetning på Tilbudsportalen 

Tilbudsportalen drives af Socialstyrelsen. Socialtilsyn Hovedstaden bringer løbende udviklingsønsker fra 

kommunerne videre til Socialstyrelsen, og det er Socialtilsynets indtryk, at den nye version af Tilbudsportalen 

er nemmere at arbejde i end den tidligere. 

 

• Koordinering på tværs af socialtilsynene 

Det er en udfordring med ensartetheden på tværs af de fem socialtilsyn, hvilket også fremgår af midtvejseva-

lueringen og stikprøveundersøgelse. Socialstyrelsen har fokus på denne udfordring i forbindelse med styrel-

sens auditfunktion. De fem Socialtilsyn mødes på tværs i en række samarbejdsfora med henblik på, at styrke 

ensartetheden.  

 

På baggrund af ovenstående ser Socialtilsyn Hovedstaden frem til at fortsætte det gode samarbejde med 

kommunerne i hovedstadsområdet med henblik på at sikre kvalitet i sociale tilbud og plejefamilier på det spe-

cialiserede socialområde. 

 

Venlig hilsen 

 

 

Inger Andersen  Mie Andresen 

direktør                                                                chef for Socialtilsyn Hovedstaden 
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Bilag 1:  
Foreløbige takster og objektiv finansiering 2017 

Tabel 1: Socialtilsyn Hovedstadens takster 2017, 2017-priser 

 Takst 2017 Tilsyn Skærpet 
Ny-godken-

delse 
Væsentlig 
ændring 

1-7 pladser 29.287 7.322 23.598 7.413 

8-24 pladser 35.144 8.786 28.318 8.896 

25-49 pladser 58.574 14.643 47.196 14.826 

50+ pladser 87.861 21.965 70.794 22.240 

Ændring 2016-17 i 
faste priser 

0% 0% 0% 0% 

 

Finansiering af tilsyn med og nygodkendelser af plejefamilier sker ved objektiv finansiering – beregnet med 
udgangspunkt i den enkelte kommunes befolkningstal i aldersgruppen 0-17 år. (Tallene er beregnet på bag-
grund af oplysninger fra Danmarks statistik). 
 

Tabel 2: Objektiv finansiering, Socialtilsyn Hovedstaden 2017, 2017-priser 

Kommune 
0-17-årige  
2. kvartal 2016 

Andel  Bidrag 2017  

København 104.085 29,1% 5.107.016 

Dragør 3.207 0,9% 157.354 

Tårnby 9.422 2,6% 462.298 

Albertslund 6.262 1,7% 307.250 

Ballerup 10.431 2,9% 511.806 

Brøndby 7.380 2,1% 362.106 

Gentofte 17.177 4,8% 842.804 

Gladsaxe 15.102 4,2% 740.992 

Glostrup 4.522 1,3% 221.876 

Herlev 6.333 1,8% 310.734 

Hvidovre 11.578 3,2% 568.084 

Høje-Taastrup 11.220 3,1% 550.519 

Ishøj 5.105 1,4% 250.481 

Lyngby-Taarbæk 11.905 3,3% 584.129 

Rødovre 8.028 2,2% 393.900 

Vallensbæk 3.672 1,0% 180.170 

Allerød 6.064 1,7% 297.535 

Egedal 10.531 2,9% 516.712 

Fredensborg 8.894 2,5% 436.391 

Frederikssund 9.446 2,6% 463.476 

Furesø 9.641 2,7% 473.044 

Gribskov 8.134 2,3% 399.101 

Halsnæs 5.862 1,6% 287.624 

Helsingør 12.650 3,5% 620.683 

Hillerød 11.377 3,2% 558.222 

Hørsholm 5.274 1,5% 258.773 

Rudersdal 12.872 3,6% 631.575 

Bornholm 6.734 1,9% 330.409 

Holbæk 15.065 4,2% 739.177 

I alt  357.973 100,0% 17.564.240 

Ændring 2016-17 i 
faste priser 

  -2 % 

 

Bilag 2: 
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Uddrag af Socialtilsyn Hovedstadens årsrapport 2015 

 

 

Gennemsnitsbedømmelser fordelt på alle temaerne i Kvalitetsmodellen fordelt på voksen-

området, børn- og ungeområdet, og plejefamilier: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddannelse

og
beskæftigel

se

Selvstændig

hed og
relationer

Målgrupper,

metoder og
resultater

Organisatio

n og

ledelse/

Familiestruk
tur og

familiedyna

mik

Kompetence
r

Økonomi
Fysiske
rammer

Voksen 3,5 3,7 3,8 3,9 4 3 3,9

Børn- og Unge 4,1 3,6 4 4,1 4,2 3,5 3,9

Plejefamilier 4,3 3,8 4,2 4,5 4,6 4,6 4,5

0

1

2

3

4

5

Gennemsnitsbedømmelser på temaerne i Kvalitetsmodellen
1 (meget lav grad opfyldt) - 5 (meget høj grad opfyldt)
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Socialtilsyn Hovedstadens samlet opgaveportefølje og produktionsoversigt for 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgaveportefølje 2015 pr. 31/12-2015 1.476 

Plejefamilier 956 

Tilbud 520 

  

