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Debatoplæg om interessevaretagelse på uddannelsesområdet

På baggrund af beslutningen i KKR Syddanmark på møde d. 10. september 2015 om 
at arbejde for en styrket fælleskommunal interessevaretagelse på 
uddannelsesområdet, har kredsen af kommunaldirektører udarbejdet nedenstående 
oplæg til drøftelse på møde i KKR Syddanmark d. 10. februar 2016.

Kommunaldirektørkredsen lægger op til KKR at drøfte følgende temaer som grundlag 
for en efterfølgende udarbejdelse af et samlet papir om arbejdet.

 Hvilke uddannelsesinstitutioner og mødefora skal KKR søge indflydelse i – og 
hvilken form skal arbejdet have?

 Hvordan sikrer vi, at de kommunale repræsentanter i højere grad føler sig 
klædt på til at repræsentere de fælleskommunale holdninger?

 Præcisering af bestyrelsesmedlemmernes rolle som KKR udpegede, herunder 
principper for KKR udpegning af bestyrelsesmedlemmer

Hvilke uddannelsesinstitutioner og mødefora skal KKR søge indflydelse i – og 
hvilken form skal arbejdet have?
Når der sættes fokus på styrket uddannelsespolitisk interessevaretagelse, er det 
relevant at overveje, hvor bredt arbejdet skal være. Eller sagt med andre ord på hvilke 
uddannelsesinstitutioner og i hvilke mødefora, KKR skal søge at få indflydelse, og 
hvilken type af indflydelse der skal søges.

I det andet bilag findes en oversigt over, hvilke mødefora der på nuværende tidspunkt 
af KKR er udpeget kommunale repræsentanter til. Bilaget viser desuden, hvilke 
uddannelsesinstitutioner KKR muligvis fremadrettet kan have interesse i at have en 
repræsentant.

Det er her væsentligt at påpege, at der eksempelvis på en SOSU-skole er udpeget 
kommunal repræsentant af KKR, mens der i de øvrige tre skolers bestyrelser er 
udpeget kommunale repræsentanter fra kommuner i nærheden af den pågældende 
skole. Ligeledes mistede KKR sin plads på to ud af tre af erhvervsakademierne i 
forbindelse med at kommunernes lovsikrede plads i bestyrelserne faldt bort i 
forbindelse med revision af loven for erhvervsakademierne i 2013.

Det kan i den forbindelse overvejes, hvilke typer af uddannelsesinstitutioners 
bestyrelser det er relevant at have KKR repræsentation i, og i hvilke det er mere oplagt 
med mere lokalkommunal repræsentation. 

Af bilaget fremgår det desuden, at KKR har udpeget politikere til uddannelsesudvalg 
på UC Lillebælt og VUC Syd. Kredsen af kommunaldirektører anbefaler KKR at 
beslutte, at der fremadrettet kun udpeges politikere til arbejdet i bestyrelserne og 
dermed ikke til uddannelsesudvalg. Begrundelsen herfor er, at det er i bestyrelserne, 
at det overordnede strategisk politisk arbejde foregår, mens uddannelsesudvalgene i 
stedet vil arbejde på et betydeligt mere detaljeret og fagligt niveau. Her vil kommunal 
repræsentation på administrativt niveau være relevant i stedet.
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Udover hvilke mødefora KKR ønsker repræsentation i, er det væsentligt at forholde sig 
til, hvilken type af interessevaretagelse der ønskes. I forhold til de KKR udpegedes 
opgave i bestyrelserne kan der skelnes mellem tre typer af interesser.

1) Overordnede strategiske KKR interesser for indholdet i arbejdet om blandt 
andet at sikre øget vækst og beskæftigelse i regionen. Generelle temaer der 
sættes fokus på i KKR, som bestyrelsesmedlemmerne kan føre med ud i 
deres bestyrelsesarbejde.

2) Mere detaljerede KKR interesser for indholdet i en snæver gruppe af 
uddannelser, eksempelvis vekseluddannelserne

3) Regionale/lokale interesser

Groft skitseret kan der på baggrund af ovenstående opstilles to modeller for 
interessevaretagelsen ud fra, om der ønskes en bred tilgang med overordnede 
principper for opgaven eller en mere detaljeret og fokuseret interessevaretagelse. 

1) Den brede tilgang: en tilgang med fokus på interessevaretagelse bredt på 
alle typer af uddannelsesinstitutioner i Syddanmark. Fokus vil her eksempelvis 
være på samlet at sikre den rette og kvalificerede uddannelseskraft til 
offentlige og private arbejdspladser i regionen eller andre KKR vedtagne 
overordnede principper.

2) Den fokuserede tilgang: En tilgang der er mere snæver i sit fokus. Der 
udarbejdes her mere specifikke principper for interessevaretagelse, og man 
forholder sig mere til den enkelte uddannelse. Der vil her eksempelvis kunne 
blive sat særligt fokus på vekseluddannelserne. Det vil sige uddannelser, hvor 
kommunerne selv har en rolle som praktiksted i de studerendes studietid, og 
hvor kommunerne ofte også er stor arbejdsgiveraftager af de nyuddannede 
(SOSU-skolerne og professionshøjskolerne).

Nedenfor skitseres kort argumenter for og argumenter imod at vælge de to tilgange.

Argumenter for Argumenter imod

Den brede tilgang De udpegede politikere vil 
kunne arbejde ud fra 
overordnede strategiske KKR 
mål.

Man vil med tilgangen nå 
bredere ud til flere uddannelser 
og påvirke med overordnede 
fælles interesser fra den 
fælleskommunale side.

Der er risiko for at tilgangen bliver 
for bred. At den rammer mange, 
men at indflydelsen ikke bliver 
stor.

Der vil være mindre mulighed at 
gå ned i detaljer omkring 
faglighed og kvalitet.

Det vil formentligt være 
nødvendigt at supplere med 
noget uddybende i forhold til 
vekseluddannelserne, hvor 
kommunerne har en særlig 
interesse og rolle.

Det vil være sværere at lave 
fælles principper for 
interessevaretagelse, udover de 
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meget generelle, da 
uddannelserne vil være meget 
forskellige af karakter.

Den 
fokuserede/detaljerede 
tilgang

Med en mere fokuseret tilgang 
på vekseluddannelser med 
særlig kommunal interesse og 
forpligtelse kan 
interessevaretagelsen blive 
mere politisk og faglig specifik. 
Der kan i højere grad sættes 
fokus på kvalitet og indhold på 
den enkelte 
uddannelsesinstitution.

Der vil i højere grad være 
mulighed for at sætte sig ind i 
og påvirke i forhold til relevante 
særlige forhold på de enkelte 
udvalgte uddannelser.

Fokus vil alene rette sig mod 
nogle særligt udvalgte 
uddannelsesinstitutioner. Det kan 
give behov for på anden vis at 
støtte op om politikere udpeget til 
andre poster på 
uddannelsesområdet.

Med udvikling af mere konkrete 
principper for den 
fælleskommunale 
interessevaretagelse sættes der i 
højere grad rammer op for den 
enkelte politikers arbejde i 
bestyrelserne.

En model der lægger sig imellem de to modeller kan være, at der bredt søges KKR 
repræsentation i uddannelsesinstitutionernes bestyrelser, men at KKR præciserer de 
fælleskommunale interesser mere i forhold til arbejdet i bestyrelserne på udvalgte 
uddannelsesinstitutioner. 

Kredsen af kommunaldirektører finder en mere fokuseret og detaljeret 
interessevaretagelse særligt relevant i forhold til vekseluddannelserne. En fokuseret 
tilgang i forhold til disse uddannelser vil eksempelvis kunne betyde udarbejdelse af 
holdningsmæssige principper og løbende dialog om arbejdet i bestyrelserne på 
professionshøjskolerne og SOSU-skolerne.

Kommunaldirektørkredsen har i kassen nedenfor givet et første bud på, hvordan 
sådanne mere detaljerede KKR interesser for indholdet i vekseluddannelserne kan 
være formuleret.

”Et fælles ansvar for uddannelsernes kvalitet”
Det er en forudsætning for, at vekseluddannelserne lykkes, at de studerende er i gode og 
kompetencegivende praktikforløb. Som kommuner påtager vi os derfor et fælles ansvar med 
uddannelsesinstitutionerne for at sikre så gode uddannelser som mulig, herunder allokering af 
ressourcer til området.

”De nyuddannede arbejder vidensbaseret”
Medarbejderne skal være dygtige fagprofessionelle og være i stand til at træffe kompetente valg 
baseret på viden og praksisnær erfaring. Med vidensbaseret menes, at de nyuddannede er i 
stand til at arbejde systematisk og med dokumentation af effekter.

”De studerende opnår viden om, hvad det vil sige at arbejde i en kommune”
At arbejde i en kommune kræver, at man kan acceptere de givne rammer og vilkår, der er i en 
kommune. De studerende skal i højere grad forberedes på dette under uddannelsen. Samtidig 
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skal de nyuddannede dog ikke miste evnen og lysten til at udfordre og være nysgerrig på nye 
måder at gøre tingene på ud fra den indsigt, de gives i deres uddannelse.

”Fokus på tværfaglige og tværsektorielle kompetencer, herunder kommunikative”
En kommunal medarbejder skal evne at arbejde på tværs af mange fagligheder og ofte også på 
tværs af sektorer. Det kræver respekt for og indblik i andre faggruppers kompetencer samt 
evnen til at kommunikere på tværs. Kommunikativt er det ligeledes vigtigt, at medarbejderen er i 
stand til at forklare borgeren, hvorfor opgaven løses som den gør.

”Mere praksis i uddannelserne og mere forskning i praksis”
Erfaringer på tværs af praksis og uddannelser skal i højere grad gøres til fælles viden. 
Uddannelserne skal i endnu højere grad end i dag arbejde med at skabe praksisnære og 
realistiske læringsrum i den teoretiske del af uddannelserne. Modsat skal kommunerne også 
være villige til at bidrage til og investere i mere praksisnær forskning.

Ovenstående er som nævnt blot et første bud på nogle principper, som KKR kunne 
lægge for arbejdet i bestyrelserne på SOSU-skolerne og professionsuddannelserne i 
relation til vekseluddannelserne. 

Det vil naturligvis være muligt også at udarbejde principper for arbejdets indhold, hvis 
KKR ønsker det bredt for flere uddannelser. Jo flere uddannelser der inddrages desto 
mere generelle og overordnede vil principperne dog blive nødt til at være, hvis de skal 
kunne favne alle uddannelserne. Alternativt kan der udarbejdes flere forskellige 
detaljerede principper til forskellige uddannelser.

Kommunaldirektørkredsen lægger op til, at KKR drøfter følgende:
- I hvilke uddannelsesinstitutioners bestyrelser ønsker KKR at være 

repræsenteret, eksempelvis SOSU-skolerne og erhvervsakademierne?
- Ønsker KKR at være repræsenteret i uddannelsesinstitutionernes 

uddannelsesudvalg?
- Hvilken type af interessevaretagelse ønsker KKR i forhold til de forskellige 

uddannelsesinstitutioner? Ønskes der en bred tilgang til arbejdet eller en mere 
detaljeret tilgang med udarbejdelse af principper for nogle 
uddannelsesinstitutioner? 

Hvordan sikrer vi, at de kommunale repræsentanter i højere grad føler sig klædt 
på til at repræsentere de fælleskommunale holdninger?
Det er en stor opgave at sidde som fælleskommunal KKR repræsentant i en bestyrelse 
på en uddannelsesinstitution, og det vil ofte være en fordel med administrative 
ressourcer til eksempelvis at bidrage til politikerens forberedelse af 
bestyrelsesmøderne. To udfordringer kan dog nævnes i den sammenhæng:

1) Dagsordenernes karakter. I nogle bestyrelser præsenteres flere punkter kun 
kort i dagsordensteksten, og der lægges i stedet op til præsentationer på 
møderne. Det gør det meget svært at få støtte til forberedelsen af møderne for 
politikerne. Krav til tidspunkt for udsendelse af dagsorden, så der er tid til at få 
inputs, samt dagsordensteksternes karakter kan derfor overvejes.

2) Administrative ressourcer til at understøtte det politiske arbejde i 
bestyrelserne. Som udgangspunkt er det den enkelte kommune selv, der står 
for det dagsordensforberedende arbejde for KKR udpegede politikere på til 
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bestyrelsesmøderne. Det er dog meget forskelligt, hvor mange ressourcer der 
er til sådanne opgaver i kommunerne. Det kan overvejes, om der kan findes 
en model, som i højere grad kan sikre alle bestyrelsesmedlemmer 
administrativ støtte i arbejdet.

Kredsen af kommunaldirektører lægger op til, at KKR drøfter, hvorvidt de ønsker 
afholdelse af fællesmøder for de KKR udpegede i uddannelsesbestyrelserne. 
Fællesmøderne ville blive et supplement til det dagsordensforberedende arbejde. 

En model kan være, at der afholdes to fællesmøder årligt. Målet med det ene møde vil 
være erfaringsudveksling om den fælleskommunale interessevaretagelse og drøftelse 
af aktuelle problemstillinger e.lign. Målet med det andet møde vil være at give 
politikerne ny viden ude fra om området.

Herudover anbefales det KKR, at der i forbindelse med kommunalvalgene gives 
informationer og eventuelt afholdes møder for de udpegede til bestyrelserne.

Det kan i den forbindelse overvejes, om møderne kun skal være for KKR udpegede, 
eller om øvrige kommunalt udpegede medlemmer til bestyrelserne også skal gives 
mulighed for at deltage og få øget kendskab til de fælleskommunale interesser.

Kredsen af kommunaldirektører lægger op til, at KKR drøfter:
 Er der opbakning til gennemførelse af fællesmøder to gange årligt samt efter 

kommunalvalg?
 Skal eventuelle møder kun være for KKR udpegede eller også for andre 

kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer?
 Er der udover at arbejde med dagsordeneners karakter og administrative 

ressourcer til at understøtte bestyrelsesarbejdet øvrige relevante 
udfordringer at håndtere i forhold til at klæde de KKR udpegede på til 
arbejdet?

Præcisering af bestyrelsesmedlemmernes rolle som KKR udpegede, herunder 
principper for udpegning af bestyrelsesmedlemmer
På møde i KKR Syddanmark d. 10. september 2015 blev det drøftet, at det også er et 
vigtigt aspekt, at de udpegede af KKR udviser engagement og interesse i arbejdet i 
bestyrelserne. 

På baggrund af denne drøftelse anbefaler kredsen af kommunaldirektører KKR at 
beslutte, at der udarbejdes et forslag til forventninger, der kan stilles til KKR 
udpegedes arbejde i bestyrelserne, eksempelvis om at deltage i fællesmøder og 
bringe ting til drøftelse i KKR, hvis det findes relevant.

Herudover kan det i forbindelse med udpegningen være relevant at understrege, at 
man som udpeget af KKR er meget bevidst om, at den interessevaretagelse man 
udøver i bestyrelserne bør have udgangspunkt i de fælleskommunale interesser. Ofte 
vil der i arbejdet også være lokalpolitiske interesser, der spiller ind, men som KKR 
udpeget er man forpligtet til at være orienteret om og repræsentere de 
fælleskommunale interesser for kommunerne i Syddanmark. 

Kredsen af kommunaldirektører anbefaler i forlængelse heraf, at KKR vedtager 
principper der, i forbindelse med udpegninger til bestyrelserne, lægger vægt på at 
udpege personer der:
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1) Helst er KKR medlemmer. Medlemmerne vil løbende blive opdateret på KKR 
møderne om de fælleskommunale holdninger, og de kan give inputs tilbage til 
KKR om arbejdet i bestyrelserne.

2) Alternativt er stedfortrædere i KKR. 
3) Hvis ingen af de ovenstående scenarier er mulige, at personen så som 

minimum er byrådsmedlem.

Kommunaldirektørkredsen lægger op til, at KKR drøfter forslaget til udarbejdelse af 
forventninger/principper for KKR udpegedes bestyrelsesarbejde, samt målet om 
primært at udpege KKR medlemmer, eller alternativt suppleanter til bestyrelserne.
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Bilag. Oversigt over KKR repræsentation på uddannel-
sesinstitutioner samt muligheder 

Dette bilag viser en oversigt over KKR repræsentation på uddannelsesinsti-

tutionerne i Syddanmark. Til overvejelse kan det fremhæves: 

 

 KKR har udpeget en repræsentant til SOSU skolen på Fyn, imens 

det er enkeltkommuner eller et mindre antal kommuner i forening, 

der har udpeger til de øvrige tre SOSU skoler. 

 KKR har udpeget til erhvervsakademi Kolding, men ikke til de to øv-

rige erhvervsakademier. KKR mistede sine pladser i de to erhvervs-

akademier i forbindelse med at kommunernes lovsikrede plads i be-

styrelserne på erhvervsakademierne faldt bort i forbindelse med re-

vision af loven for erhvervsakademierne i 2013. 

 Der er udpeget til uddannelsesudvalg på visse uddannelser på UC 

Lillebælt og VUC Syd 

 

Nedenstående tabel viser de mødefora, hvor der på nuværende tidspunkt af 

KKR er udpeget repræsentanter. 

 

Uddannelsesinstitution Mødefora Udpeget 

Erhvervsakademi Kolding Bestyrelse Borgmester, medlem af KKR 

International Business 

College 

Bestyrelse Borgmester, medlem af KKR 

Social- og Sundhedssko-

len Fyn 

Bestyrelse 1. viceborgmester, stedfortræder 

i KKR 

VUC Syd Bestyrelse Borgmester, medlem af KKR 

Uddannelsesudvalg 2 byrådsmedlemmer, ikke med-

lemmer/stedfortrædere i KKR 

UC Syddanmark Bestyrelse Borgmester, medlem af KKR 

UC Lillebælt Bestyrelse Borgmester, medlem af KKR 

Udd.udvalg – administrati-

onsbacheloruddannelsen 

Byrådsmedlem, ikke med-

lem/stedfortræder i KKR 

Udd.udvalg – læreruddannel-

sen 

Byrådsmedlem, ikke med-

lem/stedfortræder i KKR 

Udd.udvalg – pædagogud-

dannelsen 

Byrådsmedlem, ikke med-

lem/stedfortræder i KKR 

Udd.udvalg - socialrådgiver-

uddannelsen 

Byrådsmedlem, ikke med-

lem/stedfortræder i KKR 

Ungeafdelingen for Speci-

alundervisning og Særligt 

tilrettelagt Ungdomsud-

dannelse i Fredericia 

Bestyrelse Byrådsmedlem, ikke medlem af 

KKR 
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Herefter følger en tabel med en oversigt over, hvilke uddannelsesinstitutio-

ner det muligvis kunne være interessant for KKR at forsøge at få repræsen-

tanter i bestyrelserne ved. Oversigten er baseret på oplysninger fra uddan-

nelsesinstitutioners hjemmesider primo januar 2016. 

