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3.1

Børnehus Midtjylland – aktiviteter og drift 2016-17

Forhåndsorientering om forventet budgetudvidelse Børnehus
Midt 2017
Til
Til
Kopi til

DASSOS
Drøftelse

I juni 2016 offentliggjorde Socialstyrelsen årsstatistik for 2015 for de fem
børnehuse. I denne fremgår, at der på landsplan har været en stigende aktivitet i børnehusene. Dette gør sig også gældende i Børnehus Midt, hvor der i
2015 og fortsat i første halvår af 2016 opleves et stigende opgavepres.
I Børnehus Midt er antallet af børnehussager steget fra 138 afsluttede sager
i 2014 til 229 afsluttede sager i 2015, en stigning på 66%. Tendensen ser ud
til at forsætte i 2016 om end ikke i helt samme omfang, idet der i første
halvår 2016 er afsluttet 133 sager. I første halvår 2015 afsluttede børnehuset 100 sager, svarende til en stigning på 33% ift. samme periode sidste år.
Antallet af konsultative sager har også været stigende. Her yder børnehuset
råd og vejledning i sager, hvor en kommunal myndighedsrådgiver er i tvivl,
om en sag om overgreb mod et barn eller mistanke herom, er relevant for
børnehuset. En konsultativ sag kan bestå af en eller flere konsultative samtaler (telefonisk). I 2014 havde Børnehus Midt 102 konsultative sager og i
2015 er antallet steget til 259 konsultative sager, en stigning på 154%. Konsultative sager afregnes ikke, og da børnehuset skal varetage dem1, skal
ressourceforbruget forbundet hermed afholdes inden for budgettet til børnehussagerne. Når antallet af konsultative sager således stiger relativt mere
end antallet af børnehussager, medfører det et yderligere opgavepres for
børnehusmedarbejderne.
Ovenstående pres på børnehusets ressourcer er til dels håndteret allerede
ved starten af 2016, hvor børnehusets budget og sagstal som bekendt blev
hævet 25 %, fra 200 til 250 årlige sager. Sagerne tager dog længere tid, end
der i 2016 har været budgetteret med, og hertil kommer så det stigende antal konsultative sager, som der heller ikke er budgetteret med.
På baggrund af ovenstående forventer Aarhus Kommune, at budgettet for
Børnehus Midt vil blive udvidet fra 2016 til 2017.
Sammen med de fire andre børnehuse har Børnehus Midt udarbejdet et estimat over tidsforbruget på hver børnehussag. Det estimeres, at en gennemsnitlig børnehussag tager 43 timers sagsarbejde (som vil være fordelt på
flere medarbejdere). Ud fra dette estimat samt ud fra en vurdering af, at konsultative sager, som ikke fører til en børnehussag, i gennemsnit tager ca. en
1
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time, vurderes det, at Børnehus Midt ved det nuværende sagstal på 250 sager pr. år, har behov for en personalenormering på lidt over ni fuldtidsmedarbejdere. Pt. er der er i Børnehus Midt 6,2 fuldtidsansatte medarbejdere, og
det er således tydeligt, at der er behov for at øge personalenormeringen.
Hvis disse udfordringer ikke imødegås rettidigt må det forventes, at det får
konsekvenser for børnehusets arbejde. Der er fx risiko for, at Børnehus Midt
ikke kan yde den nødvendige akutte indsats i sagerne og at opsøgende og
opfølgende arbejde over for kommunerne ikke kan prioriteres tilstrækkeligt.
Der pågår for tiden et arbejde i børnehuset med at fastlægge, hvilken personalenormering, der forventes at være behov for i 2017. På nuværende tidspunkt er det således ikke muligt at sige, præcis hvor stor en budgetudvidelse, Børnehus Midt får brug for, men på baggrund af ovenstående forventes, at der skal ansættes 2-3 ekstra medarbejdere. Hvis der skal ansættes to
ekstra medarbejdere forventes budgettet at skulle øges med ca. 25%, og
hvis der skal ansættes tre ekstra medarbejdere forventes budgettet at skulle
øges med ca. 35%. Børnehus Midt arbejder til stadighed med at optimere
driften og holde marginalomkostningerne nede, og som følge heraf vil det
også i budgetlægningen for 2017 blive tilstræbt, at der sikres en god ressourceudnyttelse. Børnehuset vil have fokus på at indarbejde eventuelle
stordriftsfordele, og således vil der fx udelukkende blive tale om en budgetudvidelse til dækning af de variable personalerelaterede udgifter.
Forventet økonomisk konsekvens for kommunerne i Region Midtjylland
Da Børnehusets driftsbudget finansieres af kommunerne i Region Midtjylland (60% objektiv finansiering og 40% takstfinansiering) må kommunerne
forvente, at deres udgift til børnehuset vil stige i 2017. Hvor stor en udgiftsstigning kommunerne vil opleve vil til dels afhænge af, i hvilket omfang kommunen bruger Børnehus Midt, men da Børnehusets budget forventes at
blive udvidet med mellem 25% og 35%, må kommunerne alt andet lige også
forvente, at deres udgifter vil stige med mellem 25% og 35%.
Selv hvis budgettet for Børnehus Midt øges med 35% vil kommunernes højere udgifter stadig kunne afholdes inden for den ramme, der blev givet i
statslig kompensation (DUT) til kommunerne ved vedtagelsen af den lovgivning, der ligger til grund for børnehuset.
Endelig udmelding om budget og takst for Børnehus Midt 2017
Aarhus Kommune forventer at DASSOS på møde d. 16. november vil blive
forelagt den endelige budgetudvidelse for Børnehus Midt i 2017. På dette
tidspunkt forventes budgetbehovet for 2017 at være endeligt fastlagt, og den
endelige økonomiske konsekvens for kommunerne og taksten pr. børnehussag for 2017 vil derfor kunne udmeldes.
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Orientering om budgetudvidelse for Børnehus Midt 2017 samt
vurdering af alternativer til budgetudvidelsen
Til
Til
Kopi til
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DASSOS
Orientering samt drøftelse

Resume
Som følge af et stigende pres på ressourcerne i Børnehus Midt blev DASSOS d. 23. august 2016 forhåndsorienteret om en forventet budgetudvidelse
for børnehuset i 2017. Årsagen til det stigende pres er primært, at børnehussagerne tager længere tid at behandle end oprindeligt estimeret.
På mødet blev det besluttet, at Aarhus Kommune på møde i DASSOS d. 16.
november skulle give en endelig orientering om børnehusets budget for
2017, ligesom Aarhus Kommune skulle give bud på alternativer til den foreslåede budgetudvidelse, fx ud fra forslag om ændrede arbejdsgange, reviderede kvalitetsstandarder eller en ændring i finansieringsstrukturen.
Aarhus Kommune øger i 2017 budgettet for Børnehus Midt med 1,4 mio. kr.
Aarhus Kommune har vurderet, at ingen af de foreslåede alternativer giver
mulighed for at undgå eller reducere budgetudvidelsen. Nedenfor gennemgås hovedkonklusionerne omkring budgetudvidelsen og vurderingen af alternativer til budgetudvidelsen.
Som bilag til denne indstilling ligger desuden en mere detaljeret redegørelse
for budget 2017 (bilag 1) samt en detaljeret besvarelse af de spørgsmål
DASSOS havde stillet med henblik på vurderingen af alternativer til budgetudvidelsen (bilag 2).
Orientering om Bømehusets økonomi og budget 2017'
•

Børnehus Midts budgetterede sagstal fastholdes på 250 sager.

•

Budgettet for Børnehus Midt øges i 2017 med 1,4 mio. kr.

•

Samlet for kommunerne i Region Midtjylland bliver de forventede omkostninger for Børnehus Midt på i alt ca. 7,3 mio. kr. i 2017.

•

Kommunerne i Region Midtjylland har fået 8,3 mio. kr. (2017-pl) i
statslig kompensation (DUT) til at dække betalingen til Børnehus Midt.

Da budgetlægningen ikke er fuldstændig tilendebragt kan de præcise beløb ændre
sig en smule.
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•

Med budgetudvidelsen bliver taksten for Børnehus Midt 12.134 kr. pr.
sag i 2017. Dette forventes at være lavere end taksten for et andet
børnehus og på niveau med eller lidt højere end taksten for to andre
børnehuse, da Aarhus Kommune har fået oplyst, at 2-3 af de andre
børnehuse også forventer at hæve taksten i 2017.

•

Budgetudvidelsen er baseret på en vurdering af, at en børnehussag i
gennemsnit kræver 43 sagsarbejdstimer, at en fuldtidsbehandler i
gennemsnit har 23,11 sagsarbejdstimer på en arbejdsuge, og at en
fuldtidsbehandler dermed kan have knap 28 børnehussager årligt.

•

Med budgetudvidelsen kan Børnehus Midts personalenormering hæves fra de nuværende 6,2 til 8,2 fuldtidsbehandlere. Antallet af behandlere hæves ikke fuldt ud til de 8,9 fuldtidsbehandlere, som 250
børnehussager ifølge ovenstående vurdering egentlig kalder på, da
Aarhus Kommune ønsker at sikre, at taksten lægges så lavt som muligt, hvorfor der i første omgang anlægges en mere optimistisk vurdering ift. at kunne nå de 250 sager ved en lidt lavere normering.

•

Aarhus Kommune forventer i 2016 et takstunderskud på 0,2 mio. kr.
på Børnehus Midt. Dette vil først blive indregnet i budget 2018, hvorfor
det ikke medfører budgetændringer i 2017.

Vurdering af alternativer til budgetudvidelsen
Aarhus Kommune har på baggrund af konkrete spørgsmål fra medlemmerne
af DASSOS vurderet, hvilke alternativer, der kan være til budgetudvidelsen.
Som allerede nævnt, er det Aarhus Kommunes vurdering, at der ikke er
nogen reelle alternativer til budgetudvidelsen. Vurderingen baseres på følgende:
•

Børnehus Midt er underlagt de fælles kvalitetsstandarder for de fem
børnehuse, som er udarbejdet af Socialstyrelsen, og det er ikke muligt
for Børnehus Midt at revidere disse egenhændigt.

•

I det mulige spænd i serviceniveau, som ligger inden for kvalitetsstandarden, ligger Børnehus Midt allerede i den lavere ende, og serviceniveauet kan således ikke sænkes.

•

Der kan ikke ændres på fordelingen mellem den objektive og den
takstbaserede betaling, og af de nuværende ydelser i Børnehus Midt
er det ikke muligt at udskille nogen af ydelserne som tilkøbsydelser.