Produktionsoversigt 2015  

Tilsynsbesøg, herunder regodkendelsesbesøg 2.109 

Nygodkendelser 100 

Afslag på nygodkendelse 9 

Skærpede tilsyn  9 

Antal påbud, herunder i forbindelse med skærpet tilsyn 75 

Antal vilkår i forbindelse med regodkendelser og nygodkendelser 297 

Tilbagekaldte godkendelser 26 

Magtanvendelsesindberetninger 2.141 

Henvendelser om bekymrende forhold (”whistleblows”) 202 

  

I alt tilbud og plejefamilier regodkendt i 2014-2015 1.361 

Plejefamilier 853 

Tilbud 508 
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Bilag 3: 
 

Uddrag af Socialstyrelsens midtvejsevaluering af Socialtilsynene: 

 

 

Overordnet tilfredshed med de fem Socialtilsyn; Socialtilsyn Syd, Socialtilsyn Øst, Socialtilsyn Nord, 

Socialtilsyn Midt og Socialtilsyn Hovedstaden 
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Tilfredshed med de tilsynsførendes kompetencer for delt på de fem Socialtilsyn; Socialtilsyn Syd, So-

cialtilsyn Øst, Socialtilsyn Nord, Socialtilsyn Midt og Socialtilsyn Hovedstaden 

 

 

 

Har Socialtilsynet peget på konkret muligheder for at udvikle kvalitet i tilbuddets arbejde med resultat-

dokumentation, fordelt på de fem Socialtilsyn; Socialtilsyn Syd, Socialtilsyn Øst, Socialtilsyn Nord, 

Socialtilsyn Midt og Socialtilsyn Hovedstaden? 
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13. juni 2016 

Strategi for efter-videreuddannelsesområdet – UDKAST 

Baggrund  

Reformer, teknologisk udvikling og ændrede rammevilkår betyder, at kommunerne i de kommende år vil op-

leve en øget efterspørgsel på kvalificerede medarbejdere. Det stiller nye krav til kommunerne som arbejds-

plads og til de uddannelsesinstitutioner, der skal uddanne og opkvalificere medarbejderne. Det udfordrer sam-

tidig den måde, som kommuner og uddannelsesinstitutioner tidligere har arbejdet med uddannelsesbegrebet 

på og kalder på en bredere forståelse af uddannelse og kompetenceudvikling. I sommeren 2015 godkendte 

KKR Hovedstaden en ”Fælles uddannelsesstrategi” med fokus på grunduddannelserne på de ni velfærdsud-

dannelser, hvor kommunerne i rollen som arbejdsgivere ønsker et fælles ståsted. I forlængelse heraf er udar-

bejdet nærværende strategi, der skal sikre koordinering mellem kommunernes behov og udbuddet af efter- 

og videreuddannelse.  

Formål  

Formålet med en fælles strategi på efter-videreuddannelsesområdet er, at udvikle og styrke kommunernes 

muligheder for at opkvalificere medarbejdere til at matche den aktuelle efterspørgsel i kommunerne. Med 

strategien ønsker kommunerne i KKR Hovedstaden, at stille krav til den brede vifte af udbydere på området 

og tage medansvar for kvaliteten af de forløb, der bliver udbudt. Samtidig skal strategien sætte retning for 

fælleskommunal kompetenceudvikling, medvirke til at skabe større gennemsigtighed på området og under-

støtte et tættere samspil mellem praksis, grunduddannelser, forskning og efter-videreuddannelse. 

Strategisk ophæng 

KKR Hovedstaden ønsker med strategien at invitere til et bredt samarbejde med alle relevante udbydere 

af efter-videreuddannelse. Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse har i den for-

bindelse nedsat en arbejdsgruppe, der løbende kvalificerer kommunernes udfordringer og behov for ef-

ter-videreuddannelse og potentialet for tværkommunale initiativer. Arbejdsgruppen samarbejder med 

udbydere af grunduddannelser og efter-videreuddannelse, med henblik på at udvikle løsninger, der mat-

cher de kommunale behov. Arbejdet skal supplere og understøtte det strategiske samarbejde, der allerede 

er etableret mellem forvaltninger og uddannelsesinstitutioner i mange kommuner. 
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Kommunernes behov for strategiskkompetenceudvikling og opkvalificering 

De nuværende efter- og videreuddannelsestilbud opleves af mange kommuner som mangfoldige og uigen-

nemskuelige, når det handler om sammenhængen mellem pris, kvalitet og effekt. Kommunerne vil i de kom-

mende år mangle dygtige medarbejdere til kommunale kerneopgaver og efterspørger efter-videreuddannel-

sesforløb med en tæt sammenhæng mellem teori og praksis, og hvor medarbejderne i mindst muligt omfang 

er fraværende fra deres arbejdsopgaver. Samtidig efterspørges et tættere samspil mellem de forskellige fag-

grupper, der løser opgaver på de kommunale velfærdsområder.  Fremadrettet er der derfor behov for: 

 At kommunerne har en mere proaktiv og struktureret tilgang til opkvalificering af medarbejderne 

på baggrund af fremtidige krav og forventninger. 

 At kommuner i højere grad stiller krav til udbyderne af efter- og videreuddannelsestilbud.  

 At der sættes en fælles strategisk retning, som kan bidrage til større tydelighed i kommunernes 

fælles interesser og forventninger til relevante samarbejdsparter.  

 At der skabes større gennemsigtighed og overskuelighed i udbud, priser og kvalitet.  