 

 

Uddannelsesinstitution Nuværende kommunal repræsentation i bestyrelse 

Erhvervsakademier 

Erhvervsakademi Lillebælt Ingen 

Erhvervsakademi Sydvest Ingen 

Erhvervsskoler og tekniske skoler 

Syddansk Erhvervsskole Rådmand udpeget af Odense Kommune 

Svendborg Erhvervsskole Borgmester, medlem af KKR, udpeget af Svenborg Kom-

mune 

Kold College Odense Administrativ medarbejder udpeget af Odense Kommune 

Hansenberg, Kolding Byrådsmedlem, ikke medlem af KKR, kendes ikke hvem 

der udpeger 

EUC Lillebælt Byrådsmedlem, ikke medlem af KKR, udpeget af Frederi-

cia og Middelfart kommuner 

EUC Syd Borgmester, medlem af KKR, udpeget af Haderslev, Tøn-

der, Aabenraa og Sønderborg kommuner 

Rybners Byrådsmedlem, medlem af KKR, udpeget af Esbjerg Kom-

mune 

SOSU-skoler 

SOSU-skolen Fredericia-Vejle-

Horsens 

Ikke byrådsmedlem, ikke KKR medlem, udpeget af Vejle, 

Fredericia og Kolding kommuner 

SOSU-skolen Syd Ikke byrådsmedlem, ikke KKR medlem, udpeget af 

Aabenraa Kommune 

SOSU-skolen Esbjerg Borgmester, medlem af KKR, udpeget af Billund, Esbjerg, 

Fanø, Varde og Vejen kommuner 

VUC  

HF og VUC Fyn Rådmand, medlem af KKR, kommunalt udpeget men vi-

des ikke af hvem 

Kolding HF og VUC Byrådsmedlem, medlem af KKR, udpeget af Kolding Kom-

mune 

Campus Vejle Borgmester, medlem af KKR, udpeget af Vejle Kommune 

VUC Vest, Esbjerg Byrådsmedlem, ikke medlem af KKR, kendes ikke hvem 

der udpeger 

 

Almene gymnasier og handelsskoler er ikke medtaget i oversigten.  



2.2 Flere unge i erhvervsuddannelse



 

 

Baggrundsmateriale: Flere unge i erhvervsuddannelse 

Nærværende debatoplæg er struktureret i syv emner som alle omhandler, 

hvordan man fra kommunal side kan arbejde med eller påvirke til at få 

flere unge til at tage en erhvervsuddannelse efter 9. og 10.  klasse.  

 

Beskrivelserne opridser de centrale udfordringer på det pågældende om-

råde samt forskellige forslag til løsninger. Det gøres ved først at give en 

kort gennemgang af baggrunden for emnet, herefter præsenteres den 

brændende platform for at arbejde med området netop nu, og endeligt 

beskrives roller og ansvar for arbejdet på området.  
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Ad 1. Mere virksomhedsfokus i folkeskolen – åben 
skole 

Baggrund og nøgletal 

Virksomhedsinddragelse i folkeskolen kan sætte uddannelsesvalget i 9.-

10. klasse i perspektiv ved, at eleverne forstår, hvilket job der venter for 

enden af en given uddannelse. Det kan desuden understøtte læringen i 

folkeskolen, da det bidrager til en forståelse af, hvad man skal bruge fx 

matematik eller engelsk til. Med folkeskolereformen blev der lagt op til et 

større samarbejde mellem skolerne og det omgivende samfund under be-

tegnelsen ”åben skole”. De første evalueringer af folkeskolereformen har 

vist, at netop åben skole har været en stor omstilling for langt de fleste 

skoler, og der stadig er meget potentiale at indfri.  

 

Hovedudfordring – mere åben skole 

For at få flere unge i erhvervsuddannelse er det afgørende, at kendska-

bet til uddannelserne, og de jobmuligheder de giver, udbredes, så flere 

unge og forældre får interesse for erhvervsuddannelserne. Derfor skal 

det lokale erhvervsliv spille en mere aktiv rolle i folkeskolen, fx i den åbne 

skole og i de vejledningsmæssige aktiviteter.  

 

Roller og ansvar  

Kommunerne har det primære ansvar for at skabe mere virksomhedsfo-

kus i folkeskolen. I lov om folkeskolen § 7 fremgår det fx, at det obligato-

riske timeløse emne Uddannelse og Job skal tilrettelægges i samarbejde 

med Ungdommens Uddannelsesvejledning.  
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Ad 2. Erhvervsuddannelser i hele landet 

Baggrund og nøgletal 

En analyse fra KL’s nyhedsbrev Momentum viser, at unge, der vælger en 

erhvervsuddannelse, har ca. halvanden gange så langt til uddannelses-

stedet som unge, der vælger gymnasiet. Samtidig har analyser fra bl.a. 

Danske Regioner vist, at jo længere geografisk afstand elever har til ud-

dannelsesinstitutionen, jo større er risikoen for frafald.  

 

 

 

Mere fleksibel placering af undervisning og øget samspil i form af samlo-

kalisering, campusdannelser, fælles fag mv.  

En af mulighederne for at sikre erhvervsuddannelse i hele landet er at 

udnytte mulighederne for fleksibilitet i udbuddet af undervisningen i er-

hvervsuddannelserne. Det kunne f.eks. være udbud af erhvervsuddannel-

sesfag på gymnasier, samlokalisering i campus’er, fællesudbud af fag og 

mobile undervisere i stedet for at flytte de unge.  
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Regeringen har emnet på dagordenen og vil med sit vækstudspil under-

søge, hvordan større dele af de videregående uddannelser og erhvervs-

uddannelser kan gennemføres andre steder end på det geografiske ud-

budssted. Endnu et initiativ regeringen lægger op til i sit vækstudspil er, 

at der i 2016 skal ses på hvilke barrierer, der skal nedbrydes for, at ud-

dannelsesinstitutioner kan indgå i campusdannelser.  

 

Udbud af erhvervsuddannelser 

Godkendelser af udbuddet af erhvervsuddannelser er et andet aspekt i 

forhold til at sikre erhvervsuddannelser i hele landet. Ministeriet for Børn, 

Undervisning og Ligestilling har i efteråret 2015 igangsat udbudsrunden 

for erhvervsuddannelser blandt uddannelsesinstitutionerne, som bestem-

mer, hvor de geografiske udbud af erhvervsuddannelser skal være place-

ret fra august 2017.  

 

Hovedudfordring – erhvervsuddannelser i hele Danmark 

Alt peger på, at det er afgørende med erhvervsuddannelse i hele Dan-

mark og grundforløb tæt på de unge, hvis flere unge skal påbegynde og 

gennemføre en erhvervsuddannelse. Samtidig er erhvervsuddannelserne 

er pålagt en besparelse på 2 pct. i årene 2017 til 2019, hvilket evt. kan få 

nogle erhvervsskoler til at overveje lokaliseringen af deres uddannelser.   

 

 

Roller og ansvar 

Godkendelser af udbud af erhvervsuddannelser er et ansvar under Mini-

steriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Hverken KL eller kommu-

nerne er høringspart, så den kommunale indflydelse skal gøre sig gæl-

dende via kommunale repræsentanter i erhvervsskolernes bestyrelser, i 

vækstfora, øvrige erhvervsnetværk, samt KKR og regionerne. 

 

Både staten, erhvervsskolerne og kommunerne har dog handlemulighe-

der i spørgsmålet om geografisk samlokalisering. Kommunerne bidrager 

fx til campussamarbejder med lokaler, koordinering mellem interessenter, 

ungemiljøer og vejledning.  

 

Alternative muligheder er at se på infrastrukturen for lokalområderne om-

kring erhvervsskolerne, fx offentlig transport, ungdomsboliger og unge-

miljøer, hvor kommunerne har et medansvar. 
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Ad 3. Udskoling og overgang fra 8.-9. klasse til ung-
domsuddannelse (inkl. UU-vejledningen) 

Baggrund og nøgletal 

Erhvervsskolereformen trådte i kraft i august 2015. Nogle af de ting der 

specielt var fokus på, at reformen skulle rette op på, var et frafald på om-

kring 50 pct. i erhvervsuddannelsernes grundforløb. Undersøgelser forud 

for reformen viste, at årsagerne til dette blandt andet er, at hver femte 

elev ikke selv mente, at de var parate til at gennemføre en erhvervsud-

dannelse, samtidig med at 70 pct. af underviserne vurderede, at andelen 

af dårligt motiverede elever var stigende. Der er endnu ikke data der vi-

ser, hvorvidt reformen har ændret på frafaldet eller motivationen blandt 

de eleverne.  

 

Forskningen i frafald peger endvidere på, at mange unge ikke er fuldt ud 

afklarede og oplyste omkring deres valg af uddannelse, så frafaldet er for 

nogle også udtryk for en valgproces og en søgeproces. 

 

Hovedudfordring – behov for bedre vejledning og overgange til ung-

domsuddannelser 

Øget viden blandt elever i udskolingen om, hvad en gymnasial uddan-

nelse og en erhvervsuddannelse er, kan bidrage til, at de unge træffer 

deres uddannelsesvalg på et mere oplyst grundlag. Samtidig kan en 

mere glidende overgang til ungdomsuddannelserne, fx i form af linjer i 

udskolingen, forberede de unge på indholdet og det faglige niveau i en 

ungdomsuddannelse og dermed skabe en realistisk forventningsafstem-

ning.  
 

Roller og ansvar 

Med reformen af folkeskolen blev valgfag i folkeskolen fremrykket til 7. 

klasse, og det blev muligt at tilrettelægge valgfag med lokalt tilpasset ind-

hold. Derved er der øget muligheder for linjer i udskolingen, så unge, der 

eksempelvis trives bedst med en kombination af teoretiske og praktiske 

fag, har mulighed for en betoning af fag- og professionsorientrede læ-

ringsmiljøer, der retter sig mod en erhvervsuddannelse.  

 

Samarbejdet kan fx være omkring linjer og valgfag i udskolingen, som ud-

vikles i et samarbejde mellem lærere. Fokus på området kan øges fx i 

fællesskab med Danske Erhvervsskoler og gennem formidling af de gode 

eksempler.  
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Ad 4. Et særligt 10. klasse fokus, hvor man sikrer at 
10. klasse bliver starten på en erhvervsuddannelse  

Baggrund og nøgletal 

10. klasse er fortsat det første og største uddannelsesvalg for elever i fol-

keskolens 9. klasse. Omkring halvdelen af en 9. klasseårgang vælger 10. 

klasse og heraf halvdelen 10. klasse på en efterskole.  

 

10. klasse er gennem de senere år blevet stadig mere rettet mod er-

hvervsuddannelserne. Det er bl.a. sket gennem indførelse af den så-

kaldte 20/20 ordning og EUD10. I begge 10. klasseordninger afholdes 

undervisningen delvist på en erhvervsskole. Der er gode erfaringer med 

at målrette 10. klasse mod erhvervsuddannelserne, og spørgsmålet er, 

hvordan dette kan udvikles yderligere. 

 

Hovedudfordring – 10. klasse som start på en erhvervsuddannelse 

10. klasse er ifølge lov om folkeskolen primært tiltænkt elever i 9. klasse, 

som mangler yderligere faglig og personlig afklaring for at blive parat til 

at begynde på en ungdomsuddannelse. I praksis er 10. klasse dog stadig 

et bredt og alment tilbud for alle unge, både de uddannelsesparate og de 

ikke-uddannelsesparate. Samtidig vælger næsten lige så stor en andel af 

10. klasseeleverne en gymnasial ungdomsuddannelse som eleverne i 9. 

klasse.  

 

Roller og ansvar 

En øget målretning af 10. klasse mod erhvervsuddannelse kan fx opnås 

gennem yderligere udbredelse af samarbejdet med erhvervsskolerne. 

Her er 20/20-ordningen og EUD10 oplagte muligheder, men andre former 

for samarbejde og udplacering af 10. klasseundervisning på erhvervssko-

lerne er også muligheder. Tilsynet med 10. klasse er kommunens ansvar 

og det samme gælder finansieringen.  
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Ad 5. Sikre flere praktikpladser i den private sektor  

Baggrund og nøgletal 

For at kunne indfri målsætningen om at 30 pct. af 9.-10. klasserne skal 

vælge en erhvervsuddannelse i 2025 er det nødvendigt, at der er til-

strækkelige med praktikpladser. I reformen af erhvervsuddannelserne er 

anvendelsen af skolepraktik i de såkaldte praktikcentre blevet mere ud-

bredt som erstatning for ordinære praktikpladser i erhvervsvirksomheder. 

Inklusiv aktiviteten i skolepraktikken er der for øjeblikket ikke stor mangel 

på praktikpladser. Dette billede kan dog ændre sig med målsætningerne 

om øget tilgang til erhvervsuddannelserne. 

 

Uddannelsesaftaler, erhvervsuddannelser uden virksom-

hedspraktik samt skolepraktik (bestand) ultimo oktober 

2014 og 2015: 

  Opgjort okto-

ber 2014 

Opgjort okto-

ber 2015 

Æn-

dring 

Elever med uddannelses-

aftale 

72.854 70.559 -3 % 

Elever i uddannelser 

uden virksomhedspraktik 

1.260 1.280 2 % 

Elever i skolepraktik 6.252 6.829 9 % 

Elever i gang med et 

hovedforløb 

80.366 78.668 -2 % 

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio novem-

ber 2015. 

 

Hovedudfordring – flere praktikpladser i den private sektor 

Målet om, at 30 pct. af 9.-10. klasseeleverne i 2025 skal vælge en er-

hvervsuddannelse, betyder at det fremtidige behov for praktikpladser bli-

ver betydeligt større, end i dag. Samtidig kan det diskuteres, om skole-

praktikken er et tilstrækkeligt godt alternativ til de ordinære praktikplad-

ser. 

 

Roller og ansvar 

Det er virksomhederne som suverænt beslutter, om de vil tilbyde praktik-

pladser eller ej. Erhvervsskolerne har det formelle ansvar for den praktik-

pladsopsøgende indsats, herunder formidling af praktikpladser mellem 

virksomheder og elever i en erhvervsuddannelse.  

 

Den bredere indsats for at sætte fokus på problemet ligger i en dialog 

mellem erhvervsskolerne, brancheforeninger, staten og kommunerne. 

Kommunerne har selv som arbejdsgivere mulighed for at oprette praktik-

pladser. Desuden kan kommunerne gå i dialog med underleverandører 

omkring mulighederne for at oprette praktikpladser som led i et offentligt 
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udbud, herunder som ”sociale klausuler om uddannelses og praktikplad-

ser”. 
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Ad 6. Kvaliteten af erhvervsuddannelserne og mulig-
hederne for videre karriereveje  

Baggrund og nøgletal 

Med reformen af Erhvervsuddannelserne var et af emnerne fokus i un-

dervisningens kvalitet. Helt konkret står der i den politiske aftaletekst føl-

gende:  

 

Vi skal have flere og dygtigere erhvervsuddannede i Danmark. Kvaliteten 

i erhvervsuddannelserne skal derfor forbedres markant gennem mere og 

bedre undervisning. Det skal sikres gennem en flerstrenget indsats med 

afsæt i mere undervisningstid, et markant løft af lærernes kompetencer, 

en tydeligere kobling af skoleundervisningen og praktikuddannelsen samt 

mere varieret og differentieret undervisning, som tager udgangspunkt i 

den enkelte elevs behov og faglige interesser. 

 

Ifølge en rundspørge foretaget af DI blandt deres medlemsvirksomheder 

melder hver tredje virksomhed, at de har problemer med at finde motive-

rede og kvalificerede lærlinge og elever. Udover at der er for få, der væl-

ger en erhvervsuddannelse, så tyder denne rundspørge altså også på, at 

dem der gør, også skal være dygtigere.  

  

Hovedudfordring – fastholde fokus på erhvervsskolernes ansvar for 

kvalitet undervisningen 

Erhvervsskolerne og arbejdsmarkedets parter har en tilbøjelighed til at 

pege på folkeskolen, UU-vejledningen og jobcentrene, når forklaringerne 

på frafald og svigtende kvalitet skal findes blandt erhvervsskole elever. 

Det er derfor vigtigt også holde fokus på de elementer i reformen af er-

hvervsuddannelserne, som ligger på erhvervsskolernes banehalvdel. 

Derfor handler punktet om opfølgning på nogle af de indholdsmæssige 

hensigter med reformen af erhvervsuddannelserne, som kommunerne 

skal være med til at holde fokus på i relation til erhvervsskolerne.  

 

Roller og ansvar 

Reformen handler om kvalitet og læring på erhvervsskolerne. Det kan 

være erhvervsskolelærernes kompetencer, forebyggelse og reduktion af 

frafald, og at virksomheder og skoler har en løbende dialog om de fær-

diguddannedes faglige kvalifikationer. Kommunerne skal blandt andet via 

deres repræsentanter i skolernes bestyrelse være med til at fastholde fo-

kus på kvalitet og læring.  
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Ad 7. Sikre bedre sammenhæng mellem ungdomsud-
dannelserne og de særlige tilbud til ikke-uddannelses-
parate  

Baggrund  

Det fremgår af regeringsgrundlaget og statsministerens åbningstale, at 

regeringen foruden en reform af gymnasierne vil se på henholdsvis ung-

domsuddannelserne under ét og de særlige uddannelsestilbud til de ikke-

uddannelsesparate.  

 

KL har tidligere foreslået et eftersyn af ungdomsuddannelserne under ét. 