•

Der er allerede arbejdet med og er fortsat fokus på effektiviseringer i
Børnehus Midt, men disse er allerede indarbejdet som en forudsætning i budgetudvidelsen.
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Bilag 1 — Detaljeret redegørelse for budget og herunder budgetudvidelse i Børnehus Midt 2017
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Udvidelse af kommende års budget
Siden DASSOS d. 23. august 2016 blev forhåndsorienteret om den forventede budgetudvidelse, er der i Børnehus Midt arbejdet med at fastlægge
præcist, hvilken personalenormering der forventes at være behov for i 2017
ved det nuværende budgetterede sagstal på 250 sager.
Sammen med de fire andre børnehuse har Børnehus Midt i den forbindelse
udarbejdet et estimat over tidsforbruget for en børnehussag. Det estimeres,
at en gennemsnitlig sag tager 43 sagsarbejdstimer. I disse indgår tid til koordinering af sagen, forberedelse, sagssamråd, afhøring, samtaler, journalisering, sparring med teammakker samt udarbejdelse af skriftlig vurdering.
Børnehusene vurderer herudover, at en fuldtidsansat behandler i børnehusene gennemsnitligt har 23,11 reelle sagsarbejdstimer om ugen (37 timer
fratrukket tid til interne koordinerende møder, personalemøder, supervision,
uddannelse (fælles og individuel), frokost, ferie, helligdage og sygdom).
Sammenholdes disse to estimater, bliver vurderingen, at én fuldtidsansat
behandler årligt kan have 27,95 børnehussager (23,11 timer x 52 uger / 43
timer pr. sag).
Ud fra ovenstående vurdering medfører Børnehus Midts normering på 250
sager således behov for en personalenormering på 8,9 fuldtidsbehandlere
(250 sager / 27,95 sager pr. medarbejder). Der er pt. 6,2 fuldtidsbehandlere i
Børnehus Midt, og det er således tydeligt, at der er behov for at øge personalenormeringen. For at sikre, at Børnehus Midt fortsat kan yde den nødvendige akutte indsats øger Aarhus Kommune derfor budgettet, således
personalenormeringen kan øges med to stillinger. Herved får Børnehus Midt
en normering på 8,2 fuldtidsbehandlere. Personaletallet hæves ikke fuldt ud
til de 8,9 fuldtidsbehandlere, da Aarhus Kommune ønsker at sikre, at taksten
lægges så lavt som muligt, hvorfor der i første omgang anlægges en lidt
mere optimistisk vurdering ift. at kunne nå de 250 sager med en lidt lavere
normering.
Ud over budgetudvidelsen til ansættelse af yderligere to fuldtidsbehandlere,
er der samtidig behov for at øge den administrative kapacitet i Børnehus
Midt, idet der afledt af det stigende antal sager og af det ekstra personale,
der skal ansættes, følger flere administrative opgaver (registrering af sagerne i Børnehus IT, fakturering, booking af videoafhøring m.v. samt personaleadministration). Hertil kommer, at Socialstyrelsen pr. 1. januar 2016 overdrog nogle administrative opgaver til de fem børnehuse, fx er det nu børnehusenes opgave at drive driftskommunenetværket, hvilket tidligere blev varetaget af Socialstyrelsen. På baggrund af dette indeholder budgetudvidel-
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sen også en tilførsel af administrative ressourcer svarende til 1/4 stilling. Endeligt har etableringen af Børnehus Midts satellit i Herning medført en lille
stigning i bygningsudgifterne, som det også er nødvendigt at dække med en
budgetudvidelse.
Samlet øges budgettet for Børnehus Midt med 1,4 mio. kr. (2017-p1), hvilket
svarer til en forøgelse på 25% ift. budgettet i 2016. Andelsmæssigt fordeler
budgetudvidelsen sig med 90% til lønudgifter, 6,5% til relaterede personalemæssige udgifter (befordring, uddannelse/supervision, 1T mv.) og 3,5% til
bygningsudgifter.
Ud over dette forventer Aarhus Kommune et takstunderskud på Børnehuset
på ca. 0,2 mio. kr. i 2016. Jf. bekendtgørelsen om børnehusene efterreguleres dette ved indregning i budgettet senest 2 år efter over-/underskuddet er
opstået, hvorfor dette vil blive lagt ind i budgettet i 2018. Dette medfører
således ingen budgetændringer i 2017.
Økonomisk konsekvens for kommunerne i Region Midtjylland
Da Børnehus Midt finansieres af kommunerne i Region Midtjylland (60%
objektiv finansiering, 40% takstfinansiering) må kommunerne forvente, at
deres udgift til børnehuset vil stige i 2017. Hvor stor en udgiftsstigning kommunerne vil opleve vil til dels afhænge af, i hvilket omfang kommunerne
bruger Børnehus Midt, men da Børnehusets budget udvides med 25%, må
kommunerne alt andet lige forvente, at deres udgifter vil stige med 25%.
Samlet for kommunerne i Region Midtjylland betyder budgetudvidelsen at de
forventede omkostninger for Børnehus Midt bliver på i alt ca. 7,3 mio. kr. i
2017 (2017-p1)1. I 2013, da lovgivningen, der ligger til grund for børnehuset,
blev vedtaget, blev der givet 7,8 mio. kr. i statslig kompensation (DUT) til
kommunerne i Region Midtjylland. Fremskrevet til 2017-pl (KL's pris- og
lønfremskrivning) svarer det til 8,3 mio. kr., hvorfor kommunernes udgifter til
Børnehus Midt i 2017 selv med ovenstående budgetudvidelse vil kunne afholdes inden for den økonomiske ramme, der er givet hertil.
Takst for sager i Børnehus Midt i 2016
Med ovenstående budgetudvidelse bliver taksten for børnehuset i 2017 ca.
12.134 kr. pr. sag'. Til sammenligning er 2016-taksten 9.526 kr., dvs, en
stigning på 2.608 kr. pr. sag. De 2.432 kr. heraf dækker over budgetudvidelsen, og svarer dermed til udgiftsstigningen på 25%. Den resterende del af
stigningen på 176 kr. pr. sag dækker over Aarhus Kommunes pris- og lønfremskrivning fra 2016 til 2017.
Budgetlægningen er pr. dags dato ikke fuldstændig tilendebragt, så det endelige
beløb kan ændre sig en smule.
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Børnehus Midt har været i kontakt med de andre børnehuse om deres forventning til taksterne i 2017, og tendensen er generelt, at taksterne forventes at stige. To af de andre børnehuse forventer taksstigninger, mens et
børnehus stadig arbejder på at tilføre yderligere ressourcer, hvilket sandsynligvis også vil medføre en taksstigning. Det fjerde børnehus har ikke meldt
tilbage. Af hensyn til processen i de andre børnehuse, hvor kommunerne
også skal orienteres om det kommende års takst, kan Aarhus Kommune
ikke melde ud, hvad taksten bliver i hvert af de andre børnehuse, men på
baggrund af tilbagemeldingerne forventes, at taksten for Børnehus Midt i
2017 vil være lavere end taksten for ét andet børnehus, som forventer en
takst på ca. 14.000 kr., og på niveau med eller lidt højere end to andre børnehuse, som forventer takster på mellem 11.000 og 12.000 kr.
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Bilag 2 - Vurdering af alternativer til budgetudvidelse for Børnehus Midt 2017
Da DASSOS i august 2016 blev forhåndsorienteret om den forventede budgetudvidelse i Børnehus Midt, blev det besluttet, at Aarhus Kommune skulle
komme med bud på alternativer til denne. I den forbindelse stillede medlemmerne af DASSOS konkrete spørgsmål omkring mulighederne for alternativer, og i det nedenstående gennemgås hvert af disse spørgsmål for derigennem at belyse mulighederne for alternativer til budgetudvidelsen. Det er
dog Aarhus Kommunes vurdering, at det ikke giver reelle alternativer til budgetudvidelsen.
Hvorledes er der arbejdet med effektivisering gennem stordriftsfordele, ændrede arbejdsgange, strukturer, organisering etc.?
Børnehus Midt har igennem længere tid arbejdet med effektivisering. Børnehuset har bl.a. arbejdet med:
• At samle aftaler i Herning på bestemte dage, så arbejdstid brugt på
kørsel minimeres.
• At arbejde målrettet med at gøre de afsluttende notater kortfattede og
præcise således tiden, der bruges på skriveopgaver, minimeres.
• At have en klar arbejdsdeling mellem administrative og faglige opgaver,
så det faglige personale bruger mest mulig tid på kerneopgaven.
Kan der arbejdes yderligere med dette?
• Ved ansættelsen af nye medarbejdere som følge af budgetudvidelsen
vil det blive tilstræbt at oprette & af de nye stillinger, så den er fast forankret i Herning. Herved kan kørslen minimeres yderligere.
• Børnehuset er netop gået i gang med en udvikling af digitale mødefora,
hvorved tidsforbruget på koordinering kan reduceres, idet mødeformen
bliver mere fleksibel og sikrer, at kommunerne ikke altid behøver at køre til Aarhus'. Dermed kan udviklingen også medføre en afledt effektiviseringsgevinst i de kommuner, som bruger Børnehus Midt. Det skal
nævnes, at Aarhus Kommune har bidraget med 100.000 kr. til projektet
fra kommunens egen innovationspulje, og det forventes at de digitale
mødefora er klar til afprøvning fra ultimo 2016/primo 2017.
• En fælles uddannelsesplan på tværs af de fem børnehuse er under udarbejdelse, og det forventes, at der kan opnås besparelser ved at børnehusene kan købe uddannelse samlet. I forlængelse af dette kan det
desuden undersøges, om der er andre relevante områder, hvor der kan
etableres fælles indkøb på tværs af børnehusene.
Opsummerende kan der altså gøres mere for at effektivisere, og det bliver
også gjort, da Børnehus Midt allerede er godt i gang med en del af ovenståBørnehus Midt vægter stadig det personlige møde højt, så de digitale mødefora
skal ses som et supplement, når det er svært eller umuligt at nå at mødes personligt.
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ende punkter. Det medfører dog ikke et alternativ til budgetudvidelsen, idet
de forventede effektiviseringsgevinster allerede er indregnet i budgettet for
2017. Kun de mere usikre elementer af effektiviseringerne er ikke indregnet
— fx muligheden for yderligere fælles indkøb med de andre børnehuse ud
over uddannelse — men Børnehus Midt vil fortsat have fokus på effektiviseringer og arbejde for at optimere driften, og såfremt der i 2017 kan realiseres
yderligere gevinster, vil dette via reguleringsmekanismen for børnehuset
blive indarbejdet i budgettet for 2018 eller 2019 og på den måde komme
kommunerne i Region Midtjylland til gode.
Kan der arbejdes med reviderede kvalitetsstandarder og definitioner?
Børnehus Midt er underlagt de fælles "Kvalitetsstandarder for børnehuse i
Danmark — vejledende retningslinjer for den faglige indsats i børnehusene"2.
Standarderne er udarbejdet af Socialstyrelsen på baggrund af lovgivningen
og bekendtgørelsen for børnehusene, og formålet er at sikre en ensartet høj
kvalitet i indsatsen på tværs af de fem børnehuse i landet. Børnehus Midt er
således forpligtet på standarderne, og har dermed ikke mulighed for egenhændigt at revidere disse.
Der er selvfølgelig et spænd i det serviceniveau, som ligger beskrevet i kvalitetsstandarden, men her ligger Børnehus Midt allerede i den lavere ende, og
serviceniveauet kan således ikke sænkes. Fx fremhæves i standarderne, at
den kriseintervention, som børnehusene, hvis det vurderes relevant, skal
levere sideløbende med udredningen af en sag, kan bestå af 6-8 samtaler
med barnet/den unge og/eller dennes forældre/omsorgsperson. Her fremgår
det af årsstatistikken om børnehusene for 2015, at Børnehus Midt i størstedelen af sagerne (55%) leverede 1-4 ydelser (herunder samtaler) pr. sag. I
28% af sagerne leverede børnehuset 0 ydelser3 og i 14% af sagerne leverede børnehuset 5-8 ydelser. Kun i 3% af sagerne leveredes 9 eller flere ydelser.
Opsummerende er der således ikke mulighed for at revidere kvalitetsstandarderne eller nedsætte serviceniveauet, og heri ligger således ingen muligheder for alternativer til budgetudvidelsen.

Kan man ændre på fordelingen af den objektive og den takstbaserede finansiering fx gennem tilkøbsordning for rådgivning?
Kvalitetsstandarderne er vedlagt som bilag 3.
I de sager, hvor Børnehus Midt i 2015 har leveret 0 ydelser, skyldes det, at kriseinterventionen i form af samtaler med barnet/den unge og/eller forældrene, ikke har
været relevant. Afholdelse af fx sagssamråd, afhøring mv. opgøres særskilt, så disse
vil være/kan være afholdt i sagerne. Desuden registreres også afbrudte forløb, hvorfor dette kan påvirke statistikken.
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Det fremgår af §5, stk.3-4, i bekendtgørelsen for børnehusene, at 60% af
børnehusenes driftsomkostninger skal finansieres via objektiv betaling og
40% skal finansieres via betaling pr. forløb, så for de ydelser, der er indeholdt i en børnehussag er der ingen mulighed for at ændre på fordelingen af
den objektive og den takstbaserede finansiering.
Børnehuset har mulighed for at operere med tilkøbsydelser, hvis en kommune ud over standarden i en børnehussag fx ønsker at købe et længerevarende behandlingsforløb eller yderligere testning. Dette fremgår også af
bekendtgørelsens §5, stk. 6, hvor der står, at dette i så fald sker ved særskilt
afregning mellem driftskommunen og køberkommunen, og at køber skal
betale de faktiske omkostninger forbundet med de relaterede ydelser.
Afregning for tilkøbs- eller relaterede ydelser har endnu ikke været relevant i
Børnehus Midt, da der kun er leveret de ydelser, som børnehuset skal levere
ifølge den vedtagne standard og den eksisterende lovgivning — dvs, den
akutte kriseintervention, der skal iværksættes, når en sag om overgreb mod
et barn/en ung modtages i børnehuset og indtil sagen er udredt og afsluttet.
Børnehus Midt følger som nævnt kvalitetsstandarderne for børnehusene, og
derfor er børnehuset også opmærksom på, at såfremt en kommune ønsker
ydelser, som ikke er indeholdt i kvalitetsstandarderne, så skal disse finansieres som tilkøb og dvs, særskilt fra børnehusets driftsbudget. Der er dog intet
i Børnehus Midts nuværende behandling af børnehussagerne, der kan skilles ud som tilkøbsydelser og dermed reducere driftsbudgettet.

Kommunerne i Region Midtjyllands brug af Børnehus Midt
Ud over afdækningen af muligheder for alternativer til budgetudvidelsen har
DASSOS også efterspurgt en oversigt over, hvorledes brugen af børnehuset
fordeler sig på kommunerne i regionen, og hvordan denne fordeling har udviklet sig.
I diagrammet på næste side fremgår kommunernes respektive andel af sagerne i Børnehus Midt i hhv. 2014, 2015 og 2016 (i 2016 kun afsluttede sager t.o.m. september). Til sammenligning fremgår også kommunernes respektive andel af de 0-18 årige pr. 1. januar 2015, som også ligger til grund
for fordelingen af den objektive finansiering i 2016. Det antages, at denne
fordeling ikke har ændret sig meget, hverken fra 2014 eller til 2016, hvorfor
den bruges som sammenligningsgrundlag for hele perioden.
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Kommunernes andel af 0-18 årige 2015 og objektiv finansiering i 2016 set i forhold
til deres andel af sagerne i Børnehus Midt 2014 - september 2016
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Forslag til rammepapir på voksenhandicapområdet

UDKAST

KKR
Midtjylland

Målsætninger for en styrket indsats på
voksenhandicapområdet
Fælleskommunalt rammepapir
Oktober 2016

Forord
De midtjyske kommuner og Region Midtjylland er gået sammen om at udarbejde fælles politiske målsætninger
på det specialiserede socialområde.
De politiske målsætninger skal udgøre centrale pejlemærker for politikere og administration i kommunerne.
Samtidig skal målsætningerne tydeliggøre, hvilke resultater den kommunale og regionale opgaveløsning skal
skabe sammen med borgerne.
Antallet af borgere med handicap vokser. Dermed er der flere, der efterspørger tilbud efter Serviceloven.
Serviceloven tager udgangspunkt i, at der ydes kompensation og støtte til den enkelte, men lægger ikke
tilsvarende vægt på udvikling og mestring. På den baggrund er det blevet aktuelt at skabe et paradigmeskifte i
såvel lovgivning som pædagogik, og i måden borgeren bliver aktør i eget liv.
Samtidig er voksenhandicapområdet under økonomisk og styringsmæssigt pres, og kommunerne oplever
stigende udfordringer med at løfte velfærdsopgaven. Regionen og kommunerne vil derfor styrke den
økonomiske og faglige styring og arbejde med at udvikle mere effektive og fleksible indsatser.
For at omsætte målsætningerne i praksis har de midtjyske kommuner og regionen i fællesskab udarbejdet
dette rammepapir. Rammepapiret tager afsæt i en fælles forståelse af, at en styrket indsats kan bidrage til at
skabe udvikling og fremdrift hos den enkelte borger - og samtidig styrke fagligheden og indfri et økonomisk
potentiale i kommunerne.
Rammepapiret giver et fælles afsæt for, at kommunerne og regionen kan bevæge sig i retning af et paradigmeskifte, hvor nytænkning af velfærd skabes i samspil med borgerne, pårørende, civilsamfund, virksomheder,
uddannelsesinstitutioner, handicaporganisationer og mange flere.
Vi håber, at disse mange aktører vil bidrage til dialogen om, hvordan vi sammen kan løfte vores tilbud til
voksne med handicap til et endnu højere niveau og sætte konkrete mål for indsatsen.
Det kræver ejerskab, vilje og lyst til at bringe de fælleskommunale målsætninger ind i den lokale dialog om
udviklingen af voksenhandicapområdet. Vi håber, at mange vil byde ind i denne vigtige dialog.
Jan Petersen, formand for KKR Midtjylland

Fælleskommunale målsætninger
på voksenhandicapområdet
Voksenhandicapområdet er et særligt fokus- og
udviklingsområde i Rammeaftale 2017.
De 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland vil
arbejde for at:


Understøtte en stadig progression og
udvikling hos den enkelte borger med
handicap



Styrke borgere med handicaps muligheder for
medborgerskab og aktiv deltagelse i
uddannelses- og arbejdslivet samt sociale
fællesskaber



Styrke samarbejdet om borgerne i de mest
specialiserede tilbud

Dette gøres gennem fælleskommunale målsætninger
inden for følgende indsatsområder:
1.
2.
3.
4.