 

På den baggrund ønsker KKR-Hovedstaden, at igangsætte initiativer, der kan understøtte, at kommunerne får 

et bedre overblik over efter-videreuddannelsesområdet, og at der etableres en fælles forståelse for kom-

mende udfordringer, behov og muligheder på området. Der tages udgangspunkt i følgende strategiske pejle-

mærker: 

 At efter-videreuddannelse i højere grad skal tilrettelægges, så det styrker tværfaglighed og tvær-

sektorielt samarbejde. 

 At indtænke digitalisering og mulighederne i forbindelse med e-learning. 

 At efter-videreuddannelse har fokus på borger- og brugerinddragelse 

 

KKR-Hovedstaden vil tage initiativ til at afholde et årligt dialogmøde for alle udbydere af efter-videreuddan-

nelse i hovedstadsregionen. Formålet er at drøfte områder med relevans for det brede felt af udbydere, ek-

sempelvis betydning af ny lovgivning og kommende reformer, digitale efter-videreuddannelsesmuligheder, 

samt muligheder og udfordringer i forbindelse med kompetenceudvikling og opkvalificering. Her er det cen-

tralt, at uddannelsesudbyderne kan formidle, hvad der er det særlige i deres tilbud, og at der er en klar koor-

dinering mellem de områder, der præsenteres.   
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På grunduddannelserne er kommunerne en aktiv del af uddannelserne som praktiksted og har stor erfaring 

med at koble praksiserfaringer til skoleforløb. Kommunerne vil derfor også være interesseret i at påtage sig et 

ansvar i forhold til praksislæring og transfer ved at: 

 Stille praksis til rådighed for forskning i professionalisering af praksis 

 Bidrage med overblik over, hvad velfærdsreformer afføder af kompetencebehov  

 Bidrage med viden som understøtter muligheden for at få del i forskningsmidler i samarbejde med 

udbydere af efter-videreuddannelse 

 

Strategisk samarbejde med professionshøjskolerne 

Udover initiativer henvendt til den brede gruppe af udbydere, ønsker KKR-Hovedstaden at igangsætte 

konkrete samarbejder med de uddannelsessteder, som også udbyder grunduddannelser og dermed i for-

vejen uddanner kommunale medarbejdere. Her er professionshøjskolerne udbydere af en stor del af de 

grunduddannelser, hvor kommunerne som arbejdsgivere på de store velfærdsområder er hovedaftagere. 

KKR Hovedstaden har derfor administrativt etableret et samarbejde med professionshøjskolerne under 

Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse, med henblik på at skabe en ramme på 

tværs af kommuner og uddannelsesinstitutioner, der kan udvikle og afprøve nye måder at tænke effekti-

vitet og efterspørgselsstyret efter-videreuddannelse på. I den sammenhæng har kommunerne en vigtig op-

gave i at indsamle viden om konkrete behov for efter-videreuddannelse og arbejde for at skabe bred opbak-

ning til udbud af uddannelsesforløb, der matcher kommunernes behov. Professionshøjskolerne har en forsk-

ningsforpligtigelse på grunduddannelsesområdet og kan derfor bidrage med den nyeste viden om relevante 

læringsmetoder og aktuel forskning på området. I forbindelse med samarbejdet er der udarbejdet en hen-

sigtserklæring, der illustrerer behovet for et tæt samarbejde mellem praksis, grunduddannelse, forskning og 

efter-videreuddannelse (jf. figur nedenfor).  

 



KKR 

HOVEDSTADEN 

 

 

 

4 

 

Med udgangspunkt i værdikæden skal der arbejdes for, at den praksisviden der genereres gennem udvik-

lingsprojekter også indgår i udvikling af grunduddannelserne og efter-videreuddannelsestilbud. Her for-

venter kommunerne, at professionshøjskolerne bliver bedre til at dokumentere, hvilken effekt gennemførte 

eftervidereuddannelsesforløb har for medarbejdernes daglige arbejde.  

Kommunerne kan i højere grad: 

 Stille praksis til rådighed 

 Indgå i samarbejde på tværs af flere kommuner, hvor der udvikles ”standard løsninger” baseret på 

evidens. 

 Videndele resultater 

 Sikre at nye efter-videreuddannelsestilbud understøtter, at medarbejdernes kompetencer og uddan-

nelsesniveau matcher borgernes behov. 

Professionshøjskolerne kan i højere grad: 

 Være opsøgende i forhold til at inddrage kommunerne i den idegenererende fase 

 Blive bedre til at dokumentere effekt af efter-videreuddannelsesforløb 

 Bruge forskningsforpligtelsen aktivt med inddragelse af kommunerne 

 Bidrage som tovholder på den skriftlige del af arbejdet i forbindelse med projektansøgninger til udvik-

lings- og forskningsmæssige aktiviteter 

Som led i implementereingen af strategien arbejdes der for at udvikle målrettede efter-videreuddannelsestil-

tag på udvalgte velfærdsområder, og der etableres i den forbindelse kontakt mellem professionshøjskolerne 

og relevante ledernetværk i kommunerne. På baggrund af de konkrete samarbejder, udvikles der tiltag og 

ansøgninger på tværs af kommuner og professionshøjskoler. Fremadrettet vil det også være relevant at etab-

lere et tættere samarbejde omkring efter-videreuddannelse med erhvervsskolerne. Indledningsvist tager stra-

tegien dog afsæt i det strategiske samarbejde, der allerede er etableret på professionsuddannelsesområdet. 