Status er, at udvalget om ungdomsuddannelserne under ét endnu ikke er 

nedsat, idet sagen først skal op i regeringens økonomiudvalg, og der skal 

skrives et kommissorium. 

 

Hovedudfordring – fordele ved ungdomsuddannelser under ét 

Der er en række koordinationsproblemer i ungdomsuddannelserne og 

blandt den brede gruppe af særlige uddannelsestilbud til de ikke-uddan-

nelsesparate. De nye adgangskrav til erhvervsskolerne på 02 i dansk og 

matematik fra folkeskolens afgangsprøve har medført et fald i optaget på 

10 pct. hvilket forventes, at give en tilsvarende stigning i antallet af ikke-

uddannelsesparate. Derfor er de særlig tilbud til de ikke-uddannelsespa-

rate en stor udfordring for kommunerens økonomi og har betydning for 

om de unge får en uddannelse.  

 

Roller og ansvar 

Reformen af erhvervsuddannelserne og reformen af folkeskolen spillede 

sammen, men der var også nogle elementer, som trak i hver sin retning.  

 

Der findes en lang række særlige uddannelsestilbud til de unge, som ikke 

er kvalificerede til at blive optaget på en ungdomsuddannelse. Disse til-

bud har forskellig formel organisering og finansiering, men ofte er det 

svært at skelne målgrupperne fra hinanden. Kommunerne står ofte for 

vejledningen og visiteringen til disse tilbud. 

  

 



2.2 Flere unge i erhvervsuddannelse



Bilag. Kommentarer fra kredsen af kommunaldirektører vedr. debat om flere unge i 

erhvervsuddannelse 

 

Kredsen af kommunaldirektører fremhævede nedenstående i forhold til drøftelsen af temaet 

”Flere unge i erhvervsuddannelse” på deres møde d. 20. januar 2016: 

 

Udfordringer der kan fremhæves i forhold til oplægget: 

 Afstand til erhvervsuddannelser har betydning for de unges valg af uddannelse og fra-
fald under uddannelsen 

 Omlægning af UU betyder, at en stor del af ansvaret for motivering er hos forældrene 

 Det kan være vanskeligt at skabe et tilstrækkeligt stort engagement i folkeskolen ift. at 
have fokus på erhvervsområdet og overgangen til erhvervsuddannelserne 

 

Muligheder: 

 Øge fokus mod erhvervsuddannelser, bl.a. ved ressourcer koblet til folkeskolen for at 
arbejde med motivation mod erhvervsuddannelser, skolepraktik, ansættelse af er-
hvervsuddannelsesplanlægger (sikre kobling mellem erhvervsliv og skoler) og uddan-
nelsesbus mod uddannelsesby.  

 At der i højere grad arbejdes med at unge på jobcentrene får virksomhedspraktikker i 
relevante erhverv for at øge muligheden for, at de efterfølgende vil søge ind på en er-
hvervsrettet uddannelse. 

 

Øvrige opmærksomhedspunkter: 

 Det er væsentligt at fokusere på frafald - skolerne skal være bedre til at sikre fasthol-
delse 

 Tilgængelighed og kollektiv trafik hænger tæt sammen 

 Behov for øget videndeling 

 Øget brug af fjernundervisning kan overvejes, særligt for at undgå nedlæggelse af ud-
dannelseslokationer decentralt 
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Kort beskrivelse af Region Syddanmarks aktiviteter på 
området

I dette notat skitseres kort de aktiviteter, som Region Syddanmark i 
øjeblikket har med relevans til drøftelsen om flere unge i 
erhvervsuddannelse.

Syddansk Uddannelsesaftale
Syddansk Uddannelsesaftale blev etableret i 2009 og bakkes op af samtlige 
parter i uddannelsessektoren i region Syddanmark. Fra kommunal side 
sidder der to repræsentanter i styregruppen for aftalen.

Målet med Syddansk Uddannelsesaftale er at højne uddannelsesniveauet i 
Syddanmark med særligt fokus på udvalgte grupper og 
uddannelsesretninger.

Ny handlingsplan for Syddansk Uddannelsesaftale
En ny handlingsplan for Syddansk Uddannelsesaftale for perioden 2016-
2017 er i øjeblikket under politisk behandling i Region Syddanmark. Planen 
forventes godkendt af Regionsrådet i slutningen af februar. 

I planen opstilles fire mål, som samarbejdet skal sigte mod:
 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en 

ungdomsuddannelse
 60 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående 

uddannelse
 25 pct. skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. 

klasse
 Andelen, der vælger en science-uddannelse, skal stige med 20 

pct.ift. 2010.

Hermed er der i uddannelsesaftalen et klart fokus på netop at få flere unge til 
at vælge en erhvervsuddannelse.

Projekter i regi af Syddansk Uddannelsesaftale
Der uddeles hvert år 20 mio. kr. til projekter i regi af uddannelsespuljen 
under Syddanmark Uddannelsesaftale. Der er fra den pulje givet midler til ni 
projekter på erhvervsuddannelsesområdet, hvoraf otte stadig kører.

• Mission-EUX v/ Rybners i Esbjerg
• Hands On v/ Trekantområdet i Vejle
• Uddannelse til kloge hænder v/ Syddansk Erhvervsskole
• Krydsfelt Syd v/ Hansenberg
• Læseløft Syd v/ EUC Syd
• Fagligt klar til erhvervsuddannelse v/ Tietgen
• Forældreindsats v/ Syddansk Erhvervsskole
• Mobication v/ UU Lillebælt
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• EUD i skolen, skolen i EUD v/Tietgen

Formelt skal det være skolerne, der er ansøger på projekterne, men det vil 
som oftest vil det være i samarbejde med bland andre kommuner, at 
projekterne gennemføres.

I forbindelse med handlingsplanen for 2016-2017 er det lagt fast, at der 
fremadrettet vil være en prioritering af projekter, der er vidensbaserede og 
som har en tydelig implementerings- og forankringsstrategi. På den måde 
skal det i højere grad sikres, at projekterne gennemført med midler fra puljen 
ender med at blive forankret i fast drift i de involverede organisationer og 
meget gerne, at det udbredes til øvrige også.

Der kan læses nærmere om de konkrete projekter på: 
http://www.syddanskuddannelsesaftale.dk/projekter

Kommunale uddannelsesprofiler
Region Syddanmark udarbejder med jævne mellemrum kommunale 
uddannelsesprofiler og andre større analyser af uddannelsesområdet. De 
seneste kommunale uddannelsesprofiler udkom i januar 2015.

Med analyserne af uddannelsesniveau og søgning til uddannelserne 
sammenlignet med de øvrige regioner og på tværs af kommunerne gives 
kommunerne et vidensgrundlag til at inddrage i deres arbejde med bl.a. at 
skabe et godt grundlag for, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse.

Den seneste rapport med de kommunale uddannelsesprofiler kan ses her: 
http://www.regionsyddanmark.dk/wm388242 På

http://www.syddanskuddannelsesaftale.dk/projekter
http://www.regionsyddanmark.dk/wm388242
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Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene  

 

  
 
 
  
  

 

 

 

 

 

18. januar 2016 

Udlændingestyrelsen 

  

Ryesgade 53 

2100 København Ø 

Tlf.: 35 36 66 00 

  

www.nyidanmark.dk 

  

  

Sagsnummer 15/05849510-12345 

Sagsbehandler: drkj 

Ændrede regionskvoter for 2016  

 

Ved brev af 14. december 2015 udmeldte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 

2016 justeres til 17.000 personer. Samtidig anmodede styrelsen kommunerne i 

hver region om at søge at indgå en aftale om ændrede regionskvoter for 2016.  

Styrelsens brev var vedlagt en oversigt over, hvordan styrelsen ville fastsætte 

regionskvoterne, hvis der ikke blev indgået en aftale om ændrede regionskvoter.  

Ved brev af 6. januar 2016 har KKR Hovedstaden på vegne af de fem kommune-

kontaktråd oplyst, at styrelsens fordeling af regionskvoterne er taget til efterret-

ning. 

Udlændingestyrelsen fastsætter på den baggrund de ændrede regionskvoter for 

2016, jf. integrationslovens § 7, stk. 4. 

Regionskvoterne for 2016 er herefter fastsat således:  

 

Region Antal 

Region Hovedstaden         3.268  

Region Sjælland         2.907  

Region Syddanmark         3.982  

Region Midtjylland         4.398  

Region Nordjylland         2.445  

Total (landstal)       17.000  

 

Ændrede kommunekvoter for 2016  

Af integrationslovens § 8, stk. 2, 1. pkt., følger det, at kommunalbestyrelserne i 

hver region skal søge at indgå en aftale om kommunekvoter, hvis regionskvoterne 

for det indeværende kalenderår ændres.   

Udlændingestyrelsen skal derfor anmode kommunalbestyrelserne i hver region 

om at søge at indgå en aftale om ændrede kommunekvoter for 2016. 
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Har kommunalbestyrelserne inden for en region ikke inden den 1. marts 2016 

givet Udlændingestyrelsen meddelelse om en aftale om ændrede kommunekvo-

ter for 2016, fastsætter styrelsen kvoterne, jf. integrationslovens 8, stk. 4.  

Styrelsen agter i den forbindelse at fastsætte kommunekvoterne således som 

anført i bilag A. 

Det bemærkes, at de fastsatte ændrede regionskvoter for 2016 og de beregnede 

ændrede kommunekvoter for 2016 er beregnet på baggrund af den nye bereg-

ningsmodel, der følger af den ved bekendtgørelse nr. 1528 af 11. december 2015 

ændrede affattelse af § 11 i bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge. 

Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til undertegnede på telefon 35 30 

82 95. 

 

Med venlig hilsen 

 

Dorte Lohmann Kjærgaard 
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Bilag A – Beregnede ændrede kommunekvoter: 

Region Hovedstaden   

101 København                      335  

147 Frederiksberg                      256  

151 Ballerup                        72  

153 Brøndby 0 

155 Dragør                        64  

157 Gentofte                      294  

159 Gladsaxe                      101  

161 Glostrup                        27  

163 Herlev                        26  

165 Albertslund 0 

167 Hvidovre                        43  

169 Høje-Taastrup 0 

173 Lyngby-Taarbæk                      198  

175 Rødovre                        31  

183 Ishøj 0 

185 Tårnby                      109  

187 Vallensbæk                          7  

190 Furesø                      102  

201 Allerød                        79  

210 Fredensborg                        88  

217 Helsingør                      172  

219 Hillerød                      147  

223 Hørsholm                      102  

230 Rudersdal                      214  

240 Egedal                      177  

250 Frederikssund                      176  

260 Halsnæs                      108  

270 Gribskov                      152  

400 Bornholm                      188  

Region Hovedstaden i alt                   3.268  

    

    

Region Sjælland   

253 Greve                      111  

259 Køge                      182  

265 Roskilde                      314  

269 Solrød                        81  

306 Odsherred                      127  

316 Holbæk                      241  

320 Faxe                      127  

326 Kalundborg                      183  

329 Ringsted                        87  

330 Slagelse                      225  

336 Stevns                        95  
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340 Sorø                      112  

350 Lejre                      121  

360 Lolland                      155  

370 Næstved                      302  

376 Guldborgsund                      239  

390 Vordingborg                      205  

Region Sjælland i alt                   2.907  

    

    

Region Syddanmark   

410 Middelfart                      143  

420 Assens                      196  

430 Faaborg-Midtfyn                      256  

440 Kerteminde                        83  

450 Nyborg                      110  

461 Odense                      321  

479 Svendborg                      211  

480 Nordfyns                      131  

482 Langeland                        52  

492 Ærø                        34  

510 Haderslev                      190  

530 Billund                        82  

540 Sønderborg                      241  

550 Tønder                      179  

561 Esbjerg                      411  

563 Fanø                        16  

573 Varde                      232  

575 Vejen                      154  

580 Aabenraa                      177  

607 Fredericia                      147  

621 Kolding                      267  

630 Vejle                      349  

Region Syddanmark i alt                   3.982  

    

    

Region Midtjylland   

615 Horsens                      222  

657 Herning                      308  

661 Holstebro                      227  

665 Lemvig                        89  

671 Struer                        76  

706 Syddjurs                      170  

707 Norddjurs                      159  

710 Favrskov                      221  

727 Odder                        96  

730 Randers                      376  
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740 Silkeborg                      363  

741 Samsø                        22  

746 Skanderborg                      263  

751 Århus                      607  

756 Ikast-Brande                      152  

760 Ringkøbing-Skjern                      247  

766 Hedensted                      207  

779 Skive                      209  

791 Viborg                      384  

Region Midtjylland i alt                   4.398  

    

    

Region Nordjylland   

773 Morsø                        92  

787 Thisted                      178  

810 Brønderslev                      129  

813 Frederikshavn                      256  

820 Vesthimmerland                      171  

825 Læsø                        11  

840 Rebild                      157  

846 Mariagerfjord                      167  

849 Jammerbugt                      175  

851 Aalborg                      855  

860 Hjørring                      254  

Region Nordjylland i alt                   2.445  

    

    

Danmark i alt                 17.000  
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Notat om ændret beregning af kommunekvoter i 2016 

Fordelingen af flygtninge til landets kommuner følger af integrationslovens 

kapitel 3 og er fastlagt i bekendtgørelse nr. 50 af 18. januar 2008 om bolig-

placering af flygtninge. Hvis ikke kommunerne indgår frivillige aftaler om re-

gions- og kommunekvoter, fastsættes fordelingen af Udlændingestyrelsen 

på baggrund af en matematisk beregningsmodel. 

 

Med virkning for kommunekvoterne for 2016 er der på to områder sket en 

ændring i den matematiske beregningsmodel for kommunekvoterne, jf. BEK 

nr. 1844 af 22/12-2015. 

 

For det første: Den tidligere beregningsmodel tog hensyn til andelen af 

udenlandske statsborgere fra lande uden for EU/EØS, uanset om det var 

flygtninge, familiesammenførte eller opholdsgrundlaget var givet til internati-

onale studerende, au pairs eller udenlandsk arbejdskraft. Det nye er, at det 

udelukkende er andelen af flygtninge og familiesammenførte, der medreg-

nes. 

 

For det andet: Den tidligere beregningsmodel tog hensyn til antallet af fami-

liesammenførte fra lande uden for EU/EØS, uanset om det var familiesam-

menførte til flygtninge, til indvandrere eller danske statsborgere. Det nye er, 

at der alene tages hensyn til familiesammenførte til flygtninge. 

 

Den matematiske beregningsmodelmodel er således baseret på tre objek-

tive parametre: 

 

• Kommunens andel af den samlede befolkning. 

• Kommunens andel af flygtninge og indvandrere med ikke-vestlig oprin-

delse med undtagelse af internationale studerende, au pairs og uden-

landsk arbejdskraft. 

• Antallet af familiesammenførte til flygtninge, der er indrejst i kalenderåret 

forud for udmelding af landstallet. 

 

Beregningsmetoden tager dermed hensyn til, om en kommune har en væ-

sentlig større andel flygtninge og familiesammenførte i forhold til befolk-

ningsandelen end gennemsnittet. Ligeledes kompenseres en kommune i for-

hold til, hvor mange familiesammenførte, der er modtaget det seneste kalen-

derår. 

 

Modellen betyder, at kommuner, der i forvejen har forholdsvis mange flygt-

ninge og familiesammenførte får en mindre kvote, mens kommuner med for-

holdsmæssigt få flygtninge og familiesammenførte får en større kvote. 

 

Hvordan opgørelsen af befolkningsandel og andel af flygtninge og familie-

sammenførte sker, fremgår af boligplaceringsbekendtgørelsens § 11: 
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»§ 11. Befolkningen, jf. § 5, stk. 3, og § 9, stk. 2, opgøres på grundlag af en af Dan-
marks Statistik foretaget opgørelse over befolkningen i de enkelte kommuner pr. 1. januar 
i kalenderåret for udmelding af landstallet, jf. § 2, stk. 1. 

Stk. 2. Antallet af indvandrere og flygtninge, jf. § 5, stk. 3, og § 9, stk. 2, opgøres på 
grundlag af en af Danmarks Statistik foretaget opgørelse over antallet af indvandrere med 
ikke-vestlig oprindelse i de enkelte kommuner pr. 1. januar i kalenderåret for udmelding 
af landstallet, jf. § 2, stk. 1, med undtagelse af indvandrere med ikke-vestlig oprindelse, 
der har opholdstilladelse inden for studie, herunder som au pairs og praktikanter og inden 
for erhverv m.v., og som er indvandret fra og med 1997 og ikke er danske statsborgere 
eller statsborgere i andre nordiske lande. 

Stk. 3. Ved opgørelserne efter stk. 1 og 2 medtages de personer, der henregnes til fol-
ketallet i den enkelte kommune. 

Stk. 4. Antallet af familiesammenførte til flygtninge, jf. § 5, stk. 4 og 5, og § 9, stk. 3 
og 4, opgøres som antallet af udenlandske statsborgere, der i kalenderåret forud for ud-
melding af landstallet, jf. § 2, stk. 1, er førstegangsindrejst, og hvor udlændingen er med-
delt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, § 9, stk. 1, nr. 2, eller § 9 
c, stk. 1, på baggrund af, at den pågældende er ægtefælle, fast samlever eller mindre-
årigt barn til en udlænding, som er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7 
eller 8. 

Stk. 5. På grundlag af oplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR) over antallet 
af udenlandske statsborgere, der er registreret som førstegangsindrejst i landet i kalen-
deråret forud for udmelding af landstallet, jf. § 2, stk. 1, udarbejder Udlændingestyrelsen 
en opgørelse over antallet af familiesammenførte til flygtninge, jf. stk. 4.« 
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Kommissorium for udvalg om det nære og sammenhængende 

sundhedsvæsen 

 
5. januar 2016 

  

Baggrund og formål 

I 2040 ventes antallet af personer på 80 år at være fordoblet i forhold til i dag, og 

alene over de næste fem år bliver vi ca. 140.000 flere borgere over 70 år. Det be-

tyder, at der kommer flere ældre og flere borgere, der skal leve med en eller flere 

kroniske sygdomme, og som derfor ofte er i kontakt med flere sektorer på samme 

tid. Samtidig sætter den økonomiske situation snævre grænser for væksten i de 

offentlige udgifter til sundhedsvæsenet. Det stiller krav til løbende nytænkning og 

effektivisering, samt at opgaverne i sundhedsvæsenet løses omkostningseffektivt. 