Mestring
Det inkluderende arbejdsliv
Samskabelse og samarbejde
Fokuseret indsats

Du kan læse mere om de fælles indsatsområder og
effektmål i dette rammepapir.
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Målgruppen for de fælleskommunale
målsætninger
Borgere, der lever med et handicap, er lige så forskellige, og har
lige så forskellige ønsker, behov og udfordringer i livet som alle
andre.
Nogle er stort set ikke påvirket af deres handicap og har ikke
behov for et socialt tilbud for at kunne mestre hverdagen, mens
andre fysisk eller psykisk er stærkt mærket af deres handicap.
Mulighederne for progression og mestring er dermed forskellig.
For nogle borgere vil målet være uddannelse og beskæftigelse.
For andre er det selv med den bedste hjælp og støtte ikke et
realistisk mål at blive en del af et arbejdsfællesskab. Her kan
målet være at opretholde det nuværende funktionsniveau, så
borgernes egenmestring bevares.
Målgruppen for de fælleskommunale målsætninger er voksne
med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse:





Borgere med fysiske handicap
Borgere med udviklingshæmning
Borgere med hjerneskade (erhvervet / medfødt)
Borgere med udviklingsforstyrrelse (ADHD / autisme)

Bærende principper for de fælleskommunale målsætninger

De fælleskommunale målsætninger bygger på 3 bærende principper:
Vi tager udgangspunkt i borgernes behov og ressourcer
Afsættet for de fælleskommunale målsætninger er en tro på, at alle mennesker selv skaber
mening i eget liv. Dette gælder også mennesker med handicap, der i forskellig grad skal
understøttes i at opnå størst mulig livsmestring og livsudfoldelse.
Vi arbejder sammen med borgere, pårørende, netværk og civilsamfundet
Nye fællesskaber og velfærdsløsninger udvikles og løses bedst i samspil med borgere,
pårørende, virksomheder, organisationer og civilsamfund – de samskabes.
Vi har en tro på, at de mange aktører kan bidrage til at løfte de socialfaglige opgaver på helt nye
måder. Ansvaret er naturligvis fortsat placeret hos den enkelte kommune, men kommuner og
region skal have mod til at inddrage borgerne på nye måder.
Vi bygger på bedste viden
Målet med indsatserne på voksenhandicapområdet er at skabe reelle forbedringer for den
enkelte borger. Det kræver solid viden om, hvad der virker, og hvordan det virker. Indsatsen for
borgere med et handicap skal altid være baseret på den bedste viden, som er tilgængelig.
De bærende principper danner afsæt for det fælleskommunale samarbejde på 4 indsatsområder.
Indsatsområderne er beskrevet på de efterfølgende sider.
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Indsatsområde 1: Mestring

Vi vil måle effekten af vores indsatser
for mestring ved at øge andelen af
borgere med handicap i uddannelse
med xx %

Målet med den sociale indsats er altid, at den enkelte borger opnår størst mulig frihed og mestring i
tilværelsen. Øget grad af mestring frisætter borgeren, øger livskvaliteten og betyder mindre afhængighed af
hjælp fra andre – og dermed større grad af selvbestemmelse. Mange borgere med handicap har opnået en
grad af mestring, der gør det muligt at leve et liv uafhængig af hjælp fra socialområdet. Andre borgere har i
forskelligt omfang brug for hjælp til at mestre hverdagen.

KKR opfordrer de midtjyske kommuner og
regionen til at fastsætte lokale måltal for dette
fælleskommunale effektmål

De fælleskommunale målsætninger tager afsæt i en tro på, at alle mennesker har ressourcer og kompetencer,
som kan fremhæves og videreudvikles. Arbejdet med øget mestring vil derfor altid tage afsæt i den enkeltes
muligheder og livssituation. Mestring er dermed et vidt begreb. Det kan være den unge, der skal lære at blive
voksen - eller borgeren, der på særlige vilkår følger en uddannelse eller er i beskæftigelse.
Mestring er også at begå sig i sociale sammenhænge – indgå i relationer og være en del af sociale fællesskaber.
Derfor vægtes social færdighedstræning, familiebehandling og læring af de kompetencer, der skal til for at
blive en aktiv og ligeværdig borger.
For borgere, der bor på tilbud inden for socialområdet, samarbejder kommunerne og regionen om at afprøve
Collective Impact metoden. Her bringes forskellige aktører fra civilsamfund, organisationer og sektorer
sammen for at skabe social forandring og løse komplekse sociale problemer. Formålet er at øge borgernes
inklusion i sociale fællesskaber og på arbejdsmarkedet.
Ungdomsuddannelserne skal bidrage til, at den unge bliver i stand til at mestre eget liv i overgangen til
voksenlivet. Det gælder i særdeleshed den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU), men også øvrige
uddannelser, som borgere med handicap i forskellig grad har mulighed for at tage.
Større grad af mestring, selvbestemmelse og dermed selvstændighed i tilværelsen er tæt forbundet med
sundhed og trivsel. Indsatsen skal derfor også have fokus på forebyggelse, således at livstilssygdomme eller
forværringer i kendte lidelser undgås, og der skabes øget fysisk og mental sundhed.

Målet er identisk med Regeringens mål 3 for
social mobilitet (www.sim.dk)

Fælleskommunale indsatser for mestring, som
understøtter effektmålet:


At skabe metodeudvikling om mestring med fokus
på kompetenceudvikling af medarbejdere og
videndeling på tværs af kommuner og region



At arbejde målrettet med mestring i den Særligt
Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU)



At skabe dialog med uddannelsesinstitutionerne,
så uddannelserne understøtter paradigmeskiftet i
kommunerne og regionen



At tilgængeligheden styrkes gennem velfærdsteknologi, der kan bidrage til øget selvstændighed
og kommunikativ tilgængelighed til lokalsamfund
og andre sociale fællesskaber



At øge fokus på, hvordan sundhedsbetingelserne
for borgere med handicap kan forbedres
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Indsatsområde 2: Det inkluderende arbejdsliv

Vi vil måle effekten af vores indsatser
for det inkluderende arbejdsliv ved at
øge andelen af borgere med handicap
i beskæftigelse med xx %

Inklusion på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet er et vigtigt element i at have et godt liv. For borgere
med handicap, såvel som for andre, er tilknytning til arbejdsmarkedet en betydningsfuld faktor, som fremmer
livskvaliteten.
Rummelige og fleksible beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder spiller en stor rolle, da de er med til at bane
vejen til selvforsørgelse, samtidig med at det øger inklusionen i samfundet.

KKR opfordrer de midtjyske kommuner og
regionen til at fastsætte lokale måltal for dette
fælleskommunale effektmål

Kommunerne og regionen vil være mere opsøgende og fungere som igangsætter i forhold til at få flere borgere
med handicap i spil på det ordinære arbejdsmarked.

Målet er identisk med Regeringens mål 3 for
social mobilitet (www.sim.dk)

Ikke alle kan profitere af et job på det ordinære arbejdsmarked, men der er mange muligheder for fleksible
ordninger, hvor selv få timers arbejde kan bidrage til både inklusion, progression og øget grad af selvforsørgelse.
For unge med handicap er en god overgang til voksenlivet en vigtig forudsætning for at kunne udvikle sit fulde
potentiale. Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) skal derfor have særligt fokus på læring og
træning i voksenlivet og på aktiv deltagelse i civilsamfundet og på arbejdsmarkedet.
Private og offentlige virksomheder skal også selv spille en aktiv rolle. Kommunerne og regionen kan være med
til, at det lykkes ved at rådgive om de støtteformer og muligheder, der findes for at få løst opgaver, der ellers
ikke vil blive løst i virksomheden, eller som kan være med til at frigive ressourcer til andre opgaver.
De senere års udvikling har bidraget til nye løsninger og nye partnerskaber mellem private og offentlige
virksomheder. Samtidig ses flere nye socialøkonomiske virksomheder, som udfordrer den traditionelle
tænkning og det offentliges rolle.
Større inddragelse af civilsamfundet og udviklingen af virksomhedernes sociale ansvar er derfor på samme tid
en økonomisk gevinst og et redskab til at styrke den sociale sammenhængskraft i samfundet og sikre nye
bæredygtige løsninger.

Fælleskommunale indsatser for det inkluderende
arbejdsliv, som understøtter effektmålet:
Kommunerne og Region Midtjylland vil arbejde for:


At flere private virksomheder skaber arbejdspladser til handicappede borgere



At den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse
(STU) bliver mere fokuseret på konkrete
kompetencer og indeholder beskæftigelsesforberedelser til næste fase af borgerens liv
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Indsatsområde 3: Samskabelse og samarbejde

måle effekten af vores indsatser
for samskabelse og samarbejde ved at
øge andelen af borgere med handicap,
som deltager i forenings- og fritidsliv
med xx %
Vi vil

Kommunerne og regionen vil øge fokus på samskabelse med alle relevante interessenter i udviklingen af tilbud
til voksne med handicap.
En sådan samskabelse fordrer, at region og kommuner udviser parathed til at lade borgere, pårørende,
organisationer, frivillige og civilsamfundet være aktive. Fordi vi tror på at samskabelse kan føre til bedre
velfærd og nye muligheder for borgerne. Det kræver nye måder at organisere og styre på – at vi er villige til at
afgrænse den offentlige opgave og har mod til at overlade initiativ til andre aktører.

KKR opfordrer de midtjyske kommuner og
regionen til at fastsætte lokale måltal for dette
fælleskommunale effektmål

Det vil udfordre vores styringsredskaber og forudsigelighed, men er nødvendigt at turde, da det vil give ny
faglig inspiration og engagement og skabe endnu bedre indsatser for de borgere, der har allerstørst behov.
I samskabelsesprocessen er borgeren den skabende kraft, mens de øvrige parter aktivt understøtter borgerens
udvikling af selvstændighed og livsmestring.
Borgere med handicap oplever gennem livets faser en række overgange - fra barn til voksen, fra voksen til
ældre, fra uddannelse til beskæftigelse og evt. skift fra kommune til kommune og fra region til kommune.
I enhver overgang er der potentielt risiko for, at viden og erfaring går tabt, eller at en ressource ikke
tydeliggøres og derfor overses.

Fælleskommunale indsatser for samskabelse og
samarbejde, som understøtter effektmålet:


At indgå aktivt i de samarbejdsrelationer og
samskabelsesprojekter, vi inviteres ind i

Derfor vil kommunerne og regionen i samarbejdet med borgeren og øvrige interessenter arbejde på at sikre
gode overgange gennem styrket kommunikation mellem områderne og øget fokus på de udfordringer,
overgangene rummer. Der vil i det løbende samarbejde være fokus på dialog og samtidighed i forhold til den
enkelte borgers forløb og på udveksling af viden og erfaring.



At lokale fritidsforeninger i stigende grad
inkluderer borgere med handicap i aktiviteterne
og understøtter deres deltagelse

Desuden vil kommuner og region arbejde for at skabe bedre sammenhæng i den sociale indsats og
beskæftigelsesindsatsen.



At arbejde målrettet med at udvikle de bedste
faglige ressourcer til at understøtte borgeren i et
aktivt medborgerskab



At forbedre overgangene gennem livet, herunder
analysere muligheder og potentialer med henblik
på videndeling og handlingsanvisning
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Indsatsområde 4: Fokuseret indsats
Vi vil øge brugen af effektvurdering,
som kan måle progression for
borgere med handicap

Kommunerne og regionen skal i stadigt stigende omfang effektivisere, samtidig med at kvaliteten af
indsatsen skal styrkes og målrettes borgerens ressourcer, ønsker og mål. For at lykkedes med denne
dobbelte ambition er det afgørende at fokusere på de indsatser og metoder, vi ved virker.
Det er afgørende, at vi prioriterer den indsats, som har positiv effekt for borgeren og omprioriterer,
hvis der ikke opnås den ønskede effekt. Dette fordrer, at der arbejdes konsekvent med at kunne måle
og dokumentere effekten og progressionen af indsatsen i forhold til borgerens mål.

KKR opfordrer de midtjyske kommuner og
regionen til, at der lokalt arbejdes med effektvurdering og resultatdokumentation på
voksenhandicapområdet

Et centralt element for kommunerne er derfor at producere viden ud fra en ramme, hvor erfaringer fra
praksis tænkes ind i forskningen og udviklingen af metoder. Dermed sikres det at rammen for indsatsen
er funderet i en kombination af eksisterende viden og udvikling af nye metoder og indsatser.
At fokusere indsatsen kræver at borgerens ønsker, mål og ressourcer sættes i centrum, og at der
samarbejdes på tværs af forvaltninger, fagligheder, kommuner og region samt med borgeren og
dennes netværk.
Der skal tænkes på tværs for at få indblik i bedste viden og åbnes op for en fælles nysgerrighed. Vi skal
turde at handle, når en given indsats ikke viser sig at være hensigtsmæssig for borgeren, og vi skal lytte
til borgerens brugeroplevelse. Disse elementer er helt essentielle for at opnå en fokuseret indsats.
Med en forpligtelse om at opprioritere det, der virker, gennem kontinuerlige effektmålinger sættes
fagligheden i højsædet. Når forvaltningen, ledelsen og politikere kvalificerer beslutninger på baggrund
af den viden og indsigt, fagpersonerne formidler, er det i høj grad medarbejdernes faglighed, der ligger
til grund for beslutningerne.