 



3.10 Vision for sundhedshuse og idekatalog



Udarbejdet af en tværsektoriel skrivegruppe bestående af repræsentanter fra 
regionsadministrationen, Det fælleskommunale sundhedssekretariat, Kom-
munerne, Patientinddragelsesudvalget og PLO-Hovedstaden. 

 

 7. januar 2016 

  

 
  

Regionsdækkende vision for fælles 
sundhedshuse  
 
Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sund-
hedsvæsen med mennesket i centrum og med fokus på kvalitet og sammen-
hængende forløb. Vi har et fælles ønske om et stærkt nært sundhedsvæsen, 
som kan supplere den indsats, borgerne får på hospitalerne.  
 
Innovation og samarbejde på tværs af sektorer er essentielt for, at vi lykkes 
med den dagsorden. Derfor skal kommuner, region og almen praksis i fælle-
skab turde udfordre de eksisterende organisatoriske strukturer og sammen 
løse konkrete udfordringer, herunder evt. afprøve samarbejder med fælles le-
delse, fælles økonomi og fælles værdier. Vi ønsker at være sammen om sund-
hed og udvikle vores samarbejde om sundhedshuse til gavn for vores borgere.   
 
Dette er en regionsdækkende vision for modeller for fælles sundhedshuse i 
Region Hovedstaden. Formålet med visionen er at inspirere kommuner, regi-
on og praksissektoren til at videreudvikle det nære sundhedsvæsen i fælle-
skab.  
 
Visionen kan danne ramme for en efterfølgende lokal opfølgning mellem de 
involverede parter om eventuel etablering af fælles sundhedshuse, ligesom 
visionen kan indgå i arbejdet om bl.a. nye samarbejdsformer, som er igangsat 
under den fælles sundhedsaftale for 2015-2018.  
 
Visionen om fælles sundhedshuse tager afsæt i borgerens ressourcer og be-
hov, høj faglig kvalitet og lavest mulige effektive omkostningsniveau. Derud-
over udspringer visionen også af ønsket om at udvikle det fælles ansvar for at 
skabe sammenhæng og kvalitet for og med borgerne. På den måde understøt-
ter visionen også sundhedsaftalen. 
 
 
Det er visionen, at fælles sundhedshuse bidrager til:  

 et stærkt nært sundhedsvæsen, som medvirker til at borgerne oplever 
høj kvalitet og øget sammenhæng i indsatsen. 



 

   Side 2  

 

 bedre udnyttelse af ressourcerne, og en større fleksibilitet i opgaveva-
retagelsen på tværs af sektorer.  

 let og lige adgang til praksissektoren og hospitalsydelser, der hvor det 
er en udfordring.  

 
 

Fælles værdier når vi indgår i fælles sundhedshuse 
Vi har en fælles værdi om, at have mennesket i centrum. Det vil sige, at bor-
geren skal ses som aktiv samarbejdspart, borgerens egen vurdering skal indgå 
i behandlingen, og brugerstyret behandling skal, hvor det er muligt og rele-
vant, være et naturligt element i fælles sundhedshuse.  
 
Vi har en fælles værdi om lighed i sundhed. Der kan være problemstillinger i 
områder med mange sårbare borgere, som kalder på særlige løsninger – ek-
sempelvis når sårbare borgere ikke har ressourcer til selv at kontakte sund-
hedsvæsenet eller udebliver fra aftaler. Det skal vi have med, når vi planlæg-
ger fælles sundhedshuse.  
 
Vi har en fælles værdi om tilgængelighed. Det vil sige, at der skal tænkes til-
gængelighed ind i et fælles sundhedshus fra start. Der er her tale om en bred 
definition af tilgængelighed – ikke kun fysisk tilgængelighed – men også elek-
tronisk, telefonisk og trafikal tilgængelighed. Tilgængelighed starter før borge-
ren træder ind over dørtrinnet i et hus. Fysisk tilgængelighed skal ikke blot til-
godese kørestolsbrugere og gangbesværede, men også arm- og håndhandi-
cappede, synshandicappede, hørehandicappede, astmatikere og allergikere, 
udviklingshandicappede og personer med læsevanskeligheder mv. 
 

 
Hvad er sundhedshuse og hvad er fælles sundhedshuse 
Der er efterhånden mange forskellige typer af sundhedshuse både i hoved-
stadsregionen og i resten af Danmark, og der er ikke en entydig definition af, 
hvad et sundhedshus skal indeholde. Variationerne går på:  

 antallet af aktører repræsenteret i huset 
 hvilke tilbud huset indeholder  
 hvilke borger- og patientgrupper tilbuddene i huset er målrettet til 
 hvordan sundhedshuset er organiseret, og 
 i hvilken grad ledelse, økonomi og drift er integreret på tværs af sekto-

rer. 

I Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland er sundhedshuse 
typisk etableret for at sikre lægedækning og hospitalsydelser i yderområder. 
  



 

   Side 3  

 

I Region Midtjylland er sundhedshuse etableret med en målsætning om at ar-
bejde hen mod et sammenhængende og integreret sundhedsvæsen og sikre 
borgeren én indgang til kommunale og regionale sundhedsydelser. 
  
