Indholdsfortegnelse - Bilag
Indholdsfortegnelse - Bilag.............................................................................................................1
3.2 KL's debatoplæg – Flere unge i erhvervsuddannelse............................................................2

Bilag 1: Flere unge i erhvervsuddannelse KL marts 2016 ............................................................................2
Bilag 2: Henvendelse til Regionsrådet vedr. placering af EUD i Midtjylland...........................................13
3.4 Flygtningeområdet...................................................................................................................16

Bilag 1: Teknisk baggrundsnotat vedrørende udgifter på integrationsområdet, KL ...............................16
Bilag 2: Norddjurs Kommunens model for hvordan udgifterne på
flygtningeområdet kan opgøres-marts 2016 ..................................................................................................23
3.5 Forstærket indsats i EU-kontoret ...........................................................................................31

Bilag 1: Notat vedr. EU-kontoret af 28. august 2015...................................................................................31
Bilag 2: Strategi 2015 - CDEU.........................................................................................................................36
Bilag 3: Ressourcenotat v.3 - CDEU ..............................................................................................................47
5.1 KKR Midtjyllands møde den 16. juni 2016 afholdes på Bornholm ......................................56

Bilag 1: Bornholm 2016 - tilmeldingsoversigt ...............................................................................................56

3.2

KL's debatoplæg – Flere unge i erhvervsuddannelse

Flere unge i erhvervsuddannelse
Nærværende debatoplæg er struktureret i syv emner som alle omhandler,
hvordan man fra kommunal side kan arbejde med eller påvirke til at få
flere unge til at tage en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse.
Beskrivelserne opridser de centrale udfordringer på det pågældende
område samt forskellige forslag til løsninger. Det gøres ved først at give
en kort gennemgang af baggrunden for emnet, herefter præsenteres den
brændende platform for at arbejde med området netop nu, og endeligt
beskrives roller og ansvar for arbejdet på området.

NOTAT

Ad 1. Mere virksomhedsfokus i folkeskolen – åben
skole

Dato: 9. december 2015

Baggrund og nøgletal
Virksomhedsinddragelse i folkeskolen kan sætte uddannelsesvalget i 9.-

E-mail: KRWP@kl.dk
Direkte: 3370 3252

10. klasse i perspektiv ved, at eleverne forstår, hvilket job der venter for
enden af en given uddannelse. Det kan desuden understøtte læringen i
folkeskolen, da det bidrager til en forståelse af, hvad man skal bruge fx
matematik eller engelsk til. Med folkeskolereformen blev der lagt op til et
større samarbejde mellem skolerne og det omgivende samfund under
betegnelsen ”åben skole”. De første evalueringer af folkeskolereformen
har vist, at netop åben skole har været en stor omstilling for langt de
fleste skoler, og der stadig er meget potentiale at indfri.

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

Hovedudfordring – mere åben skole
For at få flere unge i erhvervsuddannelse er det afgørende, at
kendskabet til uddannelserne, og de jobmuligheder de giver, udbredes,
så flere unge og forældre får interesse for erhvervsuddannelserne. Derfor
skal det lokale erhvervsliv spille en mere aktiv rolle i folkeskolen, fx i den
åbne skole og i de vejledningsmæssige aktiviteter.
Roller og ansvar
Kommunerne har det primære ansvar for at skabe mere
virksomhedsfokus i folkeskolen. I lov om folkeskolen § 7 fremgår det fx,
at det obligatoriske timeløse emne Uddannelse og Job skal tilrettelægges
i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Sags ID: SAG-2016-01215
Dok. ID: 2175093

www.kl.dk
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NOTAT

Ad 2. Erhvervsuddannelser i hele landet
Baggrund og nøgletal
En analyse fra KL’s nyhedsbrev Momentum viser, at unge, der vælger en
erhvervsuddannelse, har ca. halvanden gange så langt til
uddannelsesstedet som unge, der vælger gymnasiet. Samtidig har
analyser fra bl.a. Danske Regioner vist, at jo længere geografisk afstand
elever har til uddannelsesinstitutionen, jo større er risikoen for frafald.

Mere fleksibel placering af undervisning og øget samspil i form af
samlokalisering, campusdannelser, fælles fag mv.
En af mulighederne for at sikre erhvervsuddannelse i hele landet er at
udnytte mulighederne for fleksibilitet i udbuddet af undervisningen i
erhvervsuddannelserne. Det kunne f.eks. være udbud af
erhvervsuddannelsesfag på gymnasier, samlokalisering i campus’er,
fællesudbud af fag og mobile undervisere i stedet for at flytte de unge.