Fælleskommunale indsatser for fokuseret indsats,
som understøtter effektmålet:


At styrke samarbejdet på tværs af regionen og
kommunerne om udarbejdelse af handleplaner,
der fokuserer på den enkelte borgers muligheder



At arbejde for at der afsættes puljemidler til
metodeudvikling og at prioritere fælles
ansøgninger om puljemidler, hvor kommunerne
enten helt eller delvist søger puljerne sammen

Endelig er det vigtigt, at vi gennem forsøg og projekter får mulighed for at afprøve nye metoder og
tilgange.
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Om udarbejdelsen af det
fælleskommunale rammepapirsats
Rammepapiret er udarbejdet af en arbejdsgruppe, der
består af repræsentanter fra Aarhus, Randers,
Holstebro og Herning Kommuner samt Region
Midtjylland.
I styregruppen har følgende deltaget:









Socialchef i Aarhus Kommune, Lotte
Henriksen (formand)
Socialdirektør i Region Midtjylland, Ann-Britt
Wetche
Leder af Drift og Udvikling, Socialafdelingen i
Randers Kommune, Anne E. Hegelund
Socialchef i Holstebro Kommune, Annette
Holm
Socialchef i Randers Kommune, Carsten Wulff
Hansen
Handicap- og psykiatrichef i Herning
Kommune, Ejnar Tang
Faglig leder, specialudvikling og ADHD, Region
Midtjylland, Annette Sønderby Jensen
Specialkonsulent i Voksenhandicap i Aarhus
Kommune, Viggo Munk

Sekretariat for Rammeaftaler har bistået arbejdsgruppen med sekretariatsbistand.

Processen bag rammepapiret
Dette fælleskommunale rammepapir beskriver centrale pejlemærker for den retning, KKR Midtjylland ønsker
at sætte for en styrket indsats på voksenhandicapområdet i de kommende år.
Rammepapiret er udarbejdet af en arbejdsgruppe, der er nedsat af Den Administrative Styregruppe for Socialog Specialundervisningsområdet (DASSOS). Arbejdsgruppen er beskrevet i boksen til venstre.
Processen for godkendelse af rammepapiret er som følger:



DASSOS: 16. november 2016
KKR: 22. november 2016

Herefter vil rammepapiret blive indarbejdet som et bilag til Rammeaftalen 2017, som kan findes på siden:
http://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2017

Den videre dialog om rammepapiret
Rammepapiret skal skabe værdi for udviklingen af voksenhandicapområdet i kommunerne og regionen.
Mål og indsatser skal være relevante for alle kommuner og give mening i forhold til den lokale kommunale
kontekst og de politikker og strategier, der i forvejen er i de enkelte kommuner og regionen. Derfor er der ikke
fastsat måltal for, hvilket niveau kommunerne skal nå på de enkelte indsatsområder.
KKR opfordrer til, at hver kommune og regionen lokalt vurderer og tager en politisk drøftelse af, hvilket niveau
kommunen skal nå for at understøtte den udvikling, der er sat med rammepapiret og Regeringens mål 3 for
social mobilitet.
I denne dialog opfordrer KKR til, at centrale aktører, brugerorganisationer, lokale handicapråd mv. inddrages
aktivt for at skabe dialog og handling om de centrale fælleskommunale målsætninger.
Rammepapiret vil blive præsenteret og drøftet med centrale aktører – både politikere, brugerorganisationer
og fagfolk – på Januarkonferencen den 16. januar 2017.
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3.3

Debat om den fremtidige udvikling på
voksensocialområdet

NOTAT

Synopsis for socialpolitisk udspil
Formål og baggrund
Socialområdet er i dag i en rivende udvikling drevet af et ønske om at øge
borgernes egenmestring og selvforsørgelse samt at bringe borgere sammen
på nye måder, som styrker den enkelte og fællesskabet. Udviklingen ændrer
rammerne for, hvordan socialpolitik tænkes og implementeres i praksis. Det
udfordrer aktørerne på området.
KL ønsker derfor at invitere til dialog om socialområdet. Det er et område,
som betyder meget for mange aktører – og som alle har en interesse i er
veldrevet til gavn for de borgere, som har brug for støtte i hverdagen. Der er
mange perspektiver og tilgange til området; det er f.eks. blevet tydeligt i
forbindelse med revision af servicelovens voksenbestemmelser.
KL har valgt at sætte et særligt fokus på voksensocialområdet fra efteråret
og frem til foråret 2017. Der er behov for en forstærket dialog med bl.a.
brugerorganisationer og de faglige organisationer om området. Dialogen vil
bl.a. finde sted på et dialogmøde den 10. november 2016, hvor KL har
inviteret interessenterne på området. Derudover planlægger KL og DH i
fællesskab at afholde fem regionale konferencer for de lokale handicapråd
og de regionale dialogfora.
I perioden frem til foråret udarbejdes og offentliggøres analyser og
anbefalinger, som vil være en del af det endelige udspil for at understøtte
den løbende debat og dialog. Der vil således i hele processen være fokus på
en offensiv markering i medierne. Processen løber frem til Social- og
Sundhedspolitisk Forum maj 2017, hvor KL samler anbefalinger og
budskaber i et socialpolitisk udspil. Dette udspil skal sætte retning for
kommunernes videre arbejde og politikudvikling på voksensocialområdet
gennem en række konkrete anbefalinger.
Formålet med at iværksætte en forstærket indsats på socialområdet,
herunder at udarbejde et udspil, er:
 At skabe en platform for en konstruktiv dialog med interessenter på
området – brugerorganisationer, faglige organisationer, Folketing
mv.
 At understøtte kommunernes politikudvikling på voksensocialområdet.
Anbefalingerne vil ikke alene vedrøre socialområdet, men også koblingen
mellem beskæftigelses- og socialområdet, som kan bidrage til at øge
beskæftigelsen for udsatte borgergrupper.
Der er nedsat en kommunal følgegruppe, som har til formål at kvalificere
indhold og anbefalinger i udspillet.
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Disposition for udspillet
Udspillet forventes at følge nedenstående disposition, hvor indhold og
sigtelinjer er skitseret nedenfor.
1. Kommunernes ambitioner for socialområdet
2. Hovedbudskaber – hvad skal der til?
3. Udviklingstendenser på det specialiserede socialområde
4. Nye behov – nye indsatser
5. Fælles indsats for børn med funktionsnedsættelse som forberedelse
til voksenlivet
6. Styrket beskæftigelsesindsats for udsatte grupper
7. Bedre og mere effektive forløb på tværs af sektorer
8. Tværgående samarbejde om borgere og familier med mange
indgange til kommunen
9. Boligområdet trænger til et eftersyn
10. De styringsmæssige rammer
11. Kvalitet i de kommunale indsatser
1. Kommunernes ambitioner for socialområdet
Velfærdssamfundet er skabt af aktive borgere – og uden bidrag fra langt de
fleste borgere kan det ikke fungere. Den bærende ide bag
velfærdssamfundet er at skabe grundlaget for et godt liv for det enkelte
menneske, hvor fundamentale ingredienser i et godt liv er aktivitet og
deltagelse.
De fleste mennesker kan og vil gerne deltage i fællesskabet. Fællesskabet
forstået som det at være en del af en familie, have et arbejde, have venner
og fritidsinteresser osv. Men vi ved samtidig godt, at ikke alle har lige
muligheder for det.
Kommunernes ambition for fremtidens socialpolitik er, at bidrage til at flere
fællesskaber åbner sig for de borgere, som i dag ser sig sat udenfor pga.
psykiske vanskeligheder, handicaps og sociale problemer. Nogle
problemstillinger er for komplekse til, at én organisationsform eller faglighed
kan løse dem alene. Og det må siges at karakterisere de problemstillinger,
som traditionelt søges løst gennem socialpolitikken. Vi har derfor brug for at
bygge videre på eksisterende samarbejdsrelationer med civilsamfundet,
virksomheder og regioner mv. Men også at der tænkes nyt, og i den
sammenhæng, at vi i langt højere grad end i dag ser de berørte borgere og
deres netværk som en aktiv del af løsningen.
For der er faktisk forskningsmæssigt belæg for, at hvis ikke borgeren tager
ejerskab til indsatsen, så er chancen for succes begrænset. Mange
kommuner har allerede i dag gode erfaringer med at gå nye veje, hvor
borgernes stemme får plads og giver mulighed for at nytænke dialogen med
og indsatserne for de berørte borgere. Vi skal turde tage ved lære af
borgernes erfaringerne og inddrage dem aktivt i udviklingen af vores sociale
indsatser.
Kommunerne skal i dialog med brugere og medarbejdere fortsætte de
senere års udvikling, hvor vi er gået fra et omsorgs- til et rehabiliterings- og
udviklingsperspektiv. De kommunale medarbejdere har i dag i langt højere
grad end tidligere en rolle i at facilitere, at borgeren – så vidt er muligt – lever
et liv på egne præmisser, frem for alene at yde borgeren en række services.
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Dato: 28. oktober 2016