Sammenlignet med de andre regioner har Region Hovedstaden høj befolk-
ningstæthed, generelt god lægedækning og korte afstande til hospitaler. Det 
har betydet, at afstande ikke i samme grad har været katalysator for etable-
ring af sundhedshuse, hvor både region, kommune og almen praksis er til ste-
de. Imidlertid er der stadig et fælles ønske om at styrke samarbejdet om bor-
geren i det nære sundhedsvæsen. 
 
Mange kommuner i Region Hovedstaden har allerede etablereret sundheds-
huse eller sundhedscentre, der samler kommunernes forebyggelses- og træ-
ningstilbud samt i nogle tilfælde også rehabiliterings-, aflastnings- og akut-
pladser. I enkelte sundhedshuse er der også andre aktører, fra eksempelvis 
praksissektoren, jordemødre og frivillige foreninger.  
 

 
Forskellige behov og muligheder i hovedstadsregionen 
I Region Hovedstaden præger forskellige behov både hospitalernes optage-
områder og kommunerne. Regionen rummer også nogle særlige kendetegn og 
traditioner, som kan styrke mulighederne for at tænke sundhedstilbud ander-
ledes, eksempelvis ved at koble kommunale sundheds-, forebyggelses- og re-
habiliteringstilbud med behandlingstilbud fra hospitalerne og almen praksis.  
 
Hovedstadsregionen er præget af enkelte store kommuner og en række mel-
lemstore og små kommuner. Mange steder har små og mellemstore kommu-
ner et relativt veludbygget tværkommunalt samarbejde bl.a. om fælles træ-
ning og tilbud under forløbsprogrammerne til borgere med kronisk sygdom. 
Flere steder har der gennem efterhånden mange år været tradition for tvær-
kommunalt samarbejde, hvilket der også kan bygges videre på i udviklingen af 
det nære sundhedsvæsen. Tværkommunalt samarbejde vil bl.a. kunne med-
virke til at skabe det fornødne borgergrundlag for eks. udgående regionale til-
bud eller muligheden for at kunne etablere fælles sundhedshuse, med en sær-
lig profil flere steder i hovedstadsregionen.  
 
I de fleste områder i regionen er lægedækningen god. Der er dog vanskeligt at 
tiltrække praktiserende læger i enkelte landområder og enkelte byområder 
med mange sårbare borgere. Denne problemstilling er oplagt at have fokus på 
ved etablering af fælles sundhedshuse.  Vi har ligeledes i kraft af vores geogra-
fi generelt god mulighed for at samarbejde med øvrige oplagte partnere som 
patientforeninger, frivillige organisationer, andre praksisydere, uddannelses-
institutioner, universiteter, erhvervsliv mv.  



 

   Side 4  

 

 
Når den nye sygehusstruktur slår igennem vil det især få betydning for bor-
gerne i de nordlige kommuner. Nogle vil få længere til hospitalet. Regionsrå-
det har derfor besluttet, at etablere sundhedshuse i Helsingør og Frederiks-
sund. Region Hovedstaden samarbejder med kommunerne i området om at 
etablere fælles sundhedshuse. Samarbejdet omkring et sundhedshus i Helsin-
gør er længst fremme og her arbejder regionen og kommunen på at etablere 
et sundhedshus med både kommunale, regionale og fælles funktioner samt 
fælles økonomi, fælles ledelse osv.  
 
Eksisterende sundhedshuse eller andre steder hvor borgerne mødes, kan 
med fordel anvendes og videreudvikles for at sikre integrerede og kvalificere-
de tilbud til borgerne i nærmiljøet. Forskellige praksisydere kan inddrages i 
højere grad, og regionale funktioner kan tilknyttes, eksempelvis i udgående 
funktioner. Når vi arbejder med sundhedshuse og tværsektorielle samarbej-
der, behøver vi altså ikke nødvendigvis at bygge nyt. 
 
Endeligt kan vi bygge videre på vores særegne geografi, som huser landets 
største by. Her har vi stor befolkningstæthed og dermed stor volumen af bor-
gere med specifikke behov. Det giver mulighed for at afprøve forskellige mo-
deller for tværsektorielt samarbejde og styrker muligheden for at afprøve 
sundhedshuse med en særlig profil. Et eksempel på dette er etableringen af 
tværsektorielle psykiatrihuse som beskrevet i inspirationskataloget.  
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Inspirationskatalog 

 
 

 

 

 

 

Modeller for fælles sundhedshuse 
 

 

 
 
 
I kataloget er der skitseret en række forskellige modeller for fælles sundheds-
huse.  
 
Kataloget kan anvendes til inspiration for lokale drøftelser om eventuel etab-
lering af fælles sundhedshuse, eller som inspiration til udvikling af andre tvær-
sektorielle projekter med nye samarbejdsformer. 
 
Kataloget er ikke udtømmende, og der er intet til hinder for at udvikle, kom-
binere eller plukke fra modellerne, eller at arbejde med andre modeller end 
dem, der er beskrevet. 



Udarbejdet af en tværsektoriel skrivegruppe bestående af repræsentanter fra 
regionsadministrationen, Det fælleskommunale sundhedssekretariat, Kom-
munerne, Patientinddragelsesudvalget og PLO-Hovedstaden. 

 

 7. januar 2016 

  

 
Det fælles sundhedshus med mange tilbud under ét tag 
Formålet med sundhedshuset med mange tilbud under ét tag er at 
skabe én entydig og let adgang til mange sundhedstilbud for bor-
gerne og udvikle mere sammenhængende, fleksible og effektive 
behandlingsforløb.  
 