 

Regeringen, KL og Danske Regioner har i ØA16 indgået aftale om at igangsætte 

et udvalgsarbejde, som skal komme med forslag, der kan indgå i en plan for ud-

bygning af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.  

 

Udvalgets forslag skal understøtte, at behandlingen af patientgrupper med forløb 

på tværs af sektorer sker sammenhængende, borgernært, omkostningseffektivt og 

er af høj kvalitet. Herunder særligt for følgende patientgrupper: 

 
 Ældre medicinske patienter 
 Patienter med kroniske sygdomme  
 Patienter med psykiske lidelser, herunder dobbeltbelastede  
 

Forslagene skal tage afsæt i borgerens egne behov og ressourcer samt udgangs-

punkt i det såkaldte LEON-princip, som indebærer, at behandlingen og rehabilite-

ring skal tilbydes på laveste, effektive omsorgs- og behandlingsniveau. 

 

Opgavebeskrivelse 

Udviklingen mod, at flere patienter har forløb på tværs af sektorer stiller krav til 

sundhedsvæsenet om at skabe sammenhæng og kvalitet for patienten på tværs af 

sygehuse, kommuner og praksissektor. Et fælles mål er mere geografisk lighed 

med ensartet, høj kvalitet over hele landet.   

 

Udvalget skal komme med forslag til en styrkelse af indsatsen på følgende områ-

der: 

 

1. Bedre samarbejde mellem sygehuse, kommuner og praksissektor.  

Det belyses, hvordan der kan skabes bedre samarbejde mellem sygehuse, kommu-

nale sundhedstilbud, fx hjemmesygepleje og genoptræning efter sundhedsloven, 

rehabilitering, tilbud i praksissektoren samt tilbud på social- og beskæftigelsesom-

rådet.  

 

Det belyses, hvordan der eksempelvis kan sikres anvendelse af lægefaglige kompe-

tencer samt deling af information og viden på tværs af sektorer, så fx patienter 
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med kroniske og psykiske lidelser oplever et sammenhængende forløb af høj kvali-

tet, der understøtter en omkostningseffektiv indsats.  

 

2. Rette kompetencer til rette opgaver 

Grundlaget for et løft af kompetencerne i det nære og sammenhængende sund-

hedsvæsen belyses, med henblik på at sikre, at de rette sundhedsfaglige kompeten-

cer er til stede i håndteringen af borgere med forløb, der går på tværs af sektorer 

og som herudover har et rehabiliterende sigte. Der udarbejdes forslag til, hvordan 

indsatsen tilrettelægges omkostningseffektivt med de rette kompetencer til stede.  

 

3. Ensartet kvalitet over hele landet 

Der udarbejdes forslag til, hvordan det sikres, at de nære sundhedstilbud har 

samme høje kvalitet landet over. Herunder, at der i bl.a. forebyggelsen eksempel-

vis arbejdes efter standarder, ’best practise’, evidensbaserede metoder og retnings-

linjer, og at der skabes ny viden igennem løbende dokumentation af kvaliteten 

med henblik på systematisk udbredelse af metoder, der virker. Dette gælder i for-

hold til sundhedsfaglige tilbud, herunder indsatser på ældreområdet, det patient-

rettede forebyggelsesområde og psykiatriområdet.  

 

4. Bedre digital understøttelse og brug af data 

Det belyses, hvordan behovet for, at der etableres mere og bedre dokumentation 

på sundhedsområdet, specielt i kommunerne og almen praksis, og bedre rammer 

for digital kommunikation på tværs af sektorer kan understøttes. En fortsat styr-

kelse af datagrundlaget og kobling af data skal understøtte et mere sammenhæn-

gende sundhedsvæsen.  

 

Eventuel kortlægning af eksisterende dokumentation samt forslag til it-

understøttelse skal bl.a. ses i sammenhæng med Sundhedsdataprogrammets it-

løsninger og det igangværende arbejde med at sikre bedre digitalt samarbejde om 

komplekse patientforløb samt Fælles Sprog III og FLIS, jf. den nationale strategi 

for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 og Regionernes fælles strategi for 

digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2019. 

 

Andre overvejelser 

De økonomiske incitamenter har også betydning for opgaveløsningen i forhold til 

borgere med forløb på tværs af sektorer. På den baggrund overvejer et aktuelt 

arbejde mulige tilpasninger af den kommunale medfinansiering på sundhedsom-

rådet og de kommunale færdigbehandlingstakster, som drøftes i andet regi med 

KL og Danske Regioner i foråret 2016.  

 

Der er prioriteret en betydelig økonomi de kommende år til at løfte indsatsen for 

bl.a. de ældre og medicinske patienter og til at understøtte bl.a. etableringen af 

moderne lægehuse og en bedre brug af data og sammenhæng på IT-området, hvor 

udvalgets forslag kan medtages i den løbende udmøntning. Udvalgets forslag skal 

baseres på den nyeste viden og evidens på området og et generelt krav om samlet 

set at være omkostningseffektivt og neutralt i forhold til de offentlige finanser.  
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Udvalgets sammensætning  

Udvalget består af de myndighedsansvarlige aktører på området med repræsentan-

ter fra: 

 
 Sundheds- og Ældreministeriet (formand og derudover 1 repræsentant) 
 Social- og Indenrigsministeriet (1 repræsentant) 
 Finansministeriet (1 repræsentant) 
 KL (2 repræsentanter) 
 Danske Regioner (2 repræsentanter) 

 

Proces 

Sundheds- og Ældreministeriet og Finansministeriet sekretariatsbetjener udvalget. 

Sekretariatet kan inddrage andre parter, når dette er relevant. 

 

Udvalget kan løbende inddrage andre relevante organisationer og videnspersoner i 

arbejdet. Desuden nedsættes en interessentgruppe, som inviteres til at komme 

med indledende og løbende inputs til udvalget. 

  

Interessentgruppen består af: 

 
 Lægeforeningen (2 repræsentanter) 
 Sundhedskartellet (1 repræsentant) 
 Dansk Sygeplejeråd (1 repræsentant) 
 FOA (1 repræsentant) 
 Danske Patienter (2 repræsentanter) 
 Danske Handicaporganisationer (1 repræsentant) 

 

Desuden kan der løbende i arbejdet inddrages internationale erfaringer. Indleden-

de i udvalgsarbejdet vil analysegrundlaget for drøftelserne blive afklaret. Det sigtes 

mod, at arbejdet afsluttes i 2016. 

 



2.4 Temadrøftelse på sundhedsområdet



  Bilag til temadrøftelse om sundhed 

  KKR møde d. 10. februar 2016 

1 

 

Hvor specialiseret og ensartet skal det kommunale sundhedsvæsen være i fremtiden? 

To udviklingstendenser forventes at få stor betydning for fremtidens samlede sundhedsvæsen. For 

det første sker der i øjeblikket en specialisering i sygehusenes opgavevaretagelse, og indlæggelsestiden 

er – særligt indlæggelsestiden for 65+ årige – igennem en årrække faldet markant.  

 

For det andet vil den nye sygehusstruktur ændre på den nærhed, som mange borgere i dag har til et 

sygehus. Når den nye sygehusstruktur er implementeret i 2020, vil 25 pct. af befolkningen eksempel-

vis få mere end 30 km. til nærmeste sygehus med fælles akutmodtagelse1.  

 

Figur: Borgernes afstand til nærmeste sygehus med fælles akutmodtagelse i Syddanmark 

 

2011                 2020 

 

 

 

 

Kilde: KL: ”Sammen om sundhed”, 2015. 

 

Sundhedsfagligt vil sammenlægning af de fælles akutmodtagelser som oftest give god mening, og det 

forventes at øge kvaliteten og sikre borgerne et bedre tilbud på sygehusene. Men med sammenlægnin-

gerne følger også sammenlægning af andre funktioner. Det vil betyde, at mange borgere vil få længere 

afstand til andre sygehusfunktioner, som f.eks. ambulatoriefunktioner. Her kan den længere afstand 

være en udfordring, eksempelvis for svækkede borgere og/eller jævnlige ambulante kontrolbesøg. 

 

Udviklingen kalder på, at en større del af de opgaver, der på nuværende tidspunkt løses på sygehu-

sene, bliver løst mere lokalt, eksempelvis i kommunalt regi. Når tilbuddet har samme kvalitet vil et 

nært tilbud, set fra borgerens perspektiv, som oftest foretrækkes. Dette borgerperspektiv understøtter 

kommunerne med udviklingen af det nære sundhedsvæsen, og alle kommuner har oprustet markant 

på sundhedsområdet siden 2007 og løfter stadig flere og mere specialiserede sundhedsopgaver.  

 

                                                 
1 Sundhedsstyrelsens definition af en fælles akutmodtagelser er en fælles fysisk lokalitet på et sygehus belig-

gende på én matrikel, hvortil akut syge eller tilskadekomne patienter kan visiteres eller indbringes, og hvor der 

er mulighed for diagnostik og behandling med akut lægelig bistand fra flere specialer, uanset om behandlingen 

kan ske i skadestue eller kræver indlæggelse (Sundhedsstyrelsen: Styrket Akutberedskab – planlægningsgrund-

lag for det regionale sundhedsvæsen, 2007).   



Fra kommunal side er der sat fokus på, at omfordelingen af opgaver mellem særligt sygehuse og kom-

munerne sker planlagt og med stor gennemsigtighed. Det sker både ud fra et hensyn til at sikre, at 

kommunerne fagligt er klar til at løfte en given opgave men også for at sikre, at kommunerne økono-

misk kompenseres for at løfte de nye opgaver. Derfor har Sundhedskoordinationsudvalget også prio-

riteret, at der i regi af Sundhedsaftalen arbejdes med at udvikle en model for aftalt og planlagt opga-

veoverdragelse. 

 

I KL’s sundhedsudspil er det et fokusområde, at borgere alle steder i landet skal kunne forvente 

samme høje kvalitet af kommunale sundhedsindsatser. Det betyder dog ikke, at opgaveløsningen skal 

organiseres på samme måde. I den sammenhæng kan blandt andet den store variation i kommunernes 

geografiske nærhed til et sygehus være relevant at have med i betragtning. Nogle kommuner vil kunne 

løse en opgave ved at udvikle egen sundhedsindsats, mens andre mere hensigtsmæssigt kan løse opga-

ven ved at indgå i samarbejde med andre kommuner.  

 

Spørgsmål til drøftelse 

Hvordan skal den fælleskommunale indgangsvinkel være til at overtage nye opgaver på sundhedsom-

rådet? Hvor langt vil kommunerne gå i forhold til et specialiseret kommunalt sundhedsvæsen – skal 

der eksempelvis med tiden oprettes små lokale ”mini-sygehusene”, eller at der ansættes læger i kom-

munalt regi?  

 

Hvad er de vigtigste forudsætninger for, at kommunerne inden for en relativ kort tidshorisont kan 

løfte mere specialiserede sundhedsopgaver? Hvad er afgørende for, om opgaven løftes bedst i egen 

kommune eller bedre løftes fælleskommunalt? 

 

Geografisk nærhed til sygehusene kan medføre øget forskellighed i kommunernes opgaveløsning. 

Hvordan indgår kommunerne bedst på den baggrund i samarbejde med Regionen og almen praksis, 

som kan have et ønske om øget ensartethed i kommunernes opgavevaretagelse på området?   

 

 

  



Forebyggelse i forhold til behandling 

I KL udspillet ”Sammen om sundhed” fremgår det at: ”Et sundhedsvæsen i verdensklasse vægter forebyg-

gelse, rehabilitering, diagnostik, behandling og pleje ligeligt og som en del af et samlet behandlingsforløb.”  

Dette er dog langt fra tilfældet, når der ses på det samlede sundhedsvæsen i Danmark i dag.  

 

Selvom argumenterne er mange og gode for at øge fo-

kus på forebyggelse, er det svært fra kommunal side at 

få landspolitisk opmærksomhed på den store indsats, 

der kommunalt gøres på dette område2. Eksempelvis 

er ordene forebyggelse og sundhedsfremme slet ikke 

nævnt i Regeringens udspil til kræftplan IV.  

 

Med det store pres på sundhedsudgifterne i det sam-

lede sundhedsvæsen kan det ud fra en kommunal syns-

vinkel virke oplagt at satse endnu mere på forebyggel-

sen af sygdomme i stedet for først og fremmest at po-

ste flere penge i behandling af sygdomme. 

 

Forebyggelse og sundhedsfremme har dog en rolle i 

det tværsektorielle samarbejde i regi af Sundhedsafta-

len i region Syddanmark.  Her arbejdes der løbende i Sundhedskoordinationsudvalget med at sikre et 

tværsektorielt fokus på hele borgerens liv, så et sygehusophold eksempelvis ikke ses isoleret men byg-

ger videre på tidligere forebyggende indsatser og peger frem mod efterfølgende eventuel rehabilite-

ring i borgerens nærmiljø i kommunalt regi. På trods af fokus på området er det dog en stor udfor-

dring at sikre denne form for tværsektoriel tænkning på tværs af kommuner, sygehuse og almen prak-

sis, og den nødvendige finansiering af området følger sjældent med. 

 

I forhold til at få opprioriteret området er det en udfordring, at effekterne af forebyggelses- og sund-

hedsfremmetiltag ofte først ses mange år senere, end indsatsen er igangsat. Derudover kan det være 

svært præcist at påvise sammenhæng mellem enkelte tiltag og eksempelvis generel forbedret sundhed 

eller forlænget levetid. Det udfordrer et ønske om at kunne se, hvad der konkret på en forholdsvis 

kort bane kommer ud af de prioriteringer, man gør som kommunal- regional- og landspolitiker. 

 

I forlængelse heraf er det også relevant at overveje borgernes oplevelse af betydningen af forebyg-

gelse. For en del borgere vil forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet formentligt ikke være et om-

råder, som betragtes som kommunens kerneopgaver. Så selvom mange kommuner gør en stor indsats 

på området, kan det være udfordrende at gøre borgerne opmærksomme på dette og dermed gøre fo-

rebyggelse- og sundhedsfremmeområdet til et område, som også borgerne vægter som en betydnings-

fuld kommunal opgave.   

 

                                                 
2 Kildehenvisninger til referencer i boksen:  

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/planlaegning-og-beredskab/regional-forebyggelse/forebyggelse-af-sygdom  

http://programmer.tv2.dk/knaek-cancer/nyheder/2015-10-18-seks-raad-det-kan-du-selv-goere-for-at-forebygge-kraeft    

http://www.videnscenterfordemens.dk/faktaark/forebyggelse-og-risikofaktorer-faktaark/faktaark-kan-demens-forebygges  

WHO har beregnet at omkring 55% af dø-
deligheden af kroniske sygdomme kan 
forebygges i Europa hvis de kendte risi-
kofaktorer for disse sygdomme blev elimi-
neret. 
 
Undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse vi-
ser, at fire ud af 10 kræfttilfælde kan fo-
rebygges. 
 
Selvom alder er den væsentligste risikofak-
tor for udvikling af demens, så viser forsk-
ning, at risikofaktorer som alkohol, ryg-
ning, forhøjet blottryk mm. påvirker ri-
sikoen betydeligt for at udvikle de-
mens. 

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/planlaegning-og-beredskab/regional-forebyggelse/forebyggelse-af-sygdom
http://programmer.tv2.dk/knaek-cancer/nyheder/2015-10-18-seks-raad-det-kan-du-selv-goere-for-at-forebygge-kraeft
http://www.videnscenterfordemens.dk/faktaark/forebyggelse-og-risikofaktorer-faktaark/faktaark-kan-demens-forebygges


Endeligt er det værd have fokus på, hvor langt kommunerne kan og vil gå i forhold til påvirkning og 

italesættelse af, hvilke valg borgeren helst skal træffe ud fra et forebyggelses- og sundhedsfremmende 

perspektiv.  

 

Samlet set giver ovenstående udfordringer i forhold til prioriteringen af forebyggelses- og sundheds-

fremmeområdet i kommunerne.  

 

Spørgsmål til drøftelse 

Er tværkommunale samarbejder relevante i arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme? Giver 

prioritering af området særlige dilemmaer set i forhold til andre kernevelfærdsområder?  

 

Hvordan opleves borgernes holdning til forebyggelse og sundhedsfremme? Kan og skal der gøres 

mere for at vise borgerne betydning og effekt heraf?  

 

Kan og skal der gøres mere, for at området prioriteres højere landspolitisk? Vil det være relevant for 

KKR at arbejde mere hermed? 

 



2.6 Øget kommunal praktik i sygeplejerskeuddannelsen



Bilag. Den kommunale andel af praktikken på sygeplejerskeuddannelsen i 2014-15 i 

KKR Syddanmark 

Kommune 

Modtager 
studerende i praktik 
i modul: 

Antal studerende 
(praktikforløb) 

ECTS point 
samlet 

ECTS pr. 
studerende 

Procent af 
90 ETCS* 

Assens 1,6,11,12 26,00 282,00 10,85 12,05 

Billund  1,6,11,12 15,00 281,00 18,73 20,81 

Esbjerg 1,6,11,12,13 130,00 1070,00 8,23 9,15 

Faaborg-Midtfyn 4,6,11,12 45,00 642,00 14,27 15,85 

Fanø  1,6,11,12,13 8,00 56,00 7,00 7,78 

Fredericia 6,11 31,00 651,00 21,00 23,33 

Haderslev 1,6,11,12,14 32,00 345,00 10,78 11,98 

Kerteminde 1,4,6,11,12 18,00  180,00  10,00  11,11 

Kolding 6,11 67,00 903,00 13,48 14,98 

Langeland 6,11,12 6,00 102,00 17,00 18,89 

Middelfart 1,4,11,12 32,00  432,00 12,71 14,12 

Nordfyns 1,6,11,12 22,00 228,00 10,36 11,52 

Nyborg 1,4,11,12 34,00 432,00 12,71 14,12 

Odense 1,4,6,8,11,12,13 190,00 2670,00 14,05 15,61 

Svendborg 1,4,6,11,12,13 72,00 748,00 10,39 11,54 

Sønderborg 1,6,11,12 52,00  607,00  11,67 12,97 

Tønder  1,6,11,12 16,00 152,00 9,50 10,56 

Varde 1,6,11,12,13 55,00 463,00 8,42 9,35 

Vejen 1,6,11,12 41,00 350,00 8,54 9,49 

Vejle 6,11,14 99,00 1260 12,73 14,14 

Ærø  4,6 3,00 42,00 14,00 15,56 

Aabenraa 1,6,11,12 30,00 362,00 12,07 13,41 

Gennemsnit   46,71 553,14 12,11 13,45 

 

* Andelen af praktikken er opgjort i pct. af det samlede antal praktik ECTS på uddannelsen. 
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Indledning  
 
Socialstyrelsen har kompetence til at udmelde målgrupper og særlige indsatser, hvor det vurderes, at der er 

behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommuner og regioner for at sikre og 

videreudvikle den mest specialiserede indsats. Socialstyrelsen har på denne baggrund udsendt central 

udmelding for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse til alle kommuner den 31. oktober 2014.  