Vi skal i fællesskab både nationalt og lokalt adressere de udfordringer, som
vi står over for. Ligesom man på sundhedsområdet taler om ’mest mulig
sundhed for pengene’, skal vi også turde drøfte med hinanden, hvordan vi
får mest muligt ud af vores sociale indsatser og de penge, som vi bruger på
området. I den sammenhæng er det væsentligt at slå fast, at det også er
’socialt’ at tænke beskæftigelse. Uanset om en beskæftigelse sker på
ordinære eller særlige vilkår vil det for mange være en adgangsbillet til nye
fællesskaber, som styrker den enkeltes handlemuligheder og styrke til at
mestre eget liv.
Socialpolitikken skal fortsat udgør et stærkt sikkerhedsnet for dem med
størst behov, men der er brug for et nyt fokus i samarbejdet med borgeren
og netværket omkring denne.
I kommunerne er vi klar til at løse vores del af den fælles opgave. Nu er
tiden kommet til et gearskifte, så vi får besvaret nogle af de centrale
spørgsmål, som har presset sig på i en årrække.
1. Hvordan fastholder og styrker vi fokus på rehabilitering og
egenmestring i de sociale indsatser? Hvordan sikrer vi, at borgerne
profiterer af de sociale indsatser? Og hvordan får borgeren en reel
stemme og medansvar?
2. Hvordan håndterer vi det stigende antal borgere, som har behov for
en social indsats, når opgaven skal løses inden for den samme eller
en mindre økonomisk ramme? Hvilke samarbejdsformer er der
behov for mellem kommuner og regioner på særligt psykiatri- og
sundhedsområdet?
3. Hvilken rolle skal borgerens netværk og civilsamfundet spille i
forhold til at styrke livssituationen for borgere med handicap og
socialt udsatte?
4. Hvad er den nationale plan for tilvejebringelse af billigere almene
boliger og øget fleksibilitet i anvendelsen af eksisterende almene
boliger?
5. Hvordan håndterer vi, at en gruppe udsatte borgere ikke er i
beskæftigelse, samtidig med stigende mangel på arbejdskraft? Og
hvordan kan samspillet med virksomhederne omkring denne gruppe
styrkes?
6. Hvordan styrker vi kommunalt det tværgående samarbejde om
borgere og familier med mange indgange til kommunen med fokus
på selvforsørgelse og styrkelse af borgernes arbejdsidentitet? Og
hvordan bidrager vi til, at sårbare børn og børn med handicap bliver
klædt på til et aktivt voksenliv?
2. Hovedbudskaber – hvad skal der til?
Hovedbudskaber og anbefalinger formuleres med afsæt i nedenstående
afsnit og de sigtelinjer, som er opstillet for hvert afsnit.
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3. Udviklingstendenser på det specialiserede socialområde
Hvordan ser såvel nuværende som fremtidige brugergrupper ud på det
specialiserede socialområde? Udspillet tager afsæt i et overblik over de
faktorer og bevægelser, der nu og i fremtiden påvirker efterspørgslen på det
specialiserede socialområde.
For at kunne dokumentere udviklingen på det specialiserede socialområde,
herunder udviklingen i brugergruppen, er det nødvendigt at basere sig på
undersøgelser med afsæt i såvel økonomidata, fremskrivninger, samt
udvikling i det regionale sundhedsvæsen. Det giver ikke nødvendigvis
direkte svar på udviklingen i brugergruppen på det sociale område, men kan
være med til at afdække udviklingstendenser, herunder eksterne
påvirkninger af efterspørgsel og behov for opgaveløsning.
I afsnittet gives der en karakteristik af nutidens brugere af ydelser til voksne
på det specialiserede socialområde. Det være sig i forhold til alder, primære
funktionsnedsættelser, arbejdsmarkedstilknytning mv.
Blandt tendenserne ses blandt andet:
 En markant vækst i antallet af borgere, der visiteres til
socialpædagogisk støtte uden at dette modsvares af et tilsvarende
fald i antallet af borgere i botilbud efter servicelovens §§107-108.
Stigningen kan således ikke alene forklares med den omlægning,
der er sket i botilbud, hvor langt flere tilbud i dag oprettes efter
almenboligloven med tilknyttet socialpædagogisk støtte.
 En fortsat stigning i antallet af hjemløse på 23 pct. fra 4.998 i 2009 til
6138 i 2015. Der ses i perioden en særlig stor stigning blandt unge
hjemløse, om end stigningen er aftaget noget fra 2013-2015.
 En markant stigning i antallet af børn, unge og voksne, der udredes i
behandlingspsykiatrien og behandles for psykiske problemstillinger.
Den væsentligste relative stigning ses indenfor ADHD, PTSD og
autisme. Den største absolutte stigning ses indenfor diagnoserne
ADHD, depression, angst og akutte belastningsreaktioner.
 Et historisk fald i indlæggelsestid i psykiatrien og i antallet af
sengepladser i psykiatrien.
 Flere borgere i psykiatrisk behandling end tidligere er i dag i
beskæftigelse. Det kan skyldes, at det i dag er et ændret segment,
der behandles i psykiatrien.
 En høj koncentration af socialt udsatte med psykiske
problemstillinger, misbrug mv. i udsatte boligområder.
 Flere personer med forskellige fysiske og psykiske
funktionsnedsættelser, herunder bl.a. personer med sklerose,
cerebral parese, rygmarvsskade, muskelsvind og
udviklingshæmning, er i kontakt med det regionale sundhedsvæsen.
 En stigning i fleksjob og særlig i minifleksjob (1-10 timer), som oftest
besættes af udsatte voksne og et markant fald i antallet af
tilkendelser af førtidspension.
Ovenstående tendenser vil blive forsøgt uddybet med fremskrivninger blandt
andre målgrupper på området, herunder hvilke bevægelser der sker ift. bl.a.
børn med fødselsskader, personer med hjerneskade, borgere med
udviklingshæmning mv.
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4. Nye behov – nye indsatser
Socialpolitikken bevæger sig i flere arenaer, hvor de berørte borgere vil have
forskellige behov for indsatser. Forebyggelse og tidlige indsatser kan
bidrage til, at mennesker kan blive i deres bolig eller job og uddannelse;
andre kan have behov for en mere kortvarig og intensiv støtte f.eks. i
forbindelse med psykiske vanskeligheder; mens andre igen vil have behov
for længere eller ligefrem livslang støtte for at kunne mestre deres hverdag.
Rehabilitering har de senere år stået centralt i de kommunale indsatser, hvor
fokus er på, hvordan mennesker kan udføre hverdagsaktiviteter og deltage i
samfundslivet på trods af funktionsevnenedsættelser eller sociale problemer.
Rehabilitering er en samarbejdsproces mellem borgeren og fagfolk, og vil
ofte også kræve involvering af pårørende og netværk for at lykkes.
Rehabilitering sker altså sammen med borgeren – og kan ikke gøres for
borgeren.
De kommunale indsatser bør samtidig afspejle, at målgrupperne for sociale
indsatser ændrer sig jf. afsnit 3. Nogle målgrupper vil have behov for en
fokuseret udredning og midlertidig støtte til at få styr på deres tilværelse
f.eks. borgere med angst og depression, men andre f.eks. ældre borgere
med udviklingshæmning vil have behov for øget sundhedsfaglige ydelser.
I afsnittet vil følgende overordnede sigtelinjer blive adresseret:
 De specialiserede indsatser skal understøtte et rehabiliterings- og et
habiliteringsperspektiv.
 Indsatserne skal tilrettelægges, så borgerens eget perspektiv og
medansvar styrkes.
 Der er behov for en øget differentiering i ydelser, som understøtter
tidsafgrænsede og målrettede forløb.
 Livskvalitet og deltagelse er et mål for alle og kan tage mange
former.
 Netværk og civilsamfund får en mere fremtrædende rolle i at styrke
udsatte borgeres mulighed for at deltage i fællesskaber.
 De kommunale kompetencer skal afspejle de ændrede behov i
målgrupperne.
 Velfærdsteknologi kan understøtte større selvhjulpenhed og bidrage
til fleksible løsninger.
5. Fælles indsats for børn med funktionsnedsættelse som
forberedelse til voksenlivet
Hvis det skal lykkes at støtte flere voksne til et selvstændigt liv på egne
præmisser, er der brug for, at indsatserne til børn og unge med nedsat
funktionsevne og deres familier tænkes ind som en del af en langsigtet
indsats, der ikke kun har fokus på familiernes situation frem til barnet fylder
18 år, men også understøtter, at børnene og de unge så vidt muligt kan leve
et selvstændigt liv som voksne.
Selvom de lovgivningsmæssige rammer og kompensationsmulighederne til
børn, unge og voksne er forskellige, så er formålet med hjælpen den
samme, nemlig at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at
lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten, som det er formuleret i
servicelovens formålsparagraf.
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Analyser viser, at målgruppen af børn og unge med nedsat funktionsevne er
i forandring. Der diagnosticeres i dag langt flere børn med
autismespektrumforstyrrelse og ADHD, og flere børn og unge har
angstproblemer i dag sammenlignet med tidligere jf. afsnit 3. Det stiller
ændrede krav til de kommunale indsatser og ikke mindst det tværgående
samarbejde mellem børne- og voksenområdet.
I afsnittet vil følgende overordnede sigtelinjer blive adresseret:
 Børnene og de unges situation skal ses i et livslangt perspektiv
 Indsatser til børn og unge samt deres familier skal tage højde for
udviklingen i målgrupper
 Der er behov for en alliance med forældrene om at skabe den bedst
mulige fremtid for deres børn og de unge
 Støtten til de unge skal være målrettet og tværgående, så den i
højere grad ruster dem til at klare voksenlivet uden for hjemmet
 De fleste unge med nedsat funktionsevne drømmer om at leve et
selvstændigt liv som voksne, og den livsindstilling skal forældre og
kommuner støtte op om i fællesskab
 Læring og uddannelse er lige så vigtig for børn og unge med nedsat
funktionsevne som for alle andre. Derfor skal skoler og
socialområdet samarbejde om, at flere børn med nedsat
funktionsevne får en uddannelse.
6. Styrket beskæftigelsesindsats for udsatte grupper
Alle skal have mulighed for at få et job og alle som kan, skal bidrage på en
arbejdsplads. Med et arbejdsmarked, som oplever stigende mangel på
arbejdskraft og med fleksible ansættelsesformer som fx minifleksjob, er der
et godt fundament for at udsatte voksne kan få en plads på
arbejdsmarkedet. Med fx ressourceforløb er det muligt at iværksætte særlige
tværfaglige og helhedsorienterede planer, som netop kan være med til at
sikre, at personer med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer kan
komme i arbejde på sigt. Det er afgørende, at beskæftigelse og
selvforsørgelse bliver løftet i et tværfagligt samarbejde.
At få udsatte borgere i beskæftigelse kræver virksomheder, som ser
borgerens styrker i stedet for udfordringer og ikke lader sig skræmme af fx
psykiske diagnoser. Men også virksomheder, der er fleksible i forhold til at
invitere ”anderledes” arbejdstagere ind.
Erfaringerne viser, at en primær barriere for, at udsatte grupper kommer i
job, er borgerens tro på egen kunnen og manglende motivation. Forskning
viser samtidig også, at sagsbehandlerens og netværkets tro på, at borgeren
kommer i job, er afgørende. Derfor er det vigtigt, at borgeren med støtte fra
kommunen, organisationer og eget netværk arbejder målrettet mod at
komme i beskæftigelse. Det kan være en afgørende faktor for, at den
udsatte voksne kommer i beskæftigelse.
Overordnede sigtelinjer i afsnittet er:
 Alle skal have mulighed for at være en del af arbejdsmarkedet og
dermed bidrage på arbejdsmarkedet
 Alle relevante aktører skal bidrage til at styrke borgerens vej mod
beskæftigelse og selvforsørgelse. At styrke borgerens arbejdsidentitet er
et fælles anliggende på tværs af alle fagligheder.
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Det sociale område kan med fordel spille en endnu større rolle i
borgerens vej mod arbejde - særligt ud fra tanken om at ”det er socialt at
tænke beskæftigelse”.
Samspillet med virksomhederne skal styrkes. Virksomhederne skal i
fremtiden i højere grad ansætte udsatte voksne og de skal klædes
endnu bedre på til at kunne håndtere de udfordringer, som borgerne
måtte have.
Det gode match mellem borger og virksomhed er en afgørende faktor for
en god start på arbejdsmarkedet. Der skal i højere grad fokus på at sikre
at borgerens kompetencer og arbejdsopgaverne matcher
Fleksible ansættelsesformer skal i stigende grad anvendes og der skal
samarbejdes om udvikling af både arbejdsopgaver og borgerens
arbejdspotentiale.

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

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

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

NOTAT

Ekstra elevpladser på SOSU uddannelserne
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SOSU Aarhus
SOSU Silkeborg
SOSU SkiveThisted-Viborg
SOSU-Randers
SOSU Herning

SOSU Horsens
Flere skoler

Aarhus
Odder
Skanderborg
Silkeborg
Skive
Viborg
Norddjurs
Randers
Herning

Holstebro
Lemvig
Struer
RingkøbingSkjern
Ikast-Brande
Horsens
Hedensted
Favrskov
Syddjurs

Assistenter
30

Hjælpere

15
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Evt. 4*
11

*Syddjurs:I forhold til SSH elever vurderes det ultimo nov. om der kan
skabes finansiering til ekstra 4 SSH elever udover dimensioneringen 2017.
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Kommunernes samarbejde om den virksomhedsrettede
indsats

De 11 jobcentre i Østjylland tilbyder følgende service i forbindelse med formidling af
arbejdskraft til virksomhederne:

1. En indgang til ”jobcentret” i hver kommune i form af et direkte telefonnummer og
mailadresse for virksomheder. Virksomhederne skal kun kontakte et af de 11 jobcentre –
som herefter internt koordinerer opgaven på tværs af jobcentre/kommunegrænser.
2. Alle virksomheder tilbydes såvel hjælp til rekruttering via www.jobnet.dk som direkte
formidling af arbejdskraft.
3. Alle henvendelser i jobcentrets åbningstid fra virksomheder besvares indenfor 24 timer
– formidlingen af arbejdskraft løses ikke nødvendigvis i den sammenhæng, men der
foretages en forventningsafstemning med virksomhed om tidsfristen, opgaven,
kvalifikationer, antal henviste kandidater, rekrutteringsprocessen og hvornår virksomheden
kan forvente at få tilbagemelding i form af CV’ere.
4. Formidling af den/de bedst kvalificerede kandidater til ordinære job gennem fremsendelse
af et aftalt antal CV’ere. Medmindre andet er aftalt kontakter virksomheden selv
kandidaterne med henblik på jobsamtale.
5. Virksomhedspraktik og løntilskud tilbydes i særlige tilfælde. Jobcentret skal godkende, at
kandidater er berettiget til praktik/ løntilskud. Som udgangspunkt vil det være så korte forløb
som muligt – f.eks. løntilskud på tre måneder.
6. Vi tilbyder altid alternative løsninger til virksomheder med behov for arbejdskraft inden for
flaskehalsområder.
(Der kan tilbydes virksomhedspraktik, løntilskud og opkvalificering, når der ikke findes
kvalificerede kandidater). Længden af løntilskud følger punkt 5, så der som udgangspunkt
bevilges tre måneders løntilskud.

De 11 jobcentre i Østjylland har aftalt følgende koordineringen og samarbejde på tværs i
forbindelse med formidling af arbejdskraft til virksomhederne:

1. Netværk mellem konsulenter, der formidler arbejdskraft på tværs af de 11 jobcentre.
(Mødes hvert ½ år – erfaringsudvikling samt udvikle og aftale fælles minimums service for
virksomheder m.v. Det fælles mål for gruppen er: Jobcentre skal opfattes som en
professionel spiller og samarbejdspartner for virksomhederne)
2. Der skal være en kontaktliste over netværksdeltagerne, til brug for sparring og spørgsmål.
3. Der skal være en kontaktliste over, hvordan og hvem man skal kontakte ved behov for hjælp
til rekruttering. Henvendelsen skal begrundes.
 Inden henvendelse til andet jobcenter, skal man selv havde forsøgt at finde egnede
kandidater på tværs af kommunegrænser. Først når det ikke lykkes, eller man har behov
for afklaring af ledighedslænge eller anden sparring, kontaktes andet jobcenter.
4. Der skal svares på henvendelser fra andre jobcentre indenfor 24 timer.
(Det jobcenter som har fået opgaven vurderer, hvilke Jobcentre er mest relevant for
opgaven).

5. Ordremodtager jobcentret har kontakten til virksomheden og er tovholder på opgaven og
opfølgningen overfor virksomheden.
6. Sikre fokus på fyldestgørende CV’ere blandt alle ledige.
(Information til nyledige straks efter tilmeldingen og præcisering af krav til kvaliteten)
7. Hvert jobcenter tilrettelægger sin jobformidlingsservice, sådan den som minimum opfylder
ovenstående serviceniveau.
I samarbejdet er konsulenterne i de 11 jobcentre bekendte med og opmærksomme på, at
serviceniveauet herudover er forskelligt f.eks. i forhold til om der afholdes samtaler med
kandidater forud for henvisningen til virksomheden, om virksomheden kontaktes efter
afslutning af ordren m.v.
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Kommunernes samarbejde om den virksomhedsrettede
indsats

Notat - en strategisk alliance mellem Jobcentrene Herning, Holstebro, IkastBrande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg
De 8 midt-vestjyske jobcentre har i efteråret 2014 gennemført en fælles proces med henblik på at
formulere en strategi for en alliance vedr. servicering af virksomhederne. En arbejdsgruppe har
forestået et forberedende arbejde, og Jobcenterchefer og nøglepersoner har været samlet til
seminar d. 27. – 28. november 2014 for at drøfte grundlaget for et samarbejde. Et forslag til
strategi foreligger hermed.
Den overordnede og primære intention med samarbejdet er at medvirke til en optimal
understøtning af virksomhederne i det geografiske område omfattet af kommunerne.
En sekundær intention med alliancen er at have vægt og gennemslagskraft, når man ønsker at
øve lokal indflydelse på overordnede beskæftigelsesmæssige tiltag, som gøres fra centralt eller
regionalt hold.
Alliancens strategi m.h.t. serviceringen af virksomhederne skal virkeliggøres gennem en række
mere konkrete handlingsanvisninger, procedurebeskrivelser, fælles ydelseskatalog samt fælles og
ensartet kompetenceudvikling af virksomhedskonsulenter m.v.
Det er i denne sammenhæng væsentligt at understrege, at serviceringen af virksomhederne fortsat
sker via det enkelte jobcenters indsats i forhold til kommunens egne virksomheder. Alliancen og
dens fælles arbejdsgrundlag skal således sikre, at der på en ensartet og effektiv måde tages hånd
om de tilfælde, hvor et arbejdskraftbehov eller ønske om samarbejde ikke kan mødes og opfyldes
af det enkelte jobcenter, men kræver, at flere jobcentre i et givent geografisk område forener
kræfterne.
I disse tilfælde skal virksomheden og dens behov mødes af en professionel og effektiv samlet
organisation, som igennem det lokale jobcenter løser opgaven.
Alliancens mission er
I fællesskab at understøtte et sammenhængende og dynamisk arbejdsmarked for virksomhederne
i Vest
Alliancens vision er
Alliancen opleves som en troværdig samarbejdspartner for alle virksomhederne. De oplever, at
deres behov for service og arbejdskraft imødekommes.
Alliancens mål er
Virksomhederne oplever
• Alliancen koordinerer og arbejder på tværs af kommunegrænser og med udgangspunkt i
virksomhedernes behov
• At Alliancen er en professionel og proaktiv partner
Alliancens vedtagne strategi lyder
1. Alliancen formulerer fælles standarder for service og kvalitet, herunder
• Sikring af smidig og entydig kommunikation med virksomhederne
• Fælles servicepakker
• Fælles ydelseskatalog
Jobcentrene Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, RingkøbingSkjern, Skive, Struer og Viborg

•

Ensartet tolkning af lovgivning

2. Alliancen sikrer, at der i nødvendigt omfang er konsulenter, som er vidende om
arbejdsmarkedet, forberedte, bredt orienterede og i stand til at forstå/afdække
virksomhedernes behov gennem
• Fælles uddannelse af virksomhedskonsulenter
• Ledelsesmæssig opfølgning på resultater og adfærd
• Netværksskabelse blandt virksomhedskonsulenterne
3. Alliancen sikrer, at der arbejdes på tværs og med involvering af alle relevante parter
• Udarbejdelse af en procedure- og arbejdsgangsbeskrivelse
• Fælles vidensdeling via digitale løsninger
4. Alliancen følger og samler viden om udviklingen på arbejdsmarkedet, politiske tiltag, den
økonomiske udvikling m.v. for at være på forkant med iværksættelse af initiativer, ved at
• Fremsende orienteringer, forslag m.v. til dagsordnerne på de nye RAR-møder.
• Lave fælles markedsføring/orientering til virksomhederne, presse m.v. – af alliancen, af
resultater, af initiativer og ordninger, ny viden om arbejdsmarkedet m.v.
• Deltager i eksterne netværk
Organisering
Det praktiske og daglige arbejde organiseres og drives af en arbejdsgruppe med deltagelse af alle
8 jobcentre. Denne gruppe mødes med jævne mellemrum og forbereder dagsordener til halvårlige
møder i jobcenterchefgruppen, som er det forum, hvor alle overordnede beslutninger tages. I det
omfang der skal udføres fælles opgaver, analyser, projekter ell.a. nedsættes ad-hoc
arbejdsgrupper med specialistdeltagelse fra udvalgte kommuner.
Den nye arbejdsgruppe har planlagt og datosat sit første møde, hvor den vil konstituere sig, fordele
roller og opgaver, aftale spilleregler for arbejdet samt forberede det første møde i den besluttende
Vestchefgruppe bestående af de 8 jobcenterchefer.