I denne model samles mange regionale og kommunale tilbud, som 
f.eks. genoptræning, rådgivning, patientskoler, tilbud til borgere 
med kronisk sygdom, ambulante undersøgelser, akutsygepleje og 
rehabiliteringspladser under ét tag. Der er også plads til praksislæ-
ger og speciallæger, ligesom patientforeninger og frivillige kan væ-
re i huset.  
 
De regionale og kommunale tilbud er samlet i én organisation med 
én fælles ledelse, hvilket er en løftestang for et tæt samarbejde på 
tværs af faggrupper og sektorer. Der skabes et fælles afsæt for ud-
vikling af f.eks. kvalitet, kommunikation og telemedicin.  
 
Det fælles hus giver personalet mulighed for at dele viden, lokaler 
og faciliteter. Placering af regionale og kommunale funktioner un-
der ét tag, giver også mulighed for at udvikle fælles forløb og her-
med danne en fælles sømløs kultur med fælles mål hos personalet.  
 
En forudsætning for, at der kan placeres forskellige regionale funk-
tioner i et fælles sundhedshus, er at borgergrundlaget for tilbud i 
huset er tilstrækkeligt stort.  
 
 
  

Fælles sundhedshu-
se med mange tilbud 

Eksempler på sundhedshuse 
med ambitioner om fælles ledel-
se og opgaveløsning er Sund-
hedshuset i Holstebro og Sund-
hedshuset i Helsingør.  
Men der er også eksempler fra 
udlandet, f.eks. Wester Hailes 
Living Centre i Skotland, hvor re-
gion, kommune og frivillige or-
ganisationer er gået sammen i et 
center på knap 5.000 m2 på 
tværs af sundheds- og socialsek-
torer. Huset giver mulighed for 
at der ses på borgerens pro-
blemstilling som en helhed - ikke 
isoleret som en social eller 
sundhedsmæssig problemstil-
ling. 

 
Se mere på: 
[links] 

 

 
Billede: Det kommende sundhedshus i 

Holstebro 
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Det fleksible sundhedshus  
Det fleksible sundhedshus bygger videre på nye eller eksisterende 
sundhedshuse, eller andre steder, hvor borgerne alligevel mødes. 
 
I det fleksible sundhedshus arbejder kommune, region, almen 
praksis, andre praksisydere og frivillige organisationer (eller nogle 
af de nævnte aktører) sammen om borgerens forløb, men ikke 
nødvendigvis med fælles ledelse. 
 
I områder med mangel på praktiserende læger kan et fleksibelt 
sundhedshus være attraktivt for almen praksis og andre praksis-
ydere. Kommunerne kan i denne model påvirke lægesituationen 
ved at tilbyde egnede lokaler for almen praksis og andre praksis-
ydere i sundhedshuset. Lokaler skal være egnede, både i forhold 
til tilgængelighed og økonomi, med plads til at flere læger kan 
have et fagligt fællesskab.  Målet er mere end en fælles adresse. 
Målet er at skabe synergi på en måde, som giver mening for både 
borger, kommune og praktiserende læger. Der kan eksempelvis 
laves aftaler om frikøb af noget af lægernes tid, så kommunen og 
lægen kan indgå et udvidet samarbejde.  
 
I det fleksible sundhedshus er det også muligt at tilknytte funkti-
oner fra hospitalet. Ikke nødvendigvis fast på matriklen, men der 
kan eksempelvis arbejdes med mobil blodprøvetagning, teleme-
dicinsk kontakt til hospitalet og almen praksis, så det er muligt at 
gennemføre ambulante kontroller via digitale løsninger. 
 
Sundhedshuset kan evt. etableres i tilgængelige lokaler i nærmil-
jøet, f.eks. biblioteker eller lignende, hvor borgerne i forvejen 
kommer. Sundhedshuset kan have åbent dagligt eller på nærme-
re fastsatte tidspunkter afhængig af de lokale behov. 
   
 
  

Et sundhedshus for 
borgere med kronisk 
sygdom 

Borgere med kronisk sygdom har 
behov for løbende kontrol af deres 
sygdomsudvikling. I et sundheds-
hus med fokus på kronisk sygdom 
kan almen praksis, region og 
kommuner samarbejde om kon-
troller, der kan håndteres lokalt.  

Sundhedshuset med særlig fokus 
på kronisk sygdom kan rumme ek-
sempelvis forløbsprogrammer, pa-
tientskoler, tilbud om rygestop, 
ernæringsvejledning og trænings-
tilbud, rådgivning og vejledning til 
borgere med kronisk sygdom.  

Derudover kan nogle af tankerne 
omkring det fleksible sundhedshus 
indarbejdes, herunder digitale løs-
ninger, samlokation eller udgåen-
de funktioner fra hospitalet. Dette 
sundhedshus minder i praksis om 
(dele af) de eksisterende kommu-
nale sundhedshuse, blot med ud-
videt lægelig backup.  