Dato: 9. december 2015
Sags ID: SAG-2016-01215
Dok. ID: 2175093
E-mail: KRWP@kl.dk
Direkte: 3370 3252
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Postboks 3370
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www.kl.dk
Side 3 af 10

NOTAT

Regeringen har emnet på dagordenen og vil med sit vækstudspil

Dato: 9. december 2015

undersøge, hvordan større dele af de videregående uddannelser og
erhvervsuddannelser kan gennemføres andre steder end på det
geografiske udbudssted. Endnu et initiativ regeringen lægger op til i sit
vækstudspil er, at der i 2016 skal ses på hvilke barrierer, der skal
nedbrydes for, at uddannelsesinstitutioner kan indgå i campusdannelser.

Sags ID: SAG-2016-01215
Dok. ID: 2175093

Udbud af erhvervsuddannelser

www.kl.dk
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Godkendelser af udbuddet af erhvervsuddannelser er et andet aspekt i
forhold til at sikre erhvervsuddannelser i hele landet. Ministeriet for Børn,
Undervisning og Ligestilling har i efteråret 2015 igangsat udbudsrunden
for erhvervsuddannelser blandt uddannelsesinstitutionerne, som
bestemmer, hvor de geografiske udbud af erhvervsuddannelser skal
være placeret fra august 2017.
Hovedudfordring – erhvervsuddannelser i hele Danmark
Alt peger på, at det er afgørende med erhvervsuddannelse i hele
Danmark og grundforløb tæt på de unge, hvis flere unge skal påbegynde
og gennemføre en erhvervsuddannelse. Samtidig er
erhvervsuddannelserne er pålagt en besparelse på 2 pct. i årene 2017 til
2019, hvilket evt. kan få nogle erhvervsskoler til at overveje
lokaliseringen af deres uddannelser.

Roller og ansvar
Godkendelser af udbud af erhvervsuddannelser er et ansvar under
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Hverken KL eller
kommunerne er høringspart, så den kommunale indflydelse skal gøre sig
gældende via kommunale repræsentanter i erhvervsskolernes
bestyrelser, i vækstfora, øvrige erhvervsnetværk, samt KKR og
regionerne.
Både staten, erhvervsskolerne og kommunerne har dog
handlemuligheder i spørgsmålet om geografisk samlokalisering.
Kommunerne bidrager fx til campussamarbejder med lokaler,
koordinering mellem interessenter, ungemiljøer og vejledning.
Alternative muligheder er at se på infrastrukturen for lokalområderne
omkring erhvervsskolerne, fx offentlig transport, ungdomsboliger og
ungemiljøer, hvor kommunerne har et medansvar.

E-mail: KRWP@kl.dk
Direkte: 3370 3252
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

NOTAT

Ad 3. Udskoling og overgang fra 8.-9. klasse til
ungdomsuddannelse (inkl. UU-vejledningen)

Dato: 9. december 2015

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

E-mail: KRWP@kl.dk
Direkte: 3370 3252

specielt var fokus på, at reformen skulle rette op på, var et frafald på
omkring 50 pct. i erhvervsuddannelsernes grundforløb. Undersøgelser
forud for reformen viste, at årsagerne til dette blandt andet er, at hver
femte elev ikke selv mente, at de var parate til at gennemføre en
erhvervsuddannelse, samtidig med at 70 pct. af underviserne vurderede,
at andelen af dårligt motiverede elever var stigende. Der er endnu ikke
data der viser, hvorvidt reformen har ændret på frafaldet eller
motivationen blandt de eleverne.

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

Forskningen i frafald peger endvidere på, at mange unge ikke er fuldt ud
afklarede og oplyste omkring deres valg af uddannelse, så frafaldet er for
nogle også udtryk for en valgproces og en søgeproces.
Hovedudfordring – behov for bedre vejledning og overgange til
ungdomsuddannelser
Øget viden blandt elever i udskolingen om, hvad en gymnasial
uddannelse og en erhvervsuddannelse er, kan bidrage til, at de unge
træffer deres uddannelsesvalg på et mere oplyst grundlag. Samtidig kan
en mere glidende overgang til ungdomsuddannelserne, fx i form af linjer i
udskolingen, forberede de unge på indholdet og det faglige niveau i en
ungdomsuddannelse og dermed skabe en realistisk
forventningsafstemning.
Roller og ansvar
Med reformen af folkeskolen blev valgfag i folkeskolen fremrykket til 7.
klasse, og det blev muligt at tilrettelægge valgfag med lokalt tilpasset
indhold. Derved er der øget muligheder for linjer i udskolingen, så unge,
der eksempelvis trives bedst med en kombination af teoretiske og
praktiske fag, har mulighed for en betoning af fag- og
professionsorientrede læringsmiljøer, der retter sig mod en
erhvervsuddannelse.
Samarbejdet kan fx være omkring linjer og valgfag i udskolingen, som
udvikles i et samarbejde mellem lærere. Fokus på området kan øges fx i
fællesskab med Danske Erhvervsskoler og gennem formidling af de gode
eksempler.