Mercuri Urval
Morten Thomsen & Jan Thomsen
Århus d. 5. december 2014

Jobcentrene Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, RingkøbingSkjern, Skive, Struer og Viborg
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Resultataftale med Væksthus Midtjylland 2017
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Regionale strategiske fokuspunkter 2017
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1. Formål og baggrund
Denne aftale indeholder mål og aktiviteter for Væksthus Midtjyllands virke i 2017.
Formålet med aftalen er at tilvejebringe de bedste udviklingsmuligheder for iværksættere
og virksomheder med vækstpotentiale i den midtjyske region, i form af vejledning/vækstkortlægning, overblik over/henvisning til relevante muligheder for videntilførsel (eks. rådgivning) samt medfinansiering til vækst (”investering”).
Dette udfoldes via de tre hoved-væksthusroller:




Vækstkortlægning/vejledning
Operatørfunktioner
Regionalt knudepunkt

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

1
2

”Det midtjyske Vækstunivers”. Strategi 2013 – 14. Marts 2013.
Væksthusene 2.0 – en ny vækstmodel. IRIS Group for KL og Erhvervs- og Vækstministeriet 2014.

1

Der er således en mængde erfaringer med at arbejde med den aktuelle vækstmodel, både
på regionalt og nationalt plan. KKR Midtjylland modtager halvårligt status på Væksthus
Midtjyllands aktiviteter, ligesom der tidligere er udarbejdet en foreløbig opsamling på
erfaringerne med ”Det midtjyske Vækstunivers”3.
Som led i gennemførelsen af aftalen mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland for
2016 har der været gennemført en proces med det formål at afdække behovet for evt.
justeringer i strategien bag ”Det midtjyske Vækstunivers”. Konkret har der været afholdt
workshops, hvor aktørerne i/omkring det midtjyske erhvervsservicesystem har været
inviteret til at deltage. Resultatet af processen er vedlagt denne aftale som bilag.
2. Aftalekomplekset
Aftalekomplekset omkring væksthusene består af tre niveauer:


En flerårlig national rammeaftale og en etårig national aftale mellem Kommunernes
Landsforening og Erhvervs- og Vækstministeriet
En regional aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland
En lokal aftale mellem den enkelte kommune og Væksthus Midtjylland.




National rammeaftale 2016 -20
KL og Erhvervs- og Vækstministeriet har indgået en national rammeaftale for væksthusene for perioden 2016 – 20. Aftalen beskriver bl. a. det strategiske fokus for væksthusene
samt væksthusenes overordnede opgaver og fælles system- og værktøjsanvendelse.
KL og Erhvervs- og Vækstministeriet har i rammeaftalen 2016 – 20 defineret en vision for
væksthusene i 2020:
Vision for væksthusene 2020
Væksthusene er det centrale knudepunkt i det offentlige erhvervsfremmesystem. Det
er stedet, hvor virksomheder med vækstambitioner kan få adgang til gratis og uvildig
vækstkortlægning, viden og vejledning, som bidrager til, at de kan realisere deres
vækstpotentiale.
Det ses ved, at 75% af vejledte virksomheder:




vurderer, at sparringen med væksthuset har haft stor betydning for
virksomhedens udvikling,
øger beskæftigelsen efter sparring med væksthuset, og
øger omsætningen efter sparring med væksthuset.

Det midtjyske Vækstunivers – status sommer 2014. Behandlet på KKR Midtjyllands møde 12. september
2014.
3
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Etårig national aftale 2017
KL og Erhvervs- og Vækstministeriet fastlægger årligt konkrete mål for bl. a. væksthusenes samlede aktivitetsniveau, henvisningsomfang, tilfredshed, vækst i beskæftigelse,
omsætning og eksport hos vejledte virksomheder samt fordelingen af den økonomiske
ramme til væksthusenes grundlæggende aktiviteter. Kommunerne kompenseres for deres
finansiering af væksthusene over bloktilskuddet. I 2017 er den økonomiske basisbevilling
til væksthusene i alt kr. 105 mio., heraf kr. 23,376 mio. til Væksthus Midtjylland. Indholdet i
den nationale aftale for 2017 er i skrivende stund ikke udmeldt.
Regional aftale 2017
KKR Midtjylland fastlægger årligt de regionale supplerende mål og erhvervspolitiske
perspektiver, som ønskes prioriteret (nærværende aftale). Som nævnt under afsnit 1 har
KKR Midtjylland (og Vækstforum for Region Midtjylland) besluttet, at strategien ”Det midtjyske Vækstunivers” (Imidt) udgør rammerne for den midtjyske erhvervsserviceindsats.
Lokale aftaler 2017
Den enkelte kommune har mulighed for at indgå en særskilt aftale med Væksthus Midtjylland. Denne udmøntes inden for de overordnede rammer af nærværende regionale
aftale og har til formål at målrette Væksthus Midtjyllands aktiviteter mest muligt ift. den
enkelte kommunes erhvervspolitiske mål og strategier. De lokale aftalers omfang skal
være inden for de overordnede aktivitetsmål, som er fastlagt i denne aftales afsnit 6.
En skabelon for lokale aftaler findes vedlagt denne aftale som bilag.
3. Det midtjyske erhvervsservicesystem
Væksthus Midtjylland er regionalt knudepunkt i det samlede sammenhængende og
enstrengede erhvervsservicesystem i den midtjyske region, som kan opdeles i følgende:




Lokal/basal erhvervsservice
Fokuseret erhvervsservice/-udvikling
Specialiseret erhvervsservice

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




Vækstkortlægning
Operatørfunktioner
Regionalt knudepunkt

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

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

Central Denmark EU Office
EksportKreditFonden (EKF)
Eksportrådet/Udenrigsministeriet
Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU)
Nopef/Nefco
Region Midtjylland
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Derudover er der siden 2008 udviklet en platform for kompetenceudvikling af konsulenter
og rådgivere på tværs af erhvervsfremme-, beskæftigelses- og uddannelsesystemerne.
Platformen betegnes Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi (MEA) og har til formål at
etablere en fælles referenceramme for midtjyske aktører på tværs af de tre systemer.
Gennem en vifte af aktiviteter sikrer MEA, at virksomhederne mødes af professionelle
aktører i et enstrenget og sammenhængende system.
I regi af MEA afholdes følgende kompetenceudviklingsaktiviteter:
-

Basismoduler - grundforløb med obligatoriske tilbud til alle medarbejdere
Vækstmoduler - specialistforløb med obligatoriske tilbud der opkvalificerer
konsulenterne i at kunne vejlede iværksættere/virksomheder
Udviklingsmoduler med kompetenceudviklingstilbud inden for udvalgte emner
Det årlige Erhvervsudviklingsdøgn – et tilbud til hele MEAs målgruppe med formidling
af centrale aktuelle trends af interesse for de tre systemer.

Årligt har MEA mere end 500 deltagere til de forskellige aktiviteter.
4. Fælles værktøjer og virkemidler
Væksthus Midtjylland stiller en række værktøjer og virkemidler til rådighed for det samlede
erhvervsservicesystem.
Fælles CRM-system
Alle vejledninger i den samlede erhvervsserviceindsats registreres i det fælles CRMsystem. Vejledte iværksættere (før start) registreres med CPR-nummer, navn, adresse,
telefonnummer og uddannelse, vejledningens hovedindhold – samt evt. øvrige data, som
parterne har aftalt. Vejledte iværksættere efter start og indtil tre år samt virksomheder
registreres med CVR-nummer, navn, adresse og branche, kontaktpersonens navn og
uddannelse samt vejledningens hovedindhold – samt evt. øvrige data, som parterne har
aftalt.
Opnår operatører inden for den fokuserede erhvervsservice og/eller Væksthus Midtjylland
kontakt med en iværksætter/virksomhed uden forudgående kontakt med den lokale
erhvervsservice, orienteres den stedlige lokale erhvervsservice herom via registrering i det
fælles CRM-system så vidt muligt inden for to arbejdsdage, og den stedlige lokale
erhvervsservice vil automatisk modtage advis.
Ift. det fælles CRM-system gælder det, at alle parter, herunder parternes ansatte og
eksternt tilknyttede samarbejdspartnere, er forpligtet til at iagttage ubetinget tavshed og
fortrolighed i forhold til tredjemand med hensyn til alle oplysninger omkring forhold hos
involverede iværksættere/virksomheder, som måtte komme til parternes kundskab som
følge af samarbejdsaftalens indgåelse, og som angår forhold, der ikke er offentligt
tilgængelige. Parterne er i forbindelse med indgåelse af ansættelsesaftaler, aftaler med
eksterne samarbejdspartnere, etc., der vedrører forhold omfattet af denne samarbejdsaftale, endvidere forpligtet til at drage omhu for, at der i disse aftaler indsættes en
fortrolighedsklausul, der tilsvarende sikrer fortrolighed omkring iværksætter/virksomhedsoplysninger, som disse måtte få kendskab til qua denne aftale.
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Kompetenceudvikling
For vedblivende at kunne identificere vækstpotentialet og bidrage med kvalificeret vejledning er det en forpligtelse for alle operatørenheder i det samlede erhvervsservicesystem i
den midtjyske region at deltage med repræsentanter i aftalte fælles kompetenceudviklingsaktiviteter i regi af Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi (MEA). Desuden deltager
aktører fra beskæftigelses- og uddannelsessystemerne. Aktiviteterne omfatter bl.a. MEAs
erhvervsserviceuddannelse (basis/grund- og vækstmoduler), det årlige erhvervsudviklingsdøgn samt gensidige informationsudvekslingsmøder (eks. Imidtdage og dialogmøder på ledelsesniveau for erhvervsserviceaktørerne) De overordnede linjer for den
fælles kompetenceudvikling fastlægges i MEAs akademiråd, som består af repræsentanter for kommunerne, lokale erhvervsserviceoperatører, Region Midtjylland samt øvrige
aktører (bl.a. innovationsmiljøer, forsker-/udviklingsparker m. fl.). Væksthus Midtjylland
stiller medarbejderressourcer til rådighed for sekretariatet for MEA.
Markedsføring
Væksthus Midtjylland skal som led i varetagelsen af operatørfunktioner og knudepunktsrollen arbejde for at der sker en slagkraftig markedsføring af tilbuddene i Imidt. Endvidere
er kommunerne i region Midtjylland enige om, at operatørerne på den lokale og fokuserede erhvervsserviceindsats på tilsvarende vis forpligter sig til at deltage aktivt i den lokale
markedsføring og udbredelse af tilbuddene under Imidt.
Væksthus Midtjylland skal holde operatørerne på den lokale og fokuserede erhvervsservice ajour ift. implementeringen af den regionale indsats. De overordnede rammer for
markedsføringen aftales i en fælles markedsføringsgruppe, som består af repræsentanter
for kommunerne, lokale erhvervsserviceoperatører, Region Midtjylland og Væksthus
Midtjylland.
Evaluering/effektmåling
Med henblik på at kunne tilpasse og udvikle erhvervsserviceindsatsen er det vigtigt at
have den fornødne dokumentation for, i hvilket omfang aktiviteterne har en effekt ift. målgruppens økonomiske præstationer.
Væksthus Midtjylland skal tilbyde interesserede kommuner en profilanalyse, som afdækker og formidler centrale data om vejledte i den lokale erhvervsservice (eks. antal ansatte,
omsætning, eksport mv.) samt sikre, at deltagere i den specialiserede erhvervsserviceindsats evalueres og effektmåles. Evalueringen af den programbaserede indsats koordineres i en styregruppe, hvor bl. a. kommunerne er repræsenteret.