 Se mere på:  

 
Sundhedscenter Tårnby: 

http://sundhedscentertaarnby.dk/ 

 

Forebyggelsescenter Vanløse: 

http://sundhed.kk.dk/indhold/forebyggelses

center-vanl%C3%B8se 

 

Egedals sundhedscenter: 

http://www.egedalkommune.dk/om-
kommunen/egedal-raadhus-og-

sundhedscenter/egedal-raadhus-og-
sundhedscenter 

 

 

http://sundhedscentertaarnby.dk/
http://sundhed.kk.dk/indhold/forebyggelsescenter-vanl%C3%B8se
http://sundhed.kk.dk/indhold/forebyggelsescenter-vanl%C3%B8se
http://www.egedalkommune.dk/om-kommunen/egedal-raadhus-og-sundhedscenter/egedal-raadhus-og-sundhedscenter
http://www.egedalkommune.dk/om-kommunen/egedal-raadhus-og-sundhedscenter/egedal-raadhus-og-sundhedscenter
http://www.egedalkommune.dk/om-kommunen/egedal-raadhus-og-sundhedscenter/egedal-raadhus-og-sundhedscenter
http://www.egedalkommune.dk/om-kommunen/egedal-raadhus-og-sundhedscenter/egedal-raadhus-og-sundhedscenter
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Det lighedsbetingede fælles sundhedshus 
Let og lige adgang er et grundlæggende princip i det danske 
sundhedsvæsen. Alligevel er der borgere, som ikke bliver tilbudt 
de indsatser, de har behov for. Og borgere som har svært ved at 
tage imod tilbuddene, hvilket betyder, at de ikke får det optimale 
udbytte af behandlingen.  
 
Sundhedshuse i områder eller lokalområder, hvor ulighed i sund-
hed er et udtalt problem, kan give mulighed for et særligt fokus 
på at øge ligheden.  
 
En konkret udfordring er, at nogle borgere ikke bevæger sig ret 
langt og derfor af forskellige årsager har svært ved at møde op til 
kontroller på hospitalerne. Her kan ambulatorierne have en ud-
gående rolle. F.eks. ved at ambulatorierne hver 14. dag kommer 
ud i sundhedshuset (eller andre steder i kommunen) og tilser bor-
gere, som erfaringsmæssigt ikke møder op til aftaler på hospita-
let. En anden mulighed er kontakt mellem borger og hospital 
gennem digitale og telemedicinske løsninger. 
 
I nogle områder af hovedstadsregionen er borgernes adgang til 
læger dårligere end andre steder i regionen. Oftest er det på 
grund af mangel på praktiserende læger. Her kan kommuner, re-
gion og praksissektoren skabe attraktive fælles rammer for læge-
betjeningen, som kan tiltrække læger. Eksempelvis ved at sikre 
faglig backup fra kommunernes social- og beskæftigelsesforvalt-
ninger.  
 
 
 
 
  

 Fælles sundhedshuse i udsat-

te områder 

 

Region Nordjylland, Aalborg 

Kommune og Himmerland Bolig-

forening har etableret et Sund-

heds- og Kvartershus i et udsat 

boligområde.  

 

Sundheds- og Kvartershuset er et 

7.500 m
2
 stort multihus, som 

rummer en række forskellige 

funktioner.  

 

I huset findes der en bred vifte af 

sundhedstilbud, herunder prakti-

serende læger, hudlæger, fysio-

terapi, fitness, diverse kommu-

nale sundhedstilbud mv. Derud-

over er der bl.a. cafe, et boligso-

cialt projekt 9220, nærpoliti.  

 

Se mere på:  

http://sk.abhim.dk/Om-Sundheds--og-

Kvartershuset  

 

 

http://sk.abhim.dk/Om-Sundheds--og-Kvartershuset
http://sk.abhim.dk/Om-Sundheds--og-Kvartershuset
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Et fælles sundhedshus for børn, unge og børnefamilier 
Overvægt hos børn og unge er stigende. Langt over halvdelen af de 
borgere, der er overvægtige som børn, bliver også overvægtige 
som voksne. Overvægt giver øget risiko for at udvikle sygdomme 
som eksempelvis type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdomme og kræft 
samt psykiske problemer. Børn med overvægt har ofte lavere selv-
værd og er ekstra udsatte for mobning og stigmatisering. 
 
Et sundhedshus for børn og unge kan fremme og fastholde sund-
hed og trivsel blandt børn og unge og skabe gode rammer for et 
sundt miljø. Desuden kan det tilbyde indsatser, der motiverer til, 
og gør det lettere for børn og unge og deres forældre at træffe det 
sunde valg. 
 
Et sundhedshus for børn, unge og børnefamilier skal være tværfag-
ligt sammensat med kompetencer fra f.eks. sundhedsplejerske, 
daginstitutioner, PPR, skoler og fritidstilbud, den kommunale 
tandpleje, børnelæge, psykologer og jordemødre.  
 
Et sundhedshus for børn, unge og børnefamilier kan både tilbyde 
behandling og rådgivning, foredrag, kurser, leg og arrangementer, 
der fremmer brugernes sundhed, udvikling og netværk. 
 
 
 
 
  

Kontinuitet for ny-
bagte familier 

Et eksempel på, at et sundheds-
hus skaber synergi mellem flere 
funktioner for børn og familier 
er sundhedscenteret i Ishøj 
Kommune. Her har sundheds-
plejerskerne deres gang, lige-
som at der kommer jordemødre 
fra Hvidovre Hospital 2-3 gange 
om ugen.  
 
Mødrene kommer i huset fra 
starten af deres graviditet og 
fortsætter efter fødslen i blan-
dede mødregrupper, hvor sund-
hedsplejerskerne sikrer et fag-
ligt indhold. Mødregrupperne 
mødes i det kommunale sund-
hedscenter, lige ved siden jor-
demødrenes lokaler, i stedet for 
at mødrene selv skal invitere 
hjem.  
 