 

Denne rapport er Syddanmarks svar på den centrale udmelding for børn og unge med alvorlig 

synsnedsættelse.  

 

Afrapporteringen gengiver de generelle tendenser, udfordringer og samarbejdsinitiativer, der kendetegner 

området i Syddanmark.  

 

Afrapporteringen er bygget op om de fire temaer i Socialstyrelsens centrale udmelding, henholdsvis:  

 Målgruppens størrelse i Syddanmark  

 Eksistensen og anvendelsen af højt specialiserede indsatser og tilbud i Syddanmark 

 Eventuelle udfordringer med at sikre det nødvendige udbud i Syddanmark  

 Samarbejdet i Syddanmark om tilrettelæggelse og koordinering af området  

 

Konklusion 

Konklusionen fra Syddanmark er at behovet for højt specialiserede indsatser til målgruppen af børn- og 

unge med alvorlig synsnedsættelse kan imødekommes. Afrapporteringen viser overordnet, at der er en 

tilstrækkelig tilbudsvifte og en fornuftig forsyningssikkerhed. 

 

 Kontaktperson:  

Camilla Fyhn Milland 

Fælleskommunalt socialsekretariat 

Mail: cfm@vejen.dk 
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1. Målgruppen 

Den centrale udmelding omfatter målgruppen af børn og unge med en alvorlig synsnedsættelse i alderen 0-

17 år. Der skelnes mellem to delmålgrupper:  

- Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse, herunder blindhed og svær synsnedsættelse  

- Børn og unge med sammensatte vanskeligheder, det vil sige, at barnet/den unge udover en alvorlig 

synsnedsættelse har yderligere funktionsnedsættelser såsom motoriske funktionsnedsættelser, 

psykomotoriske funktionsnedsættelser, mentale funktionsnedsættelser og hørenedsættelse  

 

Børn og unge med svagtsynethed samt døvblinde børn og unge er ikke omfattet af den centrale udmelding.   

 

Målgruppen i Syddanmark 

Ifølge Socialstyrelsens centrale udmelding er der samlet set ca. 126 børn og unge inden for målgruppen i 

Syddanmark.  

Kommunerne i Syddanmark har på baggrund af målgruppebeskrivelserne i den centrale udmelding 

indmeldt antallet af børn og unge inden for målgruppen.  Kommunerne i Syddanmark vurderer således, at 

det samlede antal børn og unge inden for målgruppen er lidt højere end angivet i den centrale udmelding.   

Antallet af børn og unge (0-17 år) med alvorlig synsnedsættelse, som kommunerne i Syddanmark var 

handlekommune for pr. 1. januar 2015, er opgjort til i alt 173 børn og unge. 

Nedenfor ses den anslåede fordeling af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse der har modtaget 

almene tilbud, segregerede tilbud eller både almene og segregerede tilbud:  

 66 børn og unge med alvorlig synsnedsættelse, svarende til 38,2 %, har modtaget almene tilbud  

 95 børn og unge med alvorlig synsnedsættelse, svarende til 54,9 %, har modtaget segregerede 

tilbud 

 12 børn og unge med alvorlig synsnedsættelse, svarende til 6,9 %, har modtaget både almene og 

segregerede tilbud 
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2. Højt specialiserede indsatser og tilbud 

 

Tilbud og indsatser der anvendes til målgruppen 

Følgende elementer i den højt specialiserede indsats på specialundervisningsområdet er udvalgt af 

Socialstyrelsen til at belyse området for denne centrale udmelding.  

 IKT-understøttelse  

 Sproglig indsats     

 ADL, Orientering og Mobilitytræning              

 Indsatser der fremmer læring           

 Udredning          

 Specialrådgivning vedr. inklusion                

 Alternativ kommunikation  

De syddanske kommuner har i undersøgelsen angivet hvilke højt specialiserede indsatser og tilbud 

kommunen aktuelt (2014/2015) anvender til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse indenfor hvert af 

disse 7 indsatsområder. Der er i besvarelsen sondret mellem de to delmålgrupper; børn og unge med en 

alvorlig synsnedsættelse samt børn og unge med sammensatte vanskeligheder, herunder alvorlig 

synsnedsættelse. Endvidere er der i besvarelsen sondret til, hvorvidt indsatserne rekvireres fra tilbud fra 

Syddanmark eller fra tilbud i de fire øvrige regioner.  

 

Nedenfor gennemgås de højt specialiserede tilbud og indsatser som kommunerne aktuelt (2014/2015) 

anvender til målgruppen.   

 

Højt specialiserede tilbud og indsatser beliggende i Syddanmark  

Anvendes til begge delmålgrupper henholdsvis børn og unge med en alvorlig synsnedsættelse samt børn og 

unge med sammensatte vanskeligheder, herunder alvorlig synsnedsættelse. 
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Kommunikationscentre: 

 Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV), Region Syddanmark 

 Center for Hjælpemidler og Kommunikation (CHK), Aabenraa Kommune 1 

 CSV- Kommunikations og Teknologi, Vejle Kommune 

 CSV - Kommunikation, Kolding Kommune 

 Kommunikation & Hjælpemidler, Esbjerg Kommune 

 Hjælpemidler & Kommunikation, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune  

Kommunikationscentre anvendes til alle indsatsområderne.   

 

Øvrige tilbud og indsatser 

 Specialpædagogisk rådgivning (SPPR), børn og unge forvaltning, Odense Kommune 

Specialpædagogisk Rådgivning samarbejder med dagtilbuddet/skolen og øvrige fagpersoner om at 

skabe inkluderende læringsmiljøer, som understøtter udvikling og læring til børn og unge i 

specialtilbud.  

SPPR er anvendt til indsatsområderne Sproglig indsats og Indsatser der fremmer læring til begge 

delmålgrupper.  

 

 Tværfagligt Center for Børn og Unge (TCUB), Vejle Kommune 

Tværfagligt Center for Børn og Unge er Vejle Kommunes rådgivnings- og vejledningstilbud til de 

almene og specielle tilbud for børn og unge indenfor dagtilbud og skoler. I Tværfagligt Center er der 

mange faggrupper som arbejder forebyggende, ved at understøtte og vejlede de professionelle i at 

skabe inkluderende og udviklende miljøer for børn og unge. Alle medarbejdere har særlig viden og 

ekspertise vedrørende børn med særlige behov.  

 Børneterapien, Odense Kommune 

Ergo- og fysioterapeuterne i specialområdet, tilbyder en specialiseret og koordineret indsats til 

småbørn og skolebørn med udgangspunkt i barnets udfordringer i hverdagen. 

                                                           
1 Samarbejdet om driften af Center for Hjælpemidler og Kommunikation ophører med udgangen af 2015. Fra 2016 

varetages de specialiserede opgaver på hjælpemiddel- og kommunikationsområdet af den enkelte kommune. Med 

henblik på at fastholde serviceniveau og kvalitet i opgaveløsningen understøttes den enkelte kommune af et fortsat tæt 

samarbejde mellem de fire sønderjyske kommuner. Samarbejdet formaliseres gennem en samarbejdsaftale med 

principper for gensidigt køb og salg af ydelser, netværksdannelse og sparring. 
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 PPR - Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning 

PPR er anvendt i forbindelse med indsatsområdet Udredning 

 Endvidere fremgår det i besvarelsen under "andre indsatser", at der anvendes: Regionale netværk, 

specialoptikere samt aflastningsfamilier. 

 

Anvendes til delmålgruppen; børn og unge med en alvorlig synsnedsættelse 

 Solgaven, Vejle Kommune 

Solgaven i Vejle er et bo- og aktivitetscenter for blinde og svagsynede mennesker, der har behov for 

bistand i det daglige. De fleste beboere og daggæster er ældre senblinde, men der er også en 

gruppe lidt yngre blandt brugerne. 

Solgaven er anvendt til indsatsområdet: ADL, Orientering og Mobilitytræning.  

 

Anvendes til delmålgruppen børn og unge med sammensatte vanskeligheder, herunder alvorlig 

synsnedsættelse 

 OUH aud. Afd.  

OUH aud. Afd er anvendt til indsatsområdet IKT-understøttelse 

 Center for Høretab, Region Syddanmark 

Center for Høretab er anvendt til indsatsområderne Sproglig indsats og Alternativ kommunikation 

 Nørrebjergskolen, Odense Kommune 

Nørrebjergskolen tilbyder undervisning til elever med særlige behov 

Nørrebjergskolen er anvendt til indsatsområderne Indsatser der fremmer læring, Specialrådgivning 

vedr. inklusion samt i forhold til Alternativ kommunikation.   

 Platanhavens Børnehave, Odense Kommune (SEL § 32). 

Platanhaven er udpeget som en del af det landsdækkende specialistnetværk i VISO. Platanhaven er 

en specialbørnehave for børn med handicaps i alderen 0-7 år efter Servicelovens § 32.   

Platanhavens Børnehave er anvendt til indsatsområdet ADL, Orientering og Mobilitytræning. 
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 Tilbud og indsatser fra andre regioner 

Anvendes til begge delmålgrupper henholdsvis børn og unge med en alvorlig synsnedsættelse samt børn og 

unge med sammensatte vanskeligheder, herunder alvorlig synsnedsættelse. 

 Synscenter Refnæs, Region Sjælland 

Synscenter Refsnæs er et landsdækkende specialtilbud for blinde og svagsynede børn og unge. Alle 

børn og unge, der er opført i Synsregistret, kan gøre brug af tilbuddet. 

Synscenter Refsnæs er anvendt til alle indsatsområderne 

 IBOS, Nationalt kompetence og rehabiliteringscenter 

IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede er et nationalt kompetence- og rehabiliteringscenter for 

mennesker med nedsat syn. 

IBOS er anvendt til alle indsatsområderne 

 Kennedy – Centret 

Kennedy - Centret er anvendt til udredning for begge delmålgrupper. 

Kennedy - Centret er anvendt til IKT-understøttelse for delmålgruppen børn og unge med 

sammensatte vanskeligheder, herunder alvorlig synsnedsættelse. 

 VISO 

VISO er anvendt til udredning.  

 

Anvendes til delmålgruppen børn og unge med sammensatte vanskeligheder, herunder alvorlig 

synsnedsættelse 

 Center for Døvblindhed og Høretab, Region Nordjylland 

Center for Døvblindhed og Høretab er anvendt til alle indsatsområderne.  

 

Tilbud hvor botilbud/ aflastningstilbud rekvireres 

Anvendes til begge delmålgrupper henholdsvis børn og unge med en alvorlig synsnedsættelse  samt børn og 

unge med sammensatte vanskeligheder, herunder alvorlig synsnedsættelse. 

 Botilbud- Synscenter Refnæs, Region Sjælland 
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Synscenter Refsnæs er et landsdækkende specialtilbud for blinde og svagsynede børn og unge. Alle 

børn og unge, der er opført i Synsregistret, kan gøre brug af tilbuddet. 

Botilbuddet på Synscenter Refnæs er anvendt til alle indsatsområderne til delmålgruppen børn og 

unge med en alvorlig synsnedsættelse. 

Botilbuddet på Synscenter Refnæs er anvendt til Speicalrådgivning vedr. inklusion samt Alternativ 

kommunikation for delmålgruppen børn og unge med sammensatte vanskeligheder, herunder 

alvorlig synsnedsættelse. 

 

Anvendes til delmålgruppen børn og unge med sammensatte vanskeligheder, herunder alvorlig 

synsnedsættelse 

 Botilbud Kilden, Vejle Kommune 

Botilbud Kilden tilbyder døgnpladser samt aflastning for børn og unge med multiple handicaps. 

Botilbud kilden er anvendt til alle indsatsområderne. 

 

Samarbejdsaftaler omkring højt specialiserede indsatser målrettede børn og 

unge med alvorlig synsnedsættelse  

 

Afdækningen viser, at der på synsområdet er en høj grad af klyngesamarbejde. Der ses eksempelvis 

klyngesamarbejde om målgruppen på Fyn, i Sønderjylland, i Trekantsområdet samt i Vestjylland.   

Der er i afdækningen angivet samarbejdsaftaler i forhold til følgende tilbud: 

 Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV), Region Syddanmark 

 Center for Hjælpemidler og Kommunikation (CHK), Aabenraa Kommune 

 CSV- Kommunikations og Teknologi, Vejle Kommune 

 CSV - Kommunikation, Kolding Kommune 

 Kommunikation & Hjælpemidler, Esbjerg Kommune 

 Hjælpemidler & Kommunikation, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune  

 Center for Høretab 

 Refnæsskolen 
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 VISO 

 OUH 

 

Derudover bør det nævnes, at der eksisterer et  netværkssamarbejde mellem synskonsulenter i 

Syddanmark. Samarbejdet har en årelang historie, som opstod før kommunalreformen og som stadig 

udvikler sig. 

Konkret samarbejdes der om: 

 Fire øjenlægemøder på Odense Universitets Hospital, hvor emnet er børnene fra synsregisteret, 

ved disse møder deltager 10 synskonsulenter for børn og unge i Region Syddanmark samt 

øjenlæger fra hospitalerne i Odense, Vejle og Sønderborg.  

 Et årligt fælles basis kursus for lærer til svagtseende børn i almen området. 

 Hvert andet år afholdes der fælles basis kursus for pædagoger og lærer i de segregerede tilbud, 

både på daginstitutions- og skoleområdet. 

 For børnene, der er svagtseende arrangeres der netværksmøder for indskolingsbørn (Torølejren), 

4.-10. klasses elever (ungelejren), computercamp samt skilejren. På netværksmøderne for børn og 

unge med synsnedsættelse er der stor fokus på sociale- og fagligekompetencer, ADL, orientering og 

mobilitytræning samt personlig identitet som synshandicappet.  

 Desuden er der ugentlig kontakt med kollegaer enten på Syndanmark eller telefonisk. 

 For nyansatte er der følordning indenfor regionen.  
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3. Udfordringer i forhold til at sikre det nødvendige udbud af højt 

specialiserede indsatser og tilbud til børn og unge med alvorlig 

synsnedsættelse 

 

Afdækningen af området i forbindelse med den centrale udmelding viser, at deri Syddanmark helt 

overordnet ikke ses aktuelle udfordringer på området. Afdækningen viser, at der er følgende 

opmærksomhedspunkter:  

Vidensdeling og netværk 

Forudsætningen for at varetage opgaverne, er et ajourført, højt fagligt niveau hos de ansatte 

synskonsulenter.  Det er væsentligt, at samle specialistviden omkring de højt specialiserede indsatser i 

nogle kommuner samt, at der i kommunerne er viden om, hvor den højtspecialiserede viden kan rekvireres 

fra. Dette fordrer et tæt samarbejde kommunerne indbyrdes. Det er vigtigt, at kommunerne også 

fremadrettet prioriterer udvikling af netværk og samarbejde om målgruppen.  

Det kan være en mulighed at udvikle et geografisk kort over, hvor der er mulighed for at opsøge den højt 

specialiserede viden. 

Kommunerne er endvidere afhængige af sparring fra landsdækkende netværk og VISO. 

 

Uddannelse og kompetenceudvikling 

For at kunne bevare et højt fagligt niveau er der behov for et nationalt netværk til at udbyde faglige kurser 

og formidling af ny viden. 

Afdækningen har vist, at det kan være en udfordring at finde personale med synskonsulentuddannelse. 

Endvidere kan det være en udfordring at få uddannet medarbejdere, da uddannelsen flere steder ikke 

gennemføres på grund af for få deltagere.   
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Socialt netværk for børn og unge med alvorlige synsnedsættelser 

Det foreslås, at undersøge muligheden for at oprette et nationalt socialt netværk for børn og unge med 

alvorlige synsnedsættelser for, at bevare og udvikle det sociale netværk for børn og unge med alvorlige 

synsnedsættelser med ligestillede f.eks lejrskole for blinde. Dette har tidligere været etableret i regionalt 

regi, men kunne med fordel etableres i nationalt regi eller i privat regi eks. Dansk Blinde Samfund. 

4. Tilrettelæggelse og koordination af de højt specialiserede indsatser til 

målgruppen 

 

Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel 
Afrapporteringen viser overordnet, at der er en tilstrækkelig tilbudsvifte og en fornuftig 

forsyningssikkerhed. 

 

Der sikres en fortsat sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af ydelser ved at opretholde 

koordination af forsyningen via rammeaftalen samt via dialog i Socialdirektørforum.   

Der er på synsområdet en høj grad af klyngesamarbejde om sikring af opgaveløsningen. Endvidere 

eksisterer der en række faglige netværk i forhold til faglig sparring og vidensdeling. Disse netværk skal 

fortsat understøttes.   

 

Forslag til iværksættelse af tiltag fra centralt hold:  

- Det kunne være en mulighed at udvikle et katalog/oversigt over mulige aktører for ydelserne på 

nationalt niveau. Det er helt nødvendigt med landsdækkende erfa- og vidensnetværk. 

- Der bør ses på muligheden for at få etableret et nationalt tilbud, der kan være med til at bevare og 

udvikle det sociale netværk for børn og unge med alvorlige synsnedsættelser med ligestillede f.eks 

lejrskole for blinde. 
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Kompetenceudvikling 
I Syddanmark anses det som almindelig kommunal pligt at sikre medarbejdernes kompetenceudvikling.  