6

Honorering af lokale erhvervsserviceoperatører
Den lokale erhvervsservice kan inden for denne aftale honoreres af Væksthus Midtjylland
for4:
1) Screening/visitation af virksomheder med vækstambitioner/-perspektiver til den
specialiserede erhvervsservice og ved anvendelse af ”Væksthjulet”, som parterne
er enige om. Honoraret er op til kr. 2.500 pr. screening/visitation til den specialiserede erhvervsservice (til faktisk timeforbrug/-sats).
2) Registrering af alle vejledte iværksættere (før start og indtil tre år). Honoraret er kr.
500 pr. iværksætter (til faktisk timeforbrug/-sats).
3) Screening/visitation af iværksættere (før start og indtil tre år) med vækstambitioner/-perspektiver til den specialiserede erhvervsservice og ved anvendelse af ”Væksthjulet”. Honoraret er op kr. 2.500 pr. screening/visitation til den specialiserede
erhvervsservice (til faktisk timeforbrug/-sats).
Herudover kan der aftales fælles projektudvikling og –gennemførelse efter særskilt aftale
om honorering.
5. Regionale strategiske fokuspunkter 2017
Indsatsen i 2017 vil have fokus på at implementere strategien/vækstmodellen i ”Det
midtjyske Vækstunivers” samt indarbejde justeringerne i strategien (bilag).
Den midtjyske vækstmodel (Imidt) kan illustreres som et hus, hvor de styrende principper
udgør fundamentet, og væksten bæres af fire søjler: Vækstpotentialeniveauer, vækstværktøjer, vejledning og medfinansiering.
Den midtjyske vækstmodel (Imidt)
Styrende principper er det værdigrundlag/sæt af pejlemærker, som strukturerer
erhvervsserviceindsatsen. De styrende principper er: 1) Målet med indsatsen er
vækst og skalérbarhed, 2) Der skal være et vækstpartnerskab med virksomheden,
3) Indsatsen skal være strategisk og sammenhængende, 4) Indsatsen er en investering i virksomhedens vækst og 5) Virksomhedens vækstambition/-potentiale skal
trænes – hele livet.
Vækstværktøjer er erhvervsservicesystemets adgang til fælles værktøjer og
systemer, som vedblivende skal sikre, at iværksættere og virksomheder får en
kvalificeret og ikke mindst sammenhængende service. Eksempler på vækstværktøjer er camps, Væksthjulet og CRM-systemet.
Vækstpotentiale er et udtryk for virksomhedens evne og vilje til at skabe nye
arbejdspladser og forøgelse af omsætning og eksport. Aktuelt anvendes en enkelt
terminologi med tre vækstpotentialeniveauer (A, B og C) ud fra følgende vækstkriterier: 1) Vækstambitionen, 2) Skalérbarhed, 3) Organisatorisk kapacitet, 4)
Markedspotentiale/strategi for internationalisering, 5) Strategi/mulighed for finansiering af vækst, 6) Anvendelse af/perspektiver ift. ny teknologi og 7) Potentiale
som
rollemodel.
4 Inden
for rammerne
af de muligheder, som Væksthus Midtjyllands operatørfunktioner giver.
Vejledning har fokus på udvikling og professionalisering af grundydelsen i den
offentlige erhvervsservice. Eksempler på centrale virkemidler er kompetenceudvik7
ling i erhvervsservicesystemet samt anvendelsen
af Key Account Managerfunktioner.

I overensstemmelse med den nationale rammeaftale 2016 – 20 og som nævnt i
regeringsgrundlaget5 er der gennemført et eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen i 2016.
Resultatet og evt. konsekvenser heraf kendes ikke i skrivende stund.
6. Aktiviteter
Følgende overordnede mål er fastlagt for Væksthus Midtjyllands aktivitet i 20176:
Nationale mål7
Suppl. midtjyske mål
Overordnet mål:
 Væksthusene skal skabe en
 Proces ift. afklaring af
Samfundsmæssigt
samfundsmæssig værditilbehovet for evt.
afkast
vækst, der er tre gange større
justeringer i strategiend den offentlige investering
en ”Det midtjyske
Vækstunivers” (k)
Aktivitetsmål
 Vækstkortlægning for min. 448
 Vækstkortlægning for
virksomheder plus 448 øvrige
min. 1.200 virksomkontakter (v)
heder (incl. nationale
mål) (v)
 Henvisning af min. 80% af de
virksomheder, som har fået en
 Udvikling og implevækstkortlægning og vækstmentering af kompeplan i 2017 til privat rådgivning
tenceudviklings(min. 70%) eller offentlige
tilbud i regi af MEA
tilbud (v)
efter beslutning i
akademirådet (k)
 I regi af MEA tilbydes
min. 15 moduler, 2
studieture samt
Erhvervsudviklingsdøgnet (k)
 Min. 600 deltagere i
MEA’s aktiviteter (k)
 Min. 600 individuelle
vækstforløb med
medfinansiering fra
regionale programmer til tilførsel af
viden ifm. vækstforløb (o)

5

Sammen for fremtiden. Regeringsgrundlag. Regeringen juni 2015.
Det er så vidt muligt efter hvert mål angivet, om målet vedrører vækstkortlægning (v), operatørfunktionen
(o) eller knudepunktsrollen (k).
7
Som nævnt på side 3 er indholdet i den nationale aftale for 2017 ikke udmeldt i skrivende stund. De nævnte
nationale mål er fra den nationale aftale for 2016 (dog ikke de nævnte årstal).
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Kvalitetsmål





Effektmål



Min. 70% af virksomhederne,
som har modtaget en vækstkortlægning og vækstplan i
2017, giver udtryk for, at sparring med væksthuset har påvirket virksomhedens udvikling
i middel eller høj grad (v)
Net Promotor Score på min.
60 ift. virksomheder som har
en vækstkortlægning og
vækstplan i 2017, og der vil
anbefale væksthuset til andre
(v)
Virksomheder, der har fået en
vækstkortlægning og
vækstplan i 2015:
øger beskæftigelsen min. 10
procentpoint
øger omsætningen min. 15
procentpoint
øger eksporten min. 10
procentpoint



Min. 80% af de virksomheder, som har
modtaget medfinansiering fra regionale
programmer til
tilførsel af viden ifm.
vækstforløb er
tilfredse eller meget
tilfredse (o)

Virksomheder, der har modtaget medfinansiering fra
regionale programmer til
tilførsel af viden ifm. vækstforløb:


øger værditilvæksten
min. 10 procentpoint

- mere end øvrige virksomheder i regionen8 (o).

- mere end sammenlignelige
virksomheder over en toårig periode
fra 2015 – 17(v)


Andelen af væksthuskunder,
som er løftet til vækstlaget, er
vokset til 15%.

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

8

Målet opgøres efter særskilte retningslinjer ifm. evaluering/effektmåling af de regionale programmer og
opgøres ikke årligt.

9

8. Økonomi
Væksthus Midtjylland modtager kr. 23.376.000 for indsatsen inden for rammerne af nærværende aftale. Beløbet faktureres kommunerne efter følgende fordelingsnøgle:
Kommune
Favrskov Kommune
Hedensted Kommune
Herning Kommune
Holstebro Kommune
Horsens Kommune
Ikast-Brande Kommune
Lemvig Kommune
Norddjurs Kommune
Odder Kommune
Randers Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Samsø Kommune
Silkeborg Kommune
Skanderborg Kommune
Skive Kommune
Struer Kommune
Syddjurs Kommune
Viborg Kommune
Aarhus Kommune
I alt

Kr.
816.000
804.000
1.584.000
1.056.000
1.632.000
756.000
384.000
720.000
396.000
1.788.000
1.032.000
72.000
1.620.000
1.032.000
876.000
420.000
744.000
1.740.000
5.904.000
23.376.000

Fakturering sker januar 2017 og forfalder til betaling pr. 31. januar 2017.
9. Ikrafttræden
Aftalen træder i kraft 1. januar 2017.

For KKR Midtjylland
den
/ 2016

For Væksthus Midtjylland
den
/
2016

Jan Petersen
Formand for KKR Midtjylland

Søren Olesen
Formand for Væksthus Midtjylland
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Bilag: Forslag til justeringer af strategien bag ”Det midtjyske Vækstunivers”
Vækstværktøjer:
 Styrkelse af samarbejdet i erhvervsservicesystemet, herunder mulighed for
informationsdeling (mit.imidt)
 Nyt profilanalyseværktøj (identifikation af vækstboblere)
 Anvendelse af vækstpaneler (systematisk mulighed for sparring med udvalgte
konsulenter, eksperter m. fl. ift. den enkelte virksomheds behov)
Vækstpotentiale:
 Bedre informationsdeling (mit.imidt)
 Tættere samarbejde i erhvervsservicesystemet (eks. flere sambesøg og
revitalisering af imidt-møder (faste møder i erhvervsservicesystemet))
Vejledning:
 Revitalisering af akademirådet (MEA)
 Relancering af basismodulet (ift. nyansatte og ift. erfarne medarbejdere)
 Konsulentuddannelsen deles i to muligheder: 1) En formel uddannelse med bl.
a. eksamen (eks. diplomuddannelse) og 2) Moduler om nye vækstproblematikker/vigtige trends
Medfinansiering:
 Drøftes af Vækstforum for Region Midtjylland
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Bilag til forslag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2017

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE
OM
ERHVERVSSERVICE
MELLEM
XX KOMMUNE,
OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND
1. JANUAR – 31. DECEMBER 2017

Indholdsfortegnelse:
1.
2.
3.
4.
5.

Formål
Erhvervspolitiske mål og prioriteringer
Indhold
Opfølgning
Ikrafttræden

1. Formål
Denne aftale er et bilag til aftalen af XX. november 2016 mellem KKR Midtjylland og
Væksthus Midtjylland vedr. erhvervsserviceaktiviteter i 2016.
Formålet med nærværende lokale aftale er at give mulighed for yderligere målretning af
Væksthus Midtjylland ydelser og tilbud i XX Kommune ift. realisering af lokale erhvervspolitiske mål og prioriteringer.
Yderligere parter kan indgå i aftalen efter lokal prioritering.
2.Erhvervspolitiske mål og prioriteringer
XX Kommune har særlig fokus på (lokale mål, prioriterede sektorer/indsatser mv.)
3.Indhold
Væksthus Midtjylland har iht. strategien bag Det midtjyske Vækstunivers (Imidt) to
hovedtilbud:



Gratis vækstkortlægning
Medfinansiering af videntilførsel til vækstformål1

Følgende er særskilt aftalt som aktivitetsmål for xx Kommune i 2017:

1

Under forudsætning af de fornødne operatørfunktioner (regionale programmer).

1

Bilag til forslag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2017

Aktivitet

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

Vejledning:
Vejledte iværksættere
Vejledte virksomheder
Vejledte i alt:
Medfinansiering til vækst:
(Regionale programmer)
Vækstforløb for
iværksættere/virksomheder
på A-vækstpotentialeniveau
Vækstforløb for
iværksættere/virksomheder
på B-vækstpotentialeniveau
Vækstforløb for
iværksættere/virksomheder
på C-niveau
Regionale program. i alt:
Øvrige/fokuserede
erhvervsservicetiltag:

Fokuserede
erhvervsservicetiltag i alt:
I alt i xx Kommune 2017:
3.Opfølgning
Det er aftalt, at der følges op (kvartalsvis, halvårligt).

2

Mål for antal
(virksomheder)

Bilag til forslag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2017

4. Ikrafttræden
Samarbejdsaftalen træder i kraft 1. januar 2017.

For XX Kommune
den / 2016

For Væksthus Midtjylland
den /
2016

3
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Status på resultatkontrakt med KKR Midtjylland pr. 30. juni 2016.

Nationale mål

Overordnet
mål:
Samfundsmæssigt
afkast



Aktivitetsmål





Væksthusene skal
skabe en samfundsmæssig værditilvækst,
der er tre gange større
end den offentlige
investering
Vækstkortlægning for
min. 448 virksomheder
plus 448 øvrige
kontakter
Henvisning af min. 80%
af de virksomheder,
som har fået en vækstkortlægning og vækstplan til privat rådgivning
(min. 70%) eller offentlige tilbud

Suppl. midtjyske mål
(regionale mål)


Proces ift. afklaring
af behovet for evt.
justeringer i strategien ”Det midtjyske
Vækstunivers”



Vækstkortlægning
for min. 1.200 virksomheder (incl.
nationale mål)
Opsøgende indsats
sker primært inden
for de fokuserede
indsatsområder i
den regionale
erhvervsudviklingsstrategi
Udvikling og implementering af kompetenceudviklingstilbud i regi af MEA
efter beslutning i
akademirådet
I regi af MEA tilbydes min. 15 moduler,
2 studieture samt
Erhvervsudviklingsdøgnet (k)
Min. 600 deltagere i
MEA’s aktiviteter
Min. 600 individuelle
vækstforløb med
medfinansiering til
tilførsel af viden ifm.
vækstforløb










Status pr. 30. juni 2016
Nationale mål:
 Målet opgøres
en gang årligt
af Erhvervsstyrelsen




Vækstkortlægning er foretaget for 225 virksomheder
(meldt til
brugerevaluering)
82% af vejledte
iværk. /virk,
som er meldt til
brugerevaluering, er henvist
til rådgivning

Regionale mål:
 Proces er i
gang (workshops + forslag til justering)











Der er foretaget vækstkortlægning
for 732 virksomheder i alt
(incl. nationalt
mål)
De fokuserede indsatsområder i den
regionale
erhvervsudvik
-lingsstrategi
indgår i den
opsøgende
indsats
Nye tilbud er
under udvikling/implemen
-tering i regi
af MEA
7 moduler er
gennemført, 3
studieture er
under planlægning og
Erhvervsudviklingsdøgnet gennemføres 28 – 29.
april 2016 i
Horsens
355 deltagere
i MEA’s
aktiviteter
143 individuelle vækstforløb med medfinansiering
fra regionale
programmer
er i gangsat
(heraf 3 uden
for region
Midtjylland)

Kvalitetsmål





Effektmål



Min. 70% af virksomhederne, som har modtaget en vækstkortlægning og vækstplan i
2016, er tilfredse eller
meget tilfredse med
vækstkonsulentens
kompetencer
Net Promotor Score på
min. 60 ift. virksomheder som har en vækstkortlægning og vækstplan i 2016, og der vil
anbefale væksthuset til
andre



Virksomheder, der har
fået en vækstkortlægning og vækstplan i
2014:



øger
beskæftigelsen
min. 10
procentpoint
øger omsætningen
min. 15
procentpoint
øger eksporten
min. 10
procentpoint
- mere end
sammenlignelige
virksomheder over
en toårig periode
fra 2014 – 16.


Andelen af væksthuskunder, som er løftet til
vækstlaget, er vokset til
15%.