Det har betydet, at mødre med 
forskellige etniske baggrunde og 
mødre med kortere uddannel-
ser i højere grad holder fast i 
mødregrupperne. Samtidig har 
det sikret et større kendskab 
mellem sundhedsplejersker og 
jordemødre med en stor betyd-
ning for den tidlige indsats for 
især sårbare familier. 

 

Se mere på: 
http://planportal.ishoj.dk/efter-
f-dslen 

http://planportal.ishoj.dk/efter-f-dslen
http://planportal.ishoj.dk/efter-f-dslen
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Et fælles sundhedshus for psykiatri 
Borgere med psykisk sårbarhed eller lidelse har over en  
længere periode oftest varierende behov for støtte fra kommunale 
tilbud og/eller kontakt til behandlingsenheder.  
 
For den enkelte borger og dennes pårørende kan det være svært at 
navigere rundt i systemerne. Integration af den psykiatriske behand-
ling og sociale indsats kan derfor være mål for etablering af fælles 
psykiatrihuse for at skabe bedre sammenhæng i indsatsen for bor-
gerne.  
 
Ligeledes er der erfaring for, at integration af regionale og kommuna-
le indsatser bl.a. kan nedbringe genindlæggelser, øget borgerens til-
knytning til behandlingen og øge tilfredsheden med behandlingen 
samt medvirke til at de pårørende belastes mindre. 
 
I fælles psykiatrihuse kan der eksempelvis lægges funktioner som bo-
støtte, fremskudt sagsbehandling, aktivitets- og samværstilbud, am-
bulant psykiatri, fælles akutfunktioner, uddannelse, cafe og tilbud fra 
frivillige foreninger. 
 
 
 
  
  

Psykiatriens hus  

Københavns Kommune og 
Region Hovedstaden har 
besluttet at etablere et fæl-
les psykiatrihus med samlo-
kalisering, samfinansiering, 
fælles ledelse og personale 
fra både region og kommu-
ne efter inspiration fra bl.a. 
psykiatriens hus i Silkeborg.  
 
Denne konstruktion kan og-
så tænkes anvendt andre 
steder i Region Hovedsta-
den, hvor der eksempelvis 
gennem tværkommunalt 
samarbejde opstår det for-
nødne befolkningsgrundlag.  
 
For mere information om 
psykiatrihuse:  
 
http://psykiatrienshus.silkeb

orgkommune.dk/ 
 

 
Fælles psykiatrihus – visionskatalog 
fra Københavns Kommune og Re-
gion Hovedstadens Psykiatri 
 

http://psykiatrienshus.silkeborgkommune.dk/
http://psykiatrienshus.silkeborgkommune.dk/
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Skal I etablere et fælles sundhedshus?  
Overvejelser i forbindelse med etablering af et sundhedshus.  

 
 
Hvad skal sundhedshuset løse? 
Inden etableringen af et sundhedshus er det afgørende at overveje, hvilke ud-
fordringer eller problemstillinger, sundhedshuset skal løse. Det er ligeledes vig-
tigt at overveje, om der er behov for en business case.  
 
 
Væsentlige parter skal inviteres med fra starten 
De parter der skal være med til at løse udfordringer eller problemstillinger, skal 
fra begyndelsen inviteres til at deltage i planlægningen. Det kan være afgørende 
for sundhedshusets succes om f.eks. praksissektoren, de kommende brugere af 
sundhedshuset og frivillige har været involveret i processen.  
 
 
Fælles mål, fælles ledelse og fælles samarbejdsværdier 
Det kræver politisk vilje fra alle parter, hvis der skal afprøves nye løsninger, og 
de eksisterende organisatoriske strukturer skal udfordres. Elementer som fælles 
mål og fælles ledelse kan være væsentlige for succes, ligesom at finansieringen 
af sundhedshuset skal afklares – dette med opmærksomhed på sundhedsvæse-
nets incitamentsstrukturer. Endvidere vil det være væsentligt, at parterne om-
kring sundhedshuset bliver enige om, hvilke samarbejdsværdier, man vil arbejde 
ud fra, både i etablerings- og driftsfasen. 
 
 
Tilbud i sundhedshuset 
Hvilke tilbud der skal være i sundhedshuset vil afhænge af, hvilke behov og mu-
ligheder, der er lokalt. Inden for sundhedsområdet kan det være tilbud inden for 
forebyggelse, behandling, pleje og rehabilitering. Men det kan også være tilbud, 
der rækker ind i andre kommunale forvaltninger, patientforeninger, idrætsfor-
eninger, apoteksudsalg mm. Grundlæggende skal opgaveløsningen omkring fæl-
les borgere altid være styrende for, hvilken samarbejdsmodel der vælges, her-
under hvor stor integration af tilbud, der er behov for. 
 
 
Er forudsætningerne til stede? 
Borgergrundlag, befolkningssammensætning, tilgængelighed, muligheder for 
tværkommunalt samarbejde og den samlede hospitalsplan er alle væsentlige 
elementer, der skal tages højde for, hvis funktioner og tilbud i fælles sundheds-
huse skal være af høj faglig kvalitet og understøtte hensigtsmæssig ressource-
udnyttelse.  
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