Socialdirektørforum indgår derudover i samarbejde med Sundhedsstrategisk Forum, KKR Syddanmark, 

Region Syddanmark samt uddannelsesinstitutionerne på social- og sundhedsområdet i et projekt omkring 

tværfaglig og tværsektoriel kompetenceudvikling. Projektet skal være med til at løfte medarbejdernes 

kompetencer på tværs af faggrupper og sektorer.  

Kommunerne i Syddanmark vil i forhold til målgruppen børn- og unge med alvorlig synsnedsættelse fortsat 

understøtte højt faglige vidensnetværk til fagprofesionelle. 

Det er vigtigt, at der findes landsdækkende netværk og videnshavere, der understøtter det kommunale 

arbejde, og hvor det er muligt at hente sparring. Endvidere vil det være væsentligt at fastholde og udvikle 

det nationale netværk til at udbyde faglige kurser og formidling af ny viden, jf. opmærksomhedspunkt om 

uddannelse af personale. 

 

Imødekommelse af udviklingstendenser og eventuel udvikling af indsatser og 

tilbud 
Kommunerne vil fortsat have en høj grad af tværkommunalt samarbejde på området. Endvidere vil 

kommunerne fortsat understøtte de faglige netværk i forhold til faglig sparring og vidensdeling. 

Derudover ses der i Syddanmark følgende opmærksomhedspunkter, hvor der kan rettes fokus for at 

fremtidssikre og forbedre området. 

- Det vil være væsentligt at udvikle et tæt samarbejde mellem VISO, Socialstyrelsen og DTHS som 

styrker det nationale overblik og tætte samarbejde.  

- Det vil være væsentligt at fastholde og udvikle det nationale netværk til at udbyde faglige kurser og 

formidling af ny viden, jf. opmærksomhedspunkt om uddannelse af personale. 

- Der bør udvikles et nationalt katalog/oversigt over mulige aktører for ydelserne.  

- Der bør ses på muligheden for at få etableret et nationalt tilbud, der kan være med til at bevare og 

udvikle det sociale netværk for børn og unge med alvorlige synsnedsættelser med ligestillede f.eks 

lejrskole for blinde 

 



2.8 Afrapportering National koordinationsstruktur
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Indledning 

 

Socialstyrelsen har kompetence til at udmelde målgrupper og særlige indsatser, hvor det vurderes, at der er 

behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommuner og regioner for at sikre og videreudvikle den 

mest specialiserede indsats. Socialstyrelsen har på denne baggrund udsendt central udmelding for voksne med 

kompleks erhvervet hjerneskade i brev til alle kommuner 31. oktober 2014.  

 

Denne rapport er Syddanmarks svar på den centrale udmelding: Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.  

 

Målgruppen omfatter voksne med erhvervet hjerneskade med behov for en højt specialiseret indsats og/eller 

tilbud med henblik på at forbedre deres funktionsevne og livskvalitet.  

 

Konklusion 

Konklusionen fra Syddanmark er at behovet for højt specialiserede indsatser til målgruppen af borgere med 

kompleks erhvervet hjerneskade kan imødekommes.  

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson: 

Tove Tørnes 

Fælleskommunalt Socialsekretariat 

Mail: tot@vejen.dk 
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1. Målgruppen 

Målgruppens størrelse er i Syddanmark estimeret til: 188  

Det har været vanskeligt at estimere målgruppens størrelse på baggrund af den målgruppebeskrivelse 

Socialstyrelsen har udarbejdet idet den giver mulighed for en meget bred fortolkning af målgruppen og der 

herved opstår usikkerhed om hvilke borgere der tilhører målgruppen.  

 

2. Højt specialiserede indsatser og tilbud 

I Syddanmark anvendes en lang række højt specialiserede indsatser og tilbud sig til borgere med kompleks 

erhvervet hjerneskade. Rehabilitering er fælles grundlag i alle kommuner og regionen. Bag den rehabiliterende 

tilgang ligger borgerens ønske om et godt, selvstændigt og uafhængigt liv på trods af begrænsninger i 

funktionsevnen. Det betyder at der ud over anvendelse af højt specialiserede matrikelbundne tilbud også er en 

lang række ikke matrikelløse indsatser med udgangspunkt i at borgeren kan forblive i nærmiljøet – ofte i eget 

hjem. De matrikelløse tilbud indeholder en lang række faglige indsatser og faggrupper. De matrikelløse tilbud 

sammensættes fra sag til sag.  

De matrikelløse tilbud giver borgerne en mulighed for at få et tilbud i hjemmet eller tæt på hjemmet. Det er en 

generel tendens at mange borgere vægter nærområde og pårørende meget højt. Den oplevede værdi for den 

enkelte borger er ofte højere ved tilbud, som betyder at borgeren kan blive i eget hjem. Dette betyder at 

borgerne efterspørger lokale tilbud og det er en tendens som kommunerne er nødt til at forholde sig til.  

Som en vigtig del af de ikke matrikelbundne tilbud indgår VISO som kommunerne bruger til specialrådgivning og 

udredninger.  

Som eksempler på hvordan tilbud til borgere med kompleks erhvervet hjerneskade kan håndteres i kommunerne 

– som ikke matrikelbundne tilbud – beskrives nedenfor Faaborg-Midtfyn Kommunes organisering af 

hjerneskadeindsatser, nyt tiltag fra Aabenraa hvor borgerne placeres blandt ”almindelige” borgere samt eksempel 

fra Esbjerg Kommune på, hvorledes velfærdsteknologi kan anvendes til målgruppen.  
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Organisering 

I Faaborg-Midtfyn Kommune har man for at sikre udvikling og kvalitet på hjerneskadeområdet etableret en 

tvæsektoriel styregruppe bestående af: 

 Sundheds- og handicapchef 

 Teamleder for socialrådgiverne 

 Ældrechefen 

 Arbejdsmarkedschefen 

 Leder af Træning, Aktivitet og Rehabilitering 

 Lederen af Solskrænten 

 Leder af Job og Aktiv 

 Områdeleder fra hjemmeplejen 

 Hjerneskadekoordinator 

 

I Faaborg-Midtfyn Kommunes organisering af hjerneskadeområdet er der også nedsat et neuroteam. Formålet 

med neuroteamet er at sikre en tværfaglig vurdering i komplekse sager. Neurotemet beståraf: 

 2 hjerneskadekoordinatorer 

 2 neuroterapeuter 

 1 repræsentant for voksen specialundervisning 

 1 repræsentant for dagtilbud 

 1 repræsentant for hjemmevejledergruppen 

Herudover kan indkaldes ad hoc: Solskrænten, jobcenter, demens koordinator, praktiserende læge.  

 

Egen bolig 

Aabenraa Kommune 

Målgruppens primære skadesfølger er tab af sociale færdigheder, de kan have koncentrations-, opmærksomheds- 

og hukommelsesproblematikker samt problemer med at kontrollere deres impulser og deraf følgende 

udfordrende adfærd. 



 

 

5 

Sønderskovvej rummer et lille bosted til 4 borgere samt i de senere år støtte af flere og flere borgere i egne 

boliger eller midlertidige udredningsboliger i en radius af 1 km fra bostedet og beliggende i et almindeligt 

villakvarter.  

Flere borgere er flyttet ud fra bostedet og der er stor efterspørgsel fra forskellige kommuner på pladser i denne 

enhed. 

Erfaringerne med målgruppen af borgere med udfordrende adfærd, der tidligere har boet i bosteder eller 

særforanstaltninger qua deres hjerneskade og kompleksiteten deraf er, at en del af disse borgere profitere og 

mestre at flytte ud af bostedet og bo i egne boliger i villakvarter med § 85 støtte fra bostedet. 

Borgeren får støtte relateret til behovsomsorg – dette er vigtig, for at sikrer eksisterende væsentlige behov som mad, 

personlig hygiejne, nærhed og samhørighed hos borgeren. 

 

Borgeren får støtte relateret til udviklingsomsorg - dette er vigtigt og bidrager til at den enkelte udvikler sig 

hensigtsmæssigt socialt, emotionelt, kognitivt, motorisk og fysisk.  

 

Resultaterne viser: 

At en målgruppe af borgere der historisk vurderes udelukkende at profitere af at bo i bosteder, qua skade og 

skadesfølger oplever at kunne mestre at bo i egne bolig. 

At borgerne ved at blive fritaget for at have fokus på naboen i bostedet, bedre kan fokusere på deres eget 

rehabiliteringsforløb og opleve succes med dette. 

Det opleves: 

 Der er en højere grad af livskvalitet igennem den frihed det er at bo i egen bolig. 

 at borgere får skabt relationer til et uformelt netværk af naboer. 

 bedre resultater i forhold til mestring indenfor ADL. 

 Konflikter og magtanvendelser minimeres mellem borgere i bostedet og mellem borger og 

medarbejdere. 

 

 



 

 

6 

Videostøtte 

Esbjerg Kommune 

Ved hjælp af videostøtte er det muligt for en hjerneskadet kvinde at bo i egen bolig selvom hun har såvel fysiske 

som kognitive skader. Hun har store hukommelses vanskeligheder og er meget ramt frontalt og har dermed svært 

ved at sætte grænser for sig selv. Hun er meget ukritisk i forhold til hvem hun lukker ind i sit hjem. Hendes 

grænser mellem samvær og seksuelt samvær er flydende. Kvinden modtager løbende støtte og påmindelser fra 

kommunen.  

Via skræmstøtten kan der kompenseres for borgerens hukommelsesvanskeligheder, nedsatte styresystemer, 

impulsstyring, samt støtte hende i at afskærme sig selv for overbelastning. Ligeledes har borgeren brug for støtte 

til at varetage egenomsorg i forhold til at skabe struktur således det sikres at hun får en hensigtsmæssig ernæring 

og hvile. Disse tiltag giver borgeren en større følelse af selvstændighed og empowerment.  

Via skærmen påmindes kvinden om frokost, medicin, middags hvil, vækning, påmindelse om aftensmad og 

medicin, aftaler med fysioterapi m.v. Sent aften opkald hvor hun får støtte til at afslutte eventuelle besøgende og 

påmindes om sengetid. 

Kvinden sender hver dag et foto af sin frokost og aftensmad– som bliver besvaret med en smiley. 

Kvinden modtager på samme måde støtte til oprydning.  

Matrikelbundne tilbud 

De matrikelbundne tilbud som anvendes i Syddanmark kan ses i skemaet nedfor. Som det fremgår anvendes en 

lang række tilbud såvel kommunale som regionale.  

Navn på tilbud Beliggenhed Beskrivelse 

Center for hjerneskade - 

Kingstrup 

Region Syd Kingstrup har 16 døgnpladser efter 

Servicelovens §108 for mennesker 

med enmassiv senhjerneskade, 

primært i de forreste dele af 

hjernen. 

Der er herudover Aktivitets- og 

samværstilbud efter §104. 

Der arbejdes rehabiliterende med 

udgangspunk i den neurofaglige 

tilgang.  



 

 

7 

Center for hjerneskade 

Kolding 

Region Syd, Kolding Centret har 27 pladser i 

botilbuddet. Centeret arbejder 

med komplekse problemstillinger 

inden for senhjerneskade. Der 

fokuseres på en helhedsorienteret 

indsats med udgangspunkt i de 

ønsker og behov, som personen 

har. Udgangspunktet for arbejdet 

er en neurofaglig tilgang. 

Serviceloven §§ 108, 107 og 104. 

Hjerneskaderådgivningen Odense Kommune Hjerneskaderådgivningen er et 

tværfagligt sammensat 

koordinerings- og rådgivningsteam 

vedrørende mennesker med 

erhvervet hjerneskadede.  

Hjerneskaderådgivningen tilbyder 

specialrådgivning med baggrund i 

en tværfaglig sagsudredning. 

Bjerggårdshaven Odense Kommune §107 Bjerggårdshaven har 6 dag- 

og døgnrehabiliteringspladser 

og 14 eksterne 

dagrehabiliteringspladser. 

§108 Bjerggårdshaven har 10 

bopladser og p.t. 6 

eksterne dagaktivitetspladser. 

Lunden Varde Kommune Vi har 30 døgnpladser og 7 

dagpladser og vi modtager 

beboere fra hele landet. 

Vi arbejder ud fra en 

neuropsykologisk/pædagogisk 

indfaldsvinkel og hovedsageligt 

efter tre behandlingskoncepter 

Affolter, Bobath og Coombes 

Duedalen Assens Kommune Duedalen er normeret til 8 

beboere. Duedalen er et botilbud 

for personer med svære kognitive 

vanskeligheder samt et stort 

plejebehov. 
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Hjernecenter Syd Aabenraa kommune 24 boliger samt flere §107 boliger. 

Bostøtte, udredning, 

aktivitetscentre og STU, 

ressourceforløb og 

erhvervsafklaring, specialviden og 

kursusafdeling. 

Der arbejdes rehabiliterende og 

med afsæt i metoder indenfor den 

neuropædagogiske og 

ressourcefokuserede 

referenceramme.  

Gelerts Gård Sønderborg Kommune 38 pladser, Mennesker med nedsat 

fysisk funktionsevne og/eller 

erhvervet hjerneskade, som har 

behov for et særligt trænings-og 

botilbud. Bl.a. Principperne i 

metoden Marte meo 

Solskrænten Faaborg-Midtfyns Kommune Botilbud Solskrænten er oprettet 

efter Servicelovens §§85-107 samt 

§108. neuropædagogik. 

Hjerneskadecenteret Odense Kommune Hjerneskadecentret har 12 

helårspladser 

Metoder: bygger på et 

neuropsykologisk grundlag 

Hammel Neurorehabilitering Region Midt 59 højtspecialiserede pladser 

Tagdækkervej Region Midt Bostøtte: 18 pladser 

Rehablitering: 7 pladser 

Dagtilbud: 15 pladser 

Udgangspunktet er en 

neuropædagogisk tilgang 

Vejle Fjord Region Midt Der tilbydes også rådgivning og 

supervision, ligesom Vejlefjord 

hjælper med udredning og 

udarbejdelse af 

rehabiliteringsplaner, når der er 

tale om komplekse tilfælde. 
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Boligerne Svalevej Region Midt Bostøtte: 34 pladser 

Dagtilbud: 35 pladser 

Metoder: Affolter, Bobath, 

Coombes, Livshistoriefortælling, 

eksternaliseringsteknikker og 

neuropædagogiske 

Strandgården  Region Nord Døgnbaseret 

neurorehabilitering . Der er 10 

§107 pladser 

ABC-koncepterne og med en 

neuropædagogisk tilgang til den 

enkeltes problemstilling. 

 

Kommunerne arbejder rehabiliterende, og det betyder, at den koncentrerede rehabilitering for borgere med 

nyerhvervet hjerneskade kan tilbydes i et botilbud, men at langt de fleste borgere herefter vil være omfattet af 

matrikelløse løsninger med udgangspunkt i eget hjem. Der kan være stor spændvidde i de problemer borgere 

med senhjerneskade har erhvervet sig. Derfor har kommunerne også stort fokus på at tænke i forskellige 

løsninger og forskellige støttende funktioner omkring borgerne. 

 

Samarbejdsaftaler 

15 ud af de 22 kommuner i Syddanmark har samarbejdsaftaler. 

 

Aftale med: Kommune 

Har indgået samarbejdsaftale med andre 

kommuner i Syddanmark 

Fanø, Varde, Middelfart, Kerteminde, Fredericia, 

Odense, Vejen, Billund, Assens, Sønderborg, 

Langeland, Nyborg, Svendborg 

Har indgået samarbejdsaftale med Region Syd Fanø, Kerteminde, Assens, Langeland, Nyborg, 

Svendborg 

Har indgået samarbejdsaftale med specialiserede 

tilbud 

Vejen, Assens, Sønderborg, Langeland, Esbjerg 
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Samarbejdsaftalerne er med til at understøtte den højt specialiserede indsats til alle borgere. Det er aftaler om 

køb af ydelser og er dermed med til at give en større volumen og derved højere specialisering.  

 

3. Udfordringer i forhold til at sikre det nødvendige udbud af højt specialiserede 

indsatser og tilbud til voksne med kompleks hjerneskade 

Kommunerne i Syddanmark ser ikke umiddelbart udfordringer i forhold til forsyningssikkerheden. Baggrunden for 

dette ligger i, at der er iværksat en række tiltag, som imødekommer udfordringerne. Herudover kan de 

matrikelløse tilbud oprettes i det omfang der er brug for pladser og er derfor en langt mere fleksibel løsning når 

det gælder dimensionering.  

 

Iværksættelse af særlige tiltag 

Socialstyrelsen har i National Koordination formuleret et spørgsmål om, hvorvidt kommunerne i regionen har 

iværksat tiltag på hjerneskadeområdet for at sikre et fortsat tilstrækkeligt udbud af højt specialiserede indsatser 

og tilbud. Spørgsmålet har ingen indikator på tidsrum – dvs. kommunerne har indmeldt de nyeste tiltag, og 

enkelte kommuner har ikke noteret noget svar, hvilket kan betyde, de ikke har iværksat tiltag eller at det er et par 

år siden, og de derfor ikke medtager dette.  

En stor del af kommunerne i Syddanmark har iværksat tiltag på hjerneskadeområdet for at sikre kvalitet og tilbud. 

Det drejer sig hovedsageligt om etablering af samarbejdsaftaler og kompetenceudvikling blandt medarbejdere.  

 

Udviklingen  

Kommunerne i Syddanmark følger ikke specifikt udviklingen af borgere med kompleks erhvervet hjerneskade – 

men følger udviklingen på hjerneskadeområdet generelt. 

Socialdirektørforum følger løbende udviklingen for borgere på det specialiserede socialområde – herunder også 

borgere med kompleks erhvervet hjerneskade. Dette sker gennem den årlige rammeaftale samt gennem det 

løbende arbejde i Socialdirektørforum.  
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Tværkommunalt samarbejde  

Socialdirektørforum i Syddanmark har et tæt samarbejde omkring tilrettelæggelse og koordinering af højt 

specialiserede indsatser.  

Problematikker omkring koordinering af de højt specialiserede indsatser drøftes i Socialdirektørforum og såfremt 

der er udfordringer, som ligger ud over Syddanmark løftes problematikken i KL’s Koordinationsforum.  