Min. 80% af de virksomheder, som har
modtaget medfinansiering til tilførsel af
viden fim. Vækstforløb er tilfredse
eller meget tilfredse





Virksomheder, der
har modtaget medfinansiering til tilførsel af viden ifm.
vækstforløb:




øger
værditilvæksten
min. 10 procentpoint
- mere end øvrige
virksomheder i
regionen

98% af virksomhederne,
som har modtaget en vækstkortlæging og
vækstplan, er
tilfredse eller
meget tilfredse
med vækstkonsulentens
kompetencer
Net Promotor
Score på 73 ift.
virksomheder,
som har en
vækstkortlægning og en
vækstplan, og
der vil anbefale
væksthuset til
andre
Effektmål opgøres en gang
årligt af
Erhvervsstyrelsen
Andelen af
væksthuskunder,
som er løftet til
vækstlaget,
opgøres en
gang årligt af
Erhvervsstyrelsen



Tilfredshed ift.
modtagere af
medfinansiering fra regionale programmer er ikke
opgjort aktuelt



Effektmål opgøres i forbindelse med
diverse
evalueringer/effektmålinger af
regionale
indsatser
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KKR Midtjylland
August 2016

Status
1. januar – 30. juni 2016

Geografisk fordeling af vækstkortlægninger
(specialiseret erhvervsservice)
1. januar – 30. juni 2016

Geografisk fordeling af vækstkortlægninger
17
(specialiseret erhvervsservice)
1. januar – 31. maj 2011

23

39

31

26

42

24

71

15

49
207
63

26

20
27

25
5
2
20

Geografisk fordeling af vækstkortlægninger
1. januar – 30. juni 2016 ift. indbyggertal
Kommune

Favrskov
Hedensted
Herning
Holstebro
Horsens
Ikast-Brande
Lemvig
Norddjurs
Odder
Randers
Ringkøbing-Skjern
Samsø
Silkeborg
Skanderborg
Skive
Struer
Syddjurs
Viborg
Århus
I alt

Væksthus Midtjylland

%
af indbyggertal
pr. 1. januar 2016

%
af vækstkortlægninger
(januar – juni 2016)

3,7
3,6
6,8
4,5
6,8
3,1
1,6
2,9
1,7
7,5
4,4
0,3
7,0
4,6
3,6
1,7
3,2
7,4
25,6
100,0

3,3
2,7
8,6
9,7
3,7
2,7
3,1
5,7
0,7
3,6
3,6
0,3
6,7
3,4
2,3

5,3
2,1
4,2
28,3

100,0

3

Geografisk fordeling af individuelle forløb bevilget 1. januar –
30. juni 2016 under regionale programmer (Iværksætterprogram 2015, Virksomhedsudviklingsprogram 2015
og Internationaliseringsprogram 2015)

Geografisk fordeling af individuelle forløb
8
bevilget
1. januar – 31. maj 2011 under regionale
programmer (STARTmidt Acc, VÆKSTmidt Acc,
6
EnergiTEKmidt
og FØDEVAREmidt)

6

6

7

3

8

6

2

9
51
7
2

2
10

2

3
1

1

Geografisk fordeling af individuelle forløb
1. januar – 30. juni 2016 ift. indbyggertal
Kommune

Favrskov
Hedensted
Herning
Holstebro
Horsens
Ikast-Brande
Lemvig
Norddjurs
Odder
Randers
Ringkøbing-Skjern
Samsø
Silkeborg
Skanderborg
Skive
Struer
Syddjurs
Viborg
Århus
I alt

Væksthus Midtjylland

%
af indbyggertal
pr. 1. januar 2016

%
af individuelle forløb
(januar – juni 2016)

3,7
3,6
6,8
4,5
6,8
3,1
1,6
2,9
1,7
7,5
4,4
0,3
7,0
4,6
3,6
1,7
3,2
7,4
25,6
100,0

5,7
0,7
5,0
4,3
7,2
1,4
4,3
2,2
2,2
5,0
1,4
0,7
6,4
1,4

5,7
4,3
1,4
4,3
36,4

100,0

5

Geografisk fordeling af individuelle forløb i alt dec. 2007 – 30. juni
2016 under regionale programmer (STARTmidt, STARTmidt Acc.,
VÆKSTmidt, VÆKSTmidt Acc., INVESTORmidt, EnergiTEKmidt,
FØDEVAREmidt, CleanTEKmidt, GLOBALmidt, Iværksætterprogram
2015, Virksomhedsudviklingsprogram 2015 og
Internationaliseringsprogram 2015)

Geografisk fordeling af individuelle forløb i alt
december 2007168
– 31. maj 2011 under regionale
programmer (STARTmidt, STARTmidt Acc,
VÆKSTmidt, VÆKSTmidt Acc, INVESTORmidt,
244
185
EnergiTEKmidt
og FØDEVAREmidt)

269
124

82

256

95

82

236

1.006
283 122
157

201 161

41
16

99

Geografisk fordeling af individuelle forløb ialt
december 2007 – 30. juni 2016 ift. indbyggertal
Kommune

Favrskov
Hedensted
Herning
Holstebro
Horsens
Ikast-Brande
Lemvig
Norddjurs
Odder
Randers
Ringkøbing-Skjern
Samsø
Silkeborg
Skanderborg
Skive
Struer
Syddjurs
Viborg
Århus
I alt

Væksthus Midtjylland

%
af indbyggertal
pr. 1. januar 2016

%
af individuelle forløb
(december 2007– juni 2016)

3,7
3,6
6,8
4,5
6,8
3,1
1,6
2,9
1,7
7,5
4,4
0,3
7,0
4,6
3,6
1,7
3,2
7,4
25,6
100,0

3,2
2,6
7,4
6,7
5,3
3,2
2,1

2,5
1,1
7,0
4,1
0,4
6,2
4,2
4,4
4,8
2,1
6,4
26,3

100,0

7

Flere oplysninger

www.imidt.dk
www.vhmidtjylland.dk

Væksthus Midtjylland
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Opinion

Onsdag 9. november 2016

“Det her er kernen af public service. At dække
demokratiske valg, som har så stor indflydelse
på Danmark, er en helt central opgave for os”
Nyhedsdirektør Ulrik Haagerup om dækningen af det amerikanske valg – i Berlingske

10.200

personer i
Danmark har
oprindelse
i USA
Kilde: Danmarks Statistik

Foto: Lars Helsinghof Bæk/Scanpix

Økonomisk Kommentar

Glem skuffelse og vrede: Længe leve USA!
S

elvom dette indlæg er skrevet, før valgresultatet fra
det amerikanske præsidentvalg forelå, kan vi med
stor sikkerhed konkludere, at næsten halvdelen af de
amerikanske vælgere i dag er dybt skuffede og måske
også vrede, og den anden halvdel vil heller ikke være
specielt begejstrede.
Sandheden er nemlig, at både
Hillary Clinton og Donald
Trump har været yderst upopulære præsidentkandidater, så
uanset udfaldet vil det ikke være
noget, der giver glæde eller forener amerikanerne, så det er let at
blive bekymret for USA’s fremtid.
Men hvis vi lægger valget bag
Lars
os, glemmer den fireårige valgChristensen,
cyklus og i stedet ser et årti eller
økonomisk
to frem i tiden, så er der grund til
kommentator
at være optimistisk.
Siden uafhængighedserklæringen i 1776 har USA
været igennem op- og nedture økonomisk, socialt og
politisk. Men landet har overlevet en blodig borgerkrig
og to verdenskrige, Watergate og terrorangrebene 11.
september 2001. På trods af alt det er den amerikanske økonomi fortsat den mest succesfulde økonomi
i verdenshistorien. Intet andet land har skabt mere
velstand. Intet andet land har produceret flere nobel-

“Succesen
bygger på de
amerikanske
institutioner
– f.eks. den
amerikanske
forfatning
– der sætter
grænser for
politik”

pristagere. Intet andet land kommer tæt på – uanset
hvilken økonomisk målestok vi anvender.
Ja, faktisk er det svært at forestille sig, at nogen
anden økonomi i verden bliver større og mere dominerende end den amerikanske økonomi i vores levetid.
Ja, Kina er vokset hurtigt i de seneste tre årtier, men
amerikansk økonomi er fortsat dobbelt så stor som
den kinesiske, og selvom Kina i nogen tid vil fortsætte med at hente ind på amerikansk økonomi, så
er der høj sandsynlighed for, at Kina bliver gammel,
før Kina bliver rig. Landet står overfor meget store
demografiske udfordringer, der ligner det, vi har set i
Japan i de sidste 20 år.
Så selvom USA har demografiske udfordringer, bliver landet ved at forny sig – blandt andet gennem
immigration. Immigrationen, der har været en af hoveddrivkræfterne bag den amerikanske økonomiske
verdensdominans.
Man kan også se på den amerikanske børs. Nogle
af de største virksomheder, såsom Google, Apple og
Uber, er skabt for relativt få år siden. Og mange nye
amerikanske virksomheder er startet af indvandrere
uden uddannelse og kapital. De kom for at være en
del af den amerikanske drøm om at skabe et bedre liv
for sig selv og sine børn. Og det er hemmeligheden
bag den amerikanske økonomiske succes – troen på
det kapitalistiske system, hvor alle kan lykkes, hvis

I medvind og modvind - altid fremad
og opad for amerikansk økonomi
30,5 Real bnp, billioner USD
30,0
29,5
29,0
28,5
28,0
27,5
27,0

1.1. 1929 -

Kilde: Macrobond • Graﬁk: Steen Yde

- 1.1. 2015

de arbejder hårdt nok og naturligvis har masser af
held.
Hemmeligheden bag den succes handler ikke om
politikere, eller hvem der er præsident. Det er snarere
fraværet af politik, der er årsagen. Succesen bygger på
de amerikanske institutioner – f.eks. den amerikanske
forfatning – der sætter grænser for politik.
Der er masser af problemer i USA, men hvis man
spørger verdens fattigste i Afrika eller Asien, hvor de
allerhelst ville bo, så vil langt de fleste med meget stor
sikkerhed sige USA – hvad enten præsidenten hedder
Clinton eller Trump.

Midtjylland har nøglen til profit
De regionale væksthuse
faciliterer samarbejde
om erhvervsfremme
med gode resultater
Af Jan Petersen,
borgmester, Norddjurs Kommune og formand for
Kommunernes Kontaktråd Midtjylland, og

Bent Hansen,

regionsrådsformand, Region Midtjylland

V

i hilser regeringens eftersyn af
erhvervsfremmesystemet velkomment, og vi bidrager gerne med
vores gode erfaringer fra Midtjylland.
Netop fordi erhvervsstøtten gives
enstrenget og sammenhængende og
med afsæt i virksomhedernes behov,
går erhvervsudviklingen i Midtjylland
godt.
Det er afgørende, at kommunale og
regionale tilbud spiller tæt sammen
med tilbud på nationalt og internationalt niveau. Ellers risikerer vi, at
administrative grænser og parallelle
systemer kommer på tværs af er-

hvervsudviklingen. Netop sammenhængen mellem de mange forskellige tilbud fra forskellige aktører gør
forskellen.
På tværs af kommunale og regionale tilbud har vi gjort det let for både
iværksættere og virksomhedsledere
at få den væksthjælp, de har brug
for. De skal blot kontakte IMIDT, som
samler vejledning om vækst på tværs
af regionen, inklusive den lokale erhvervsservice.
Her står lokale vejledere klar til –
ganske gratis – at kortlægge vækstpotentialet og guide de ambitiøse videre
til mere specialiseret rådgivning om
f.eks. vækstinvestering.

Samarbejde betaler sig
De midtjyske kommuner prioriterer
erhvervsfremmeindsats og myndighedsbehandling over for virksomheder højt, og der gøres lokalt et stort
arbejde for at skabe de optimale
rammevilkår for erhvervslivet. Det
sker i den lokale erhvervsservice,
hvor iværksættere og virksomheder
vejledes, i kommunens myndighedsbehandling, beskæftigelsesindsats og
leverance af service.
De enkelte kommuner kan og vil
meget selv, men mange ting kan kun

løses i fællesskab på tværs af kommunegrænser i samarbejde mellem
kommuner og regionen. Væksthus
Midtjylland har vist sig at være
en rigtig god ramme omkring dette
grænseoverskridende arbejde.
Væksthus Midtjylland står, som
operatør på IMIDT, sammen med
kommunernes indsats centralt i den
midtjyske erhvervsfremmesucces.
I væksthuset møder virksomhederne konsulenter, der er eksperter i at
finde nye vækstmuligheder. Her kan

af regionale erhvervsudviklingsmidler og EU’s strukturfonde via Vækstforum.
Her er det tydeligt, at virksomheder, som har deltaget i vores programmer, performer bedre. De har
skabt større omsætning og flere job
end virksomheder, der ikke har deltaget.
Det er vigtigt at se ud over regionens grænser til resten af landet og
tænke internationalt. Vi har et glimrende samarbejde med Eksportrådet

“Her er det tydeligt, at virksomheder, som har
deltaget i vores programmer, performer bedre.
De har skabt større omsætning og flere job end
virksomheder, der ikke har deltaget”
de få hjælp til eksportstart, produktudvikling, strategi, ny teknologi m.m.
Væksthuset er både kommunernes
og hele regionens vækstpartner, og
vi har store ambitioner om fortsat at
bygge broer til de nationale indsatser.
Vi ved, at vores indsatser virker.
Sammen med Erhvervsstyrelsen og
Danmarks Statistik måler vi hvert år
effekten af projekter, der finansieres

og Eksportkreditfonden. Som noget
nyt arbejder vi også sammen med Innovationsfonden, og alle tre steder
sker det via Væksthuset.
Også Invest in Denmark er en
nyttig samarbejdspartner, når man
lige lægger irritationen over at betale
for det, man får gratis i København,
på hylden. Samarbejdet har spillet en
vigtig rolle, da Viborg Kommune på

dygtig vis lykkedes med at tiltrække
Apples nye mega-datacenter. Byggeriet bliver den største udenlandske anlægsinvestering, der til dato
er placeret i Danmark. Så samarbejde
betaler sig.

Videre ad samme vej
Vi samarbejder desuden om det fælles EU-kontor, som også Aarhus Universitet har del i. Kontoret har vist
sit værd ved at skaffe mange gode
projekter og midler til det midtjyske,
ikke mindst fra EU’s store udviklingsog forskningsprogram Horizon 2020.
Systemet udvikles løbende. Senest
har kommunerne ønsket at styrke
deres samarbejde om de kommunale
opgaver på erhvervsfremmeområdet,
hvilket er sket med etablering af to
business regions.
Disse to foras rolle skal tænkes ind
i det samlede midtjyske erhvervsfremmesystem, og her er vi – kommuner og region imellem – enige
om at undgå dobbeltarbejde. Vi gør
kun arbejdet ét sted og sørger for den
nødvendige rollefordeling.
Alt i alt er vi meget tilfredse med
samarbejdet. Vi vil videre ad de veje,
som allerede er bygget, og som fører
til vækst og jobskabelse.