Sags ID: SAG-2016-01215
Dok. ID: 2175093

www.kl.dk
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NOTAT

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

Dato: 9. december 2015

Baggrund og nøgletal
10. klasse er fortsat det første og største uddannelsesvalg for elever i

E-mail: KRWP@kl.dk
Direkte: 3370 3252

folkeskolens 9. klasse. Omkring halvdelen af en 9. klasseårgang vælger
10. klasse og heraf halvdelen 10. klasse på en efterskole.

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

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

www.kl.dk
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erhvervsuddannelserne. Det er bl.a. sket gennem indførelse af den
såkaldte 20/20 ordning og EUD10. I begge 10. klasseordninger afholdes
undervisningen delvist på en erhvervsskole. Der er gode erfaringer med
at målrette 10. klasse mod erhvervsuddannelserne, og spørgsmålet er,
hvordan dette kan udvikles yderligere.
Hovedudfordring – 10. klasse som start på en erhvervsuddannelse
10. klasse er ifølge lov om folkeskolen primært tiltænkt elever i 9. klasse,
som mangler yderligere faglig og personlig afklaring for at blive parat til
at begynde på en ungdomsuddannelse. I praksis er 10. klasse dog stadig
et bredt og alment tilbud for alle unge, både de uddannelsesparate og de
ikke-uddannelsesparate. Samtidig vælger næsten lige så stor en andel af
10. klasseeleverne en gymnasial ungdomsuddannelse som eleverne i 9.
klasse.
Roller og ansvar
En øget målretning af 10. klasse mod erhvervsuddannelse kan fx opnås
gennem yderligere udbredelse af samarbejdet med erhvervsskolerne.
Her er 20/20-ordningen og EUD10 oplagte muligheder, men andre former
for samarbejde og udplacering af 10. klasseundervisning på
erhvervsskolerne er også muligheder. Tilsynet med 10. klasse er
kommunens ansvar og det samme gælder finansieringen.

Sags ID: SAG-2016-01215
Dok. ID: 2175093

NOTAT

Ad 5. Sikre flere praktikpladser i den private sektor
Baggrund og nøgletal
For at kunne indfri målsætningen om at 30 pct. af 9.-10. klasserne skal
vælge en erhvervsuddannelse i 2025 er det nødvendigt, at der er
tilstrækkelige med praktikpladser. I reformen af erhvervsuddannelserne
er anvendelsen af skolepraktik i de såkaldte praktikcentre blevet mere
udbredt som erstatning for ordinære praktikpladser i
erhvervsvirksomheder. Inklusiv aktiviteten i skolepraktikken er der for
øjeblikket ikke stor mangel på praktikpladser. Dette billede kan dog
ændre sig med målsætningerne om øget tilgang til
erhvervsuddannelserne.
Uddannelsesaftaler, erhvervsuddannelser uden
virksomhedspraktik samt skolepraktik (bestand) ultimo
oktober 2014 og 2015:
Opgjort
Opgjort
Ændrin
oktober 2014 oktober 2015
g
Elever med
72.854
70.559
-3 %
uddannelsesaftale
Elever i uddannelser uden
1.260
1.280
2%
virksomhedspraktik
Elever i skolepraktik
6.252
6.829
9%
Elever i gang med et
80.366
78.668 -2 %
hovedforløb
Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio
november 2015.
Hovedudfordring – flere praktikpladser i den private sektor
Målet om, at 30 pct. af 9.-10. klasseeleverne i 2025 skal vælge en
erhvervsuddannelse, betyder at det fremtidige behov for praktikpladser
bliver betydeligt større, end i dag. Samtidig kan det diskuteres, om
skolepraktikken er et tilstrækkeligt godt alternativ til de ordinære
praktikpladser.
Roller og ansvar
Det er virksomhederne som suverænt beslutter, om de vil tilbyde
praktikpladser eller ej. Erhvervsskolerne har det formelle ansvar for den
praktikpladsopsøgende indsats, herunder formidling af praktikpladser
mellem virksomheder og elever i en erhvervsuddannelse.
Den bredere indsats for at sætte fokus på problemet ligger i en dialog
mellem erhvervsskolerne, brancheforeninger, staten og kommunerne.
Kommunerne har selv som arbejdsgivere mulighed for at oprette
praktikpladser. Desuden kan kommunerne gå i dialog med

Dato: 9. december 2015
Sags ID: SAG-2016-01215
Dok. ID: 2175093
E-mail: KRWP@kl.dk
Direkte: 3370 3252
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NOTAT

underleverandører omkring mulighederne for at oprette praktikpladser

Dato: 9. december 2015

som led i et offentligt udbud, herunder som ”sociale klausuler om
uddannelses og praktikpladser”.