Som et eksempel på de syddanske kommuners tætte samarbejde kan nævnes Hjerneskade rådgivningen. 

Hjerneskaderådgivningen, som er et rådgivningstilbud finansieret af: Kerteminde, Langeland, Nordfyn, Nyborg, 

Odense, Svendborg, Ærø kommuner. 

 

Hjerneskaderådgivningen er et tværfagligt sammensat koordinerings- og rådgivningsteam vedrørende 

mennesker med erhvervet hjerneskadede. 

I Syddanmark er der i forbindelse med Sundhedsaftalerne igangsat en række implementeringsgrupper, som skal 

understøtte implementeringen af de indgåede aftaler på tværs af sektorer og på tværs af social- og 

sundhedsområdet. I den forbindelse er der også igangsat arbejde på hjerneskadeområdet. Denne aftale tilpasser 

og sætter rammen for implementering af forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade 

og forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade på en måde, som er tilpasset 

syddanske forhold. 

Aftalen har til formål at understøtte høj kvalitet, effektiv ressourceudnyttelse og god kommunikation og 

koordination i tværgående forløb på hjerneskadeområdet.  

 

Kompetenceudvikling 

I Syddanmark anses det som almindelig kommunal pligt at sikre medarbejdernes kompetenceudvikling. Der er i 

kommunerne løbende efteruddannelse bl.a. i neuropædagogik. Det er i forbindelse med arbejdet omkring 

National Koordination blevet drøftet i Socialdirektørforum, at kommunerne med fordel kan være mere 

opmærksom på, at lade kompetenceudviklingen gå mere på tværs af kommunegrænserne og herved øge 

mængden af efteruddannelse.  Herudover vil der blive arbejdet med oprettelse af et erfa-netværk på 

hjerneskadeområdet for herved at højne videndeling og samarbejde på tværs af kommunegrænserne. 

Socialdirektørforum indgår i samarbejde med Sundhedsstrategisk Forum, KKR Syddanmark, Region Syddanmark 

samt uddannelsesinstitutionerne på social- og sundhedsområdet i et projekt omkring tværfaglig og tværsektoriel 
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kompetenceudvikling. Projektet skal være med til at løfte medarbejdernes kompetencer på tværs af faggrupper 

og sektorer.  
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Esbjerg Kommune 

Rådhuset 

Torvegade 74 

6700 Esbjerg 

Att: borgmester Johnny Søtrup 

raadhuset@esbjergkommune.dk 

Vedrørende samarbejdet mellem Sydvestjysk Brandvæsen og 

Beredskabsstyrelsen  

Tak for dit brev om jeres udfordringer med at få dialogen med staten om 

den risikobaserede dimensionering tilpasset til den økonomiske virke-

lighed i Sydvestjysk Brandvæsen. 

 

KL har for nylig rejst den specifikke sag, du beskriver, på et møde med 

forsvarsministeren den 10. november 2015. Ministeren anførte på mødet, 

at han fandt Beredskabsstyrelsens fremgangsmåde i denne sammen-

hæng for meget uhensigtsmæssig. Han udtrykte stor forståelse for den 

oplevelse, I sidder med. Det er vores indtryk, at ministeriet vil påse, at 

man fremadrettet møder kommunerne med enslydende forventninger og 

altså ikke skaber forventning om et højere serviceniveau i en tid, hvor der 

samtidig er krav om betydelige besparelser. 

 

Forsvarsministeriet anførte samtidig, at Beredskabsstyrelsen ikke har 

indsigelsesret, som det er i dag, og at deres tilbagemelding derfor skal 

ses i det lys. KL har også efterfølgende været i dialog med Forsvarsmini-

steriet, der bekræfter, at de har haft en dialog med Beredskabsstyrelsens 

ledelse om emnet.  

 

Den seneste udvikling, hvor forsvarsministeren har proklameret at staten 

ikke selv agter at udmønte sin del af besparelsen på beredskabsområdet , 

sætter din henvendelse ekstra i relief. KL har også været offensivt ude og 

presset på, at staten med sin beslutning bør tage den fulde konsekvens 

og aflyse besparelserne på det kommunale beredskab. Kommunernes 

beredskaber står jo i meget større skala i nøjagtig samme situation, som 

det statslige beredskab med kæmpestore udfordringer, som ingen kunne 

forudse, da aftalen blev indgået. 

 

KL vil generelt følge situationen nøje og kontinuerligt gøre opmærksom 

på denne særlige situation på beredskabsområdet, hvor staten ensidigt 

vælger at opgive sin del af en gensidig aftale indgået med KL uden at 

lade dette få gennemslag på den kommunale del af aftalen. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Martin Damm 

Kristian Wendelboe 

 

Kopi sendt til: Forsvarsministeriet 
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KKR Syddanmark 

Borgmester Egon Fræhr 

BEL@KL.dk 

 

 

 

 

 

 

Kære Egon Fræhr 

 

Tak for din henvendelse af 13. januar på vegne af KKR Syddanmark vedrørende An-

kestyrelsens principafgørelse 74-15 om § 6, stk. 3, i bekendtgørelse om socialtilsyn. 

 

Jeg har taget Ankestyrelsens principafgørelse til efterretning, men jeg er helt enig med 

jer i, at det ikke er hensigtsmæssigt, at socialtilsynene ikke har mulighed for at give 

sociale tilbud lov til at fravige en godkendelse under nærmere bestemte vilkår, hvis det 

i øvrigt er fagligt forsvarligt. 

 

Flere socialtilsyn, KL m.fl. har gjort mig opmærksom på, at det har stor betydning for 

fleksibiliteten i tilbuddene, og dermed for kommunernes mulighed for at opfylde deres 

forsyningsforpligtelse, hvis socialtilsynene, i stedet for at fastsætte vilkår om fravigelse 

af en godkendelse, skal igangsætte en helt ny godkendelsesproces. 

 

Derfor har jeg i det udkast til lovforslag om konsekvensændringer som følge af lov om 

voksenansvar over for anbragte børn og unge m.v., som p.t. er i ekstern høring, med-

taget en ændring af lov om socialtilsyn, der skal "erstatte" bekendtgørelsens § 6, stk. 

3.  

 

Der er høringsfrist for forslaget den 12. februar 2016. Forslaget  kan findes på Hø-

ringsportalen https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59191. Det er planen, at 

lovforslaget fremsættes og behandles i Folketinget, så ændringen kan træde i kraft 

den 1. juli. 

 

Jeg håber, at vi på denne måde kan tilgodese behovene hos kommuner, sociale tilbud 

og socialtilsyn. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Karen Ellemann 

Sagsnr. 

2016 - 702 

 

Doknr. 

312670 

 

Dato 

01-02-2016 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59191
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Politisk temadag: Hvad blev der af socialpolitikken? 

KKR Syddanmark inviterer til temadag om socialpolitik.  

Emnet for temadagen er: Hvad blev der af socialpolitikken? Er den blevet helt opslugt af 

arbejdsmarkedspolitikken – eller lever den i bedste velgående? Hvor er socialpolitikken på vej hen? 

 

Det socialpolitiske område er ikke afgrænset og overlapper flere andre politikområder, f.eks. 

arbejdsmarkedspolitik, uddannelsespolitik og boligpolitik. Det klassiske socialpolitiske emneområde handler 

om forsørgelse af og omsorg for de mennesker, som ikke gennem deltagelse i produktionen kan tjene til 

egen forsørgelse, eller som ikke fuldt ud kan tage vare på sig selv. Det drejer sig om børn, ældre og 

handicappede, men også om arbejdsløse, udstødte og andre såkaldte marginalgrupper.                               

Kilde: Gyldendal Den store Danske  

 

Temadagen er målrettet politiske udvalg som arbejder med det sociale område, henholdsvis børn og unge, 

samt voksne og udsatte borgere. Derudover er direktører/ chefer velkomne til at deltage.  

 

Program:   

Kl. 12.00:  Frokost 

Kl. 12.45:  Velkommen v. Formand for KKR Syddanmark, Egon Fræhr 

Kl. 13.00:  ”Socialpolitikken i dag”  

v. Social- og indenrigsminister Karen Ellemann. Oplæg samt debat. 

Kl. 13.30:  ”Det gamle og det nye testamente. Om velfærds- kontra konkurrencestaten”  

v. Professor Jørn Henrik Petersen, Syddansk Universitet, Center for Velfærdsstatsforskning  

Kl. 14.15:  Pause - inkl. kaffe/kage (Der er mulighed for at bidrage med spørgsmål til paneldebatten) 
 
Kl. 14.35:  Paneldebat v. 

Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Kaj Johansen, Middelfart Kommune (A) 
Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Hanne Ringgaard Møller, Svendborg Kommune (B) 
Formand for Social & Arbejdsmarkedsudvalget, Henrik Vallø, Esbjerg Kommune (C) 
Formand for Udvalget for social og ældre, Anni Grimm, Vejen Kommune (O) 

 
Kl. 15.20:  Afrunding af dagen  

Kl. 15.30:  Tak for i dag  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ordstyrer: Formand for Socialdirektørforum, Lise Willer 



 

Hvornår: 

Torsdag den 3. marts 2016, kl. 12.00 – 15.30  (der er frokost fra 12.00 – 12.45) 

 

Hvor 

Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart 

 

Tilmelding 

Du kan tilmelde dig via adressen: cfm@vejen.dk. Tilmelding senest den 11. februar 2016.  

Ved tilmeldingen angives navn, titel og mailadresse.   

 

Yderligere oplysninger 

Har du yderligere spørgsmål vedr. temadagen, kan du kontakte: 

 

Camilla Milland, strategisk analytiker fra Fælleskommunalt Socialsekretariat, på tlf. 

21339184 / mail: cfm@vejen.dk 

 

eller  

 

Tove Tørnes, strategisk analytiker fra Fælleskommunalt Socialsekretariat, på tlf. 

21339211 / mail: tot@vejen.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cfm@vejen.dk
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Notat  Kolding den 4. januar 2016 

Afsluttet Kattegatanalyse  

Dato: 4. januar 2016 

Forfatter: Niels Græsbøll Olesen 

 

Hovedpunkter 

 Hovedkonklusionen i den netop offentliggjorte Kattegatanalyse er, at med de 

foreliggende forudsætninger kan en Kattegatforbindelse der åbner i 2030, 

ikke finansieres med brugerbetaling alene.  

 En Kattegatforbindelse vil med de foreliggende forudsætninger, udover bru-

gerbetaling for benyttelse af forbindelsen, kræve et statsligt kapitalindskud 

på mellem 5 mia. kr. og 92 mia. kr. Hertil kommer et årligt indtægtstab for 

Storebæltsforbindelsen i størrelsesordenen 1-2 mia. kr.  

 Den trafikale analyse konkluderer, at med en takst svarende til Storebælt-

staksten, vil trafikken over en Kattegatforbindelse i 2030, med en biltrafik på 

26.000 biler dagligt, være ca. 20 % mindre end den forventede biltrafik på 

Storebæltsforbindelsen i 2030. Togtrafikken over Kattegatforbindelsen vil 

være ca. 2/3 af trafikken over Storebælt, og udgøre knap 15.000 passagerer 

dagligt. 

 Trafikspringet (helt ny skabt trafik) vil være ca. 23 % i forhold til den nuvæ-

rende øst-vest trafik med en Kattegatforbindelse. For Storebælt var det i sin 

tid omkring 31 %. 

 En Kattegatforbindelsen kan i et vist omfang aflaste Storebælt og Lillebælt. I 

teorien vil en Storebæltsforbindelse, der åbner i 2030, kunne udskyde beho-

vet for en ekstra Lillebæltsforbindelse nogle få år. Udbygning af E20 over 

Fyn vil under alle omstændigheder være påkrævet mange år før en Kattegat-

forbindelse i givet fald kan åbne. 

 Såfremt en Kattegatforbindelse besluttes til åbning i 2030 vil det nødvendige 

statslige kapitalindskud svare til ca. 1/3 af det nuværende statslige anlægs-

budget. Rigtig mange andre anlægsprojekter, herunder i Syddanmark, vil i 

en sådan situation formentlig blive udskudt/droppet 

 Resultatet af analysen er af specielt Kattegatkomiteen blevet angrebet for at 

den voldsomt undervurderer den fremtidige trafikvækst, og dermed ind-

tægtsgrundlag for Kattegatforbindelsen, og at der anvendes en for lav bru-

gerbetaling, og at forbindelsens indtjeningspotentiale dermed undervurderes. 

Mht. vækstprognoser er der formentlig en reel problematik, der dog i store 

træk er håndteret i analysen. For så vidt angår den anvendte brugerbetaling 

har Kattegatkomiteen, så vidt det kan bedømmes ikke ret i deres kritik.   

 Analysen har på baggrund af kommissoriet stort set udelukkende fokuseret 

på at belyse muligheden af at brugerfinansiere en Kattegatforbindelse, og 

der har ikke indgået egentlige samfundsøkonomiske analyser i arbejdet, li-

gesom afledte regionale vækst-/udviklingskonsekvenser – positive eller ne-

gative – heller ikke er forsøgt kvantificeret i analyserne. Den trafikale analyse 

har i den forbindelse haft til formål at belyse kunde- og indtægtsgrundlaget. 
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 Analysen har alene vurderet om en Kattegatforbindelse med åbning i 2030 

kan brugerfinansieres. Den har således ikke analyseret om en Kattegatfor-

bindelse senere – f.eks. når der formentlig i 2040-45 vil være behov for mere 

øst-vest kapacitet udover Storebæltsforbindelsen – kunne være relevant og 

om den i givet fald så kan brugerfinansieres 

 

Proces og formål 

Kattegatanalyserne blev igangsat med baggrund i den store trafikaftale ”Grøn Trafik 

fra 2009. Analysen var desuden en udmøntning af den forgående SRSF-regerings 

regeringsgrundlag.  

 

Formålet med analysen har først og fremmest været at undersøge hvorvidt det er re-

alistisk at anlægge en Kattegatforbindelse med åbning i 2030 finansieret alene ved 

brugerbetaling. På baggrund af trafikanalyser – for at vurdere kundegrundlaget - har 

hovedfokus derfor været at vurdere indtægtsgrundlaget/den driftsøkonomiske renta-

bilitet, og holde det op mod anlægs- og driftsudgifter for en fast Kattegatforbindelse. 

  

Der har ikke været fokus på en Kattegatforbindelses samfundsøkonomiske rentabili-

tet, eller andre afledte – positive eller negative – regionaløkonomiske effekter.  

 

Der har desuden kun været begrænset fokus på rent tekniske og anlægstekniske 

aspekter, og kun i det omfang det har haft indflydelse på hvor mange brugere der 

kan forventes at bruge forbindelsen. 

 

Den nye såkaldte Landstrafikmodel har været anvendt til vurdering af hvor stort et 

trafikgrundlag en sådan forbindelse forventes at have. Der eksisterer ganske enkelt 

ikke andre prognoseværktøjer, der kan anvendes til at forudsige trafikændringer som 

følge af et nyt stort øst-vest trafikanlæg som en Kattegatforbindelse. Landstrafikmo-

dellen har været voldsomt forsinket. Den var oprindelig forventet færdig i april 2012, 

men først i sommeren 2015 er den færdiggjort i en version der troværdigt kan tackle 

både den individuelle og kollektive trafik i en øst-vest sammenhæng. 

 

Processen, med inddragelse af regionale og kommunale parter, i form af en politisk 

kontaktgruppe samt en embedsmands/arbejdsgruppe, blev igangsat i primo 2013.  

 

Formålet fra Transportministeriets side med den valgte proces har formentlig været 

et ønske om, at - når en Kattegatrapport ligger færdig – alle regionale parter betrag-

ter den som et fælles produkt, som ikke straks undsiges, hvis den ikke er i overens-

stemmelse med evt. regionale mål.    

 

Den analyserede Kattegatforbindelse i korte træk 

En Kattegatforbindelse, som den indgår i analyserne, forudsættes at gå fra Kalund-

borg (Røsnæs) til Hou (syd for Aarhus). De gennemførte analyser forudsætter at for-

bindelsen er færdig i 2030. 

 

En Kattegatforbindelse forudsættes at inkludere en dobbeltsporet højhastighedsbane 

mellem Roskilde/Lejre og Aarhus, samt en 4-sporet motorvej, tilsluttet det eksiste-

rende sjællandske motorvejssystem omkring Holbæk, mod Aarhus, samt en motor-



 

Side 3 

vejsafgrening mod Horsens/E45-syd. I et alternativ indgår desuden en afgrening for 

højhastighedsbane til Horsens og videre syd på. Rejsetiden for tog mellem Køben-

havn og Aarhus (og Horsens) vil med en Kattegatforbindelse være ca. 1 time. Prisen 

for en Kattegatforbindelse er anslået til 118 mia. kr. inklusiv nødvendige landanlæg 

og 50 % usikkerhedstillæg. 

 

Resultater fra den trafikale undersøgelse 

Med henblik på at vurdere kundegrundlaget – og dermed indtægtsgrundlaget – på en 

Kattegatforbindelse – er der gennemført en lang række kørsler på Landstrafikmodel-

len. Landstrafikmodellen tager i sine trafikberegninger udgangspunkt i 2010 trafikken, 

som frem til 2030 opskrives med ca. 1,2 % årligt og efter 2030 med 0,8 %.  

 

Hovedkonklusionerne for den trafikale analyse for en Kattegatforbindelse er, at: 

 Med udgangspunkt i en takst svarende til Storebælt vil en Kattegatforbindel-

se få en biltrafik på 26.600 biler i 2030. Det er ca. 20 % færre end det nuvæ-

rende tal for bilture over Storebælt 

 Storebælt vil blive aflastet for ca. 10.000 biler dagligt, som i stedet kører via 

en Kattegatforbindelse. Det er trafik fra Vejle-området samt visse dele af 

Midtjylland, der ellers ville have anvendt Storebæltsforbindelsen. Lillebælt, 

E20 over Fyn - og delvis Vejlefjordbroen - vil dermed få en vis aflastning som 

følge af en Kattegatforbindelse. 

 Togforbindelsen over en Kattegatforbindelse vil få knap 15.000 passagerer 

dagligt. Det skal sammenlignes med det nuværende antal på 23.000 togpas-

sagerer over Storebælt.  

 Af de knap 15.000 tog passagerer dagligt over en Kattegatforbindelse, vil ca. 

10.000 være overflyttet trafik fra Storebælt. 

 Inkl. forventet passagerfremgang frem til 2030 forventes Storebælt i 2030 – 

med en Kattegatforbindelse – dog grundet passagerfremgangen stort set at 

have det samme antal passagerer som i dag.  

 Samlet vil der ske et trafikspring på 23 % i antallet af øst-vest rejsende som 

følge af en Kattegatforbindelse. Det fordeler sig med et trafikspring for bilrej-

ser på 31 % for biler og 9 % for tog/kollektiv rejser mellem øst- og vest Dan-

mark. Det samlede trafikspring på 23 % for en Kattegatforbindelse skal 

sammenlignes med et samlet trafikspring på 31 % på Storebælt da den i sin 

tid åbnede. 

 

Der har været foretaget følsomhedsberegninger for højere og lavere takster, og mere 

eller mindre gennemgribende opgraderinger af jernbanenettet fra København til Ka-

lundborg. 

 

Følsomhedsberegningerne viser, at: 

 Biltrafikken over en Kattegatforbindelse vil falde med hhv. 16 og 31 % hvis 

taksten for en bilpassage stiger hhv. 25 og 50 %, MEN uanset prisændring 

for biltrafikken, påvirkes togtrafikken ikke. Bilisterne stiger således ikke over i 

toget, hvis prisen for en bilpassage stiger. De undlader i stedet at rejse. 

 Antallet af togpassager over en Kattegatforbindelse vil stige med ca. 10 % 

såfremt der laves en baneafgrening fra Hou mod Horsens. Godt 70 % af 

denne mer-trafik er dog overflyttet trafik fra Storebælt. 
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 Hvis der ”nøjes” med en mere begrænset udbygning af banen fra Roskilde til 

Kalundborg, vil antallet af passagerer over Kattegatforbindelsen falde med 

10-25 % - afhængig af udbygningsstandard, og dermed rejsetid via Kattegat. 

Hvis der vælges en mindre ambitiøs baneudbygning over Sjælland – og 

dermed længere rejsetid via Kattegat, vil ca. 30-40 % i stedet vælge at rejse 

via Storebælt. Resten vil undlade at rejse. 

 

Vurderingen er at de overordnede konklusioner for trafikprognose resultat er plausib-

le. Der kan med rette stilles spørgsmålstegn ved Landstrafikmodellens meget kon-

servative forventninger om trafikvækst, men fordelingen mellem hhv. Kattegat og 

Storebælt, samt trafikspring for hhv. bilrejser og togpassagerer virker plausible. 

 

Finansiel analyse 

Den finansielle analyse af en Kattegatforbindelse med åbning i 2030, er baseret på 

en antagelse om at forbindelsen skal bygges af et A/S Storebælt lignende selskab, 

der med statsgarantier optager lån til at finansiere anlægget. Altså samme model 

som ved Storebælt, Øresund og Femern.  

 

Den finansielle analyse viser: 

 De årlige indtægter fra vej og banebrugere vil ikke kunne dække de årlige 

drifts- og renteudgifter for en Kattegatforbindelse – og kan dermed ikke bi-

drage til at nedbringe broselskabets gæld. 

 Ved en åbning i 2030 vil der være en gæld på 131 mia. kr. i broselskabet. I 

2070 vil denne gæld i hovedscenariet være steget til ca. 184 mia. kr.  

 I hovedscenariet vil der kræves et finansielt tilskud på 51 mia. kr. i anlægs-

perioden for at gælden i broselskabet herefter kan nedbringes til nul over en 

40-års periode eller alternativt et årligt statsligt tilskud på ca. 2,4 mia. kr. 

hvert år i 40 år. 

 Hertil kommer at Storebæltsforbindelsen årligt vil miste 1,2 mia. kr. i indtæg-

ter, som følge af at en del brugere i stedet vælger at bruge en Kattegatfor-

bindelse. 

 

På basis af diverse følsomhedsberegninger af de trafikale analyser kombineret med 

følsomhedsberegninger for de finansielle analyser er der regnet på en lang række 

andre scenarier. Der er foretaget følsomhedsberegninger for følgende scenarier, og 

kombinationer heraf: 

 Anlægsomkostninger +/- 25% (ifht. hovedscenariets 118 mia. kr) 

 Trafikvækst 2010-2030 på hhv. 0,5 % eller 2,2 % per år (ifht. hovedscenari-

ets 1,2 %) 

 Trafikspring i 2030 på hhv. 20 og 50 % (ifht. hovedscenariets 23 %) 

 Trafikvækst efter 2030 på hhv. 0,5 %, 1,4% og 2,2 % årligt (ifht hovedscena-

riets 0,8 %) 

 Bidrag fra banetrafik +/- 20 % (ifht. hovedscenariets 1 mia. kr. årligt) 

 Realrente hhv. 2 eller 4 % (ifht. hovedscenariets 3%) 

 

Med den mest gunstige kombination af følsomheder kræves der kun et engang kapi-

talindskud på 5 mia. kr., mens der i den mest ugunstige kombination af følsomheder 
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kræves et engangstilskud på 92 mia. kr. for at gælden herefter kan tilbagebetales 

over 40 år ved hjælp af brugerbetaling. 

 

Der er desuden lavet følsomhedsberegninger med forskellige takstniveauer på en 

Kattegatforbindelse. I hovedscenariet anvendes samme takst som den nuværende 

på Storebælt. Der er endvidere forudsat at brugerbetaling på Storebælt fortsætter 

som hidtil, også når gælden i A/S Storebælt er tilbagebetalt omkring 2030.  

 

Resultatet af beregningerne er, at hvis der ses isoleret på en Kattegatforbindelse vil 

en takst på Storebælt – 25% være det niveau der genererer den højest indtægt for 

Kattegatforbindelsen (2,89 mia. kr.). Dette takstniveau betyder imidlertid at Storebælt 

mister en årlig indtægt på knap 1,9 mia. kr., så der for Storebælt og Kattegat under et 

kun er en mer-indtægt på godt 1 mia. kr. Det scenarie der for Kattegat og Storebælt 

under et giver det bedste resultat er det scenarie hvor taksten på Kattegat svarer til 

Storebælt + 50 %. I dette scenarie er den isolerede indtægt for Kattegat dog mindre 

end for hovedscenariet, og kun hvis Kattegat og Storebælts økonomi ses under et vil 

der være en lidt højere samalet indtægt end i hovedscenariet (+ 270 mio. kr. per år). 

Selv i denne situation hvor økonomien for Kattegat og Storebælt slås sammen er den 

samlede merindtægt dog ikke nok til at brugerbetaling i det mest gunstige scenarie i 

øvrigt kan dække de samlede udgifter. 

 

 

Betydning for Syddanmark 

Den trafikale analyse viser at en Kattegatforbindelse vil aflaste både tog og vejfor-

bindelser specielt tværs over Fyn.  

 

For så vidt angår vejforbindelsen over Lillebælt og Fyn (E20) vil der i 2030 ifølge 

analysen ske en aflastning på ca. 10.000 køretøjer i døgnet. For E20 mellem Nørre 

Aaby og Odense SØ vil en aflastning i 2030 dog være relativ ligegyldig, da kapaci-

tetsgrænsen på alle dele af denne strækning forventes at blive nået senest i 2022-

23. En aflastning 7 år senere på ca. 10.000 biler vil ikke på det tidspunkt have nogen 

afgørende betydning.  

 

For Lillebæltsforbindelsen forventes kapacitetsgrænsen, såfremt trafikvæksten fra de 

senere år fortsætter at blive nået allerede i 2025-2030, og ikke hen mod 2040, som 

er Vejdirektoratets officielle forventning. En aflastning i 2030 vil derfor teoretisk kun-

ne udskyde behovet for ekstra kapacitet ved Lillebælt en mindre årrække. 

 

For togtrafikken over Fyn forudsiger trafikanalyse, at der dagligt vil være ca. 10.000 

togpassager der vil blive overflyttet til en Kattegatforbindelse. Denne aflastning mod-

svares dog af en almindelig forventet trafikstigning, så resultatet for togtrafikken over 

Fyn/Storebælt vil være status quo. Der vil derfor også med en Kattegatforbindelse 

være samme gode grundlag for togbetjening over Fyn/Storebælt som er tilfældet nu. 

 

En Kattegatforbindelse vil med hovedscenariet betyde et indtægtstab på Storebælt 

på 1,2 mia. kr. årligt, med den antagelse at den nuværende brugerafgift på Storebælt 

fortsætter efter at Storebælt er gældfri omkring 2030.  
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Såfremt det på det foreliggende grundlag blev besluttet, at anlægge en Kattegatfor-

bindelse vil det som nævnt under den finansielle analyse kræve et statsligt tilskud på 

mellem 5 og 92 mia. kr., og i det centrale beregningsscenarie 51 mia. kr. som en-

gangsudgift eller 2,4 mia. kr. i årligt tilskud fra statskassen. En sådan udgift vil i runde 

tal svare til 25-35 % af det årlige statslige infrastrukturbudget i 40 år. Det vil alt andet 

lige betyde at muligheden for andre infrastrukturinvesteringer andre steder i landet vil 

blive markant forringet. Da ikke mindst en ny Lillebæltsforbindelse samt udvidelse af 

E20 vil kunne opfattes som konkurrerende infrastrukturinvesteringer kunne særligt 

disse projekter evt. tænkes i farezonen. 

 

Reaktioner fra Kattegatkomiteen 

Tilhængerne af Kattegatforbindelsen – primært Kattegatkomiteen og repræsentanter 

fra Midtjylland – har angrebet analysen med 2 indgange: 

1. Landstrafikmodellen undervurderer trafikvæksten – både frem mod en åb-

ning i 2030, og i årene der efter. 

2. Der anvendes i beregningerne en for lav brugerafgift. Kattegatforbindelsen er 

mere end dobbelt så lang som Storebæltsforbindelsen og derfor kan/skal 

brugerafgiften også være højere end for Storebæltsforbindelsen, og dermed i 

deres logik indtægtsgrundlaget, 

 

 

Ad 1: Med henvisning til den historiske og aktuelle trafikvækst, angribes Landstrafik-

modellens trafikvækst på ca. 1,2 % om året i øst-vest trafikken frem til 2030, og der-

efter omkring 0,8 %, som alt for lav. Det kritiseres desuden at Landstrafikmodellen 

tager udgangspunkt i den konstaterede trafik i 2010, som allerede er uaktuel. 

  

Den trafikvækst på 1,2 % som indgår i Landstrafikmodellens beregninger må betrag-

tes som meget lav, og næppe særlig realistisk. En sammenligning med trafikvæksten 

på Storebælt vil være nærliggende, og i de 17 år siden Storebælts åbning, har trafik-

væksten i gennemsnit været 2,9 % årligt. Kun i 4 år (mellem 2009 og 2013) har tra-

fikvæksten været lavere end 2,5 % på årsbasis. De seneste 2 år har trafikvæksten 

på Storebælt ligget på ca. 4,5 % årligt. Kattegatkomiteen har derfor langt hen ad ve-

jen en pointe når de – på arbejdsgruppemøder – har foreslået, at man skal anvende 

langtids gennemsnitstrafikvæksten på Storebælt på 2,9 % i hovedscenariet, og en 

følsomhedsberegning, der bygger på trafikvæksten de sidste par år på ca. 4,5 %. 

Henholdsvis 2,9 og 4,5 % årlig gennemsnitlig trafikvækst vil betyde at trafikken over 

en Kattegatforbindelse i 2030 vil være hhv. 40 og 90 % højere end i hovedscenariet. 

 

Anken over at Landstrafikmodellen tager udgangspunkt i 2010 er også relevant. På 

væsentlige dele af hovedaksen Aarhus-København, specielt i Østjylland, har trafik-

væksten siden 2010 været så markant, at Landstrafikmodelens forventninger til 2030 

trafikken allerede er nået eller nås i løbet af 1-3 år. 

 

Transportministeriet har afvist Kattegatkomiteens anke, og holder fast på Landstra-

fikmodellens forudsætninger på 1,2 % som hovedscenarie, og udgangspunkt 2010, 

men imødekommer dog delvis Kattegatkomiteens anke, ved at supplere beregnin-

gerne med følsomhedsberegninger, der lægger hhv. 25 og 40 % oven i trafikken ved 

åbningen i 2030. 
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Uanset om man anvendte de af Kattegatkomiteen foreslåede vækstrater, er det dog 

vurderingen at en Kattegatforbindelse med åbning i 2030 stadig ikke vil kunne klare 

sig uden et statsligt anlægstilskud. 

 

 

Ad 2: I finansieringsanalysen går hovedscenariet på en takst svarende til det nuvæ-

rende niveau på Storebælt. Kattegatkomiteen har tidligere peget på en noget højere 

takst. De følsomhedsscenarier der er foretaget tyder på, at der for Kattegatforbindel-

sen isoleret set ikke vil være større indtægt ved en højere Kattegatafgift end den der 

indgår i hovedscenariet. Grundet relativ stor prisfølsomhed vil trafikken på en Katte-

gatforbindelse falde hvis der er en højere takst, og den samlede indtægt vil dermed 

ikke stige for en Kattegatforbindelse. En højere Kattegattakst vil til gengæld reducere 

tabet på Storebælt. Hvis Storebælt og Kattegat ses under et vil der derfor være et 

marginalt større indtægtsgrundlag, såfremt Kattegat-taksten blev sat 50 % højere. 

For at dette marginalt højere samlede indtægtsgrundlag skulle komme en Kattegat-

forbindelse til gode vil det forudsætte at økonomien i en Kattegat- og Storebæltsfor-

bindelse ses under et. Selv i det tilfælde vil de marginale ændringer i indtægter vil 

dog fortsat ikke rykke ved grundkonklusionen, at en Kattegatforbindelse med åbning i 

2030 ikke vil kunne finansieres med brugerafgift alene. 

 

Afslutning 

Hovedkonklusionen er, at uanset hvilket scenarie, og inklusiv alle følsomhedsbereg-

ninger, så kan en Kattegatforbindelse med åbning i 2030 ikke finansieres alene ved 

brugerbetaling, og vil kræve et statsligt anlægstilskud. 

 

Der har dog ikke været regnet på hvordan det så ud hvis forbindelsen åbnede f.eks. 

10-15 år senere, når kapaciteten på Storebælt formentlig er opbrugt.  

 

En supplerende øst-vest forbindelse – altså udover de eksisterende Storebæltsfor-

bindelse vil formentlig blive nødvendigt på et ikke særligt fjernt tidspunkt. Såfremt tra-

fikvæksten f.eks. fortsætter som gennemsnittet har været de sidste 17 år, dvs. en 

gennemsnits vækst på 2,9 % årligt, så vil der senest i 2040-45 være behov for at 

supplere øst-vest kapaciteten, idet trafikken over Storebælt på det tidspunkt vil over-

stige Storebæltsforbindelsens kapacitet. I en sådan situation kunne det være logisk 

at drøfte om det vil være mest hensigtsmæssigt at bygge en ekstra bro lige ved siden 

af den eksisterende, eller f.eks. bygge en Kattegatforbindelse, og dermed høste de 

fordele der uden tvivl måtte være ved en sådan. Dermed ville de det også være lo-

gisk at samtænke finansieringen for de 2 øst-vest forbindelser. 

 

At lade Storebæltsforbindelsen være med til at betale for en Kattegatforbindelse kan 

være svær at sluge – ikke mindst i Syddanmark. Men tanken er dog ikke nødvendig-

vis helt ulogisk. 

 

Det har fra landspolitisk side aldrig været planen at Storebæltsforbindelsen skulle 

være gratis når den er tilbagebetalt omkring 2030. En fjernelse af brugerbetalingen 

på Storebælt vil medføre en markant trafikstigning på Storebælt. En sådan markant 

trafikstigning vil nødvendiggøre yderligere meget dyre udbygninger af infrastrukturen 
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på både Fyn og Sjælland, samt meget hurtigt en ny supplerende Storebæltsforbin-

delse, som så ikke vil kunne brugerfinansieres. Bortfald af brugerbetaling på Store-

bælt er derfor næppe realistisk.  
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Til borgmesteren 

og kommunalbestyrelsesmedlemmer 

 

  

Invitation til regionale møder om de kommende økonomifor-

handlinger 

Som optakt til de årlige økonomiforhandlinger med regeringen holder KL 

regionale møder for borgmestre og kommunalpolitikere.  

 

I år fordobler vi antallet af møder fra tre til seks, og møderne afvikles i et 

tidsrum, der forhåbentlig gør det praktisk muligt for flere kommunalpoliti-

kere at deltage.  

  

Møderne tilrettelægges med borgmestre og økonomiudvalg som den pri-

mære målgruppe. Men andre kommunalbestyrelsesmedlemmer er også 

velkomne. Tilsvarende gælder kommunaldirektører.  

 
Vores intention med møderne er at få en bred politisk debat om forhand-
lingerne og de rammer og positioner, der tegner sig. Vi vil i forhold til tidli-
gere justere mødeformen, så der, ud over oplæg fra KL, bliver plads til 
debat både med KL og på tværs af kommuner.  

 

Tid og sted for de seks regionale møder er følgende: 

– Mandag den 4. april kl. 16.00-18.00: København 

– Torsdag den 7. april kl. 16.00-18.00: Holstebro 

– Fredag den 8. april kl. 14.00-16.00: Slagelse (Bemærk andet tidspunkt) 

– Mandag den 11. april kl. 16.00-18.00: Rebild 

– Tirsdag den 12. april kl. 16.00-18.00: Billund 

– Tirsdag den 19. april kl. 16.00-18.00: Odense 

Præcise adresser følger. 

 

Tilmelding til KL senest mandag den 14. marts 2016 til Pia Haslund  

(pia@kl.dk; 3370 3398). Kommunen bedes oplyse antal deltagere og 

navnene på deltagerne, samt hvor man ønsker at deltage. 

 

KL’s bestyrelse ser frem til møderne og håber, at mange vil sætte tid af til 

at deltage. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Martin Damm 

Kristian Wendelboe 
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