Sags ID: SAG-2016-01215
Dok. ID: 2175093
E-mail: KRWP@kl.dk
Direkte: 3370 3252
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
Side 8 af 10

NOTAT

Ad 6. Kvaliteten af erhvervsuddannelserne og
mulighederne for videre karriereveje

Dato: 9. december 2015

Baggrund og nøgletal
Med reformen af Erhvervsuddannelserne var et af emnerne fokus i

E-mail: KRWP@kl.dk
Direkte: 3370 3252

undervisningens kvalitet. Helt konkret står der i den politiske aftaletekst
følgende:

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

Vi skal have flere og dygtigere erhvervsuddannede i Danmark. Kvaliteten

www.kl.dk
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i erhvervsuddannelserne skal derfor forbedres markant gennem mere og
bedre undervisning. Det skal sikres gennem en flerstrenget indsats med
afsæt i mere undervisningstid, et markant løft af lærernes kompetencer,
en tydeligere kobling af skoleundervisningen og praktikuddannelsen samt
mere varieret og differentieret undervisning, som tager udgangspunkt i
den enkelte elevs behov og faglige interesser.
Ifølge en rundspørge foretaget af DI blandt deres medlemsvirksomheder
melder hver tredje virksomhed, at de har problemer med at finde
motiverede og kvalificerede lærlinge og elever. Udover at der er for få,
der vælger en erhvervsuddannelse, så tyder denne rundspørge altså
også på, at dem der gør, også skal være dygtigere.
Hovedudfordring – fastholde fokus på erhvervsskolernes ansvar for
kvalitet undervisningen
Erhvervsskolerne og arbejdsmarkedets parter har en tilbøjelighed til at
pege på folkeskolen, UU-vejledningen og jobcentrene, når forklaringerne
på frafald og svigtende kvalitet skal findes blandt erhvervsskole elever.
Det er derfor vigtigt også holde fokus på de elementer i reformen af
erhvervsuddannelserne, som ligger på erhvervsskolernes banehalvdel.
Derfor handler punktet om opfølgning på nogle af de indholdsmæssige
hensigter med reformen af erhvervsuddannelserne, som kommunerne
skal være med til at holde fokus på i relation til erhvervsskolerne.
Roller og ansvar
Reformen handler om kvalitet og læring på erhvervsskolerne. Det kan
være erhvervsskolelærernes kompetencer, forebyggelse og reduktion af
frafald, og at virksomheder og skoler har en løbende dialog om de
færdiguddannedes faglige kvalifikationer. Kommunerne skal blandt andet
via deres repræsentanter i skolernes bestyrelse være med til at fastholde
fokus på kvalitet og læring.

Sags ID: SAG-2016-01215
Dok. ID: 2175093

NOTAT

Ad 7. Sikre bedre sammenhæng mellem
ungdomsuddannelserne og de særlige tilbud til ikkeuddannelsesparate
Baggrund
Det fremgår af regeringsgrundlaget og statsministerens åbningstale, at
regeringen foruden en reform af gymnasierne vil se på henholdsvis
ungdomsuddannelserne under ét og de særlige uddannelsestilbud til de
ikke-uddannelsesparate.
KL har tidligere foreslået et eftersyn af ungdomsuddannelserne under ét.
Status er, at udvalget om ungdomsuddannelserne under ét endnu ikke er
nedsat, idet sagen først skal op i regeringens økonomiudvalg, og der skal
skrives et kommissorium.
Hovedudfordring – fordele ved ungdomsuddannelser under ét
Der er en række koordinationsproblemer i ungdomsuddannelserne og
blandt den brede gruppe af særlige uddannelsestilbud til de ikkeuddannelsesparate. De nye adgangskrav til erhvervsskolerne på 02 i
dansk og matematik fra folkeskolens afgangsprøve har medført et fald i
optaget på 10 pct. hvilket forventes, at give en tilsvarende stigning i
antallet af ikke-uddannelsesparate. Derfor er de særlig tilbud til de ikkeuddannelsesparate en stor udfordring for kommunerens økonomi og har
betydning for om de unge får en uddannelse.
Roller og ansvar
Reformen af erhvervsuddannelserne og reformen af folkeskolen spillede
sammen, men der var også nogle elementer, som trak i hver sin retning.
Der findes en lang række særlige uddannelsestilbud til de unge, som ikke
er kvalificerede til at blive optaget på en ungdomsuddannelse. Disse
tilbud har forskellig formel organisering og finansiering, men ofte er det
svært at skelne målgrupperne fra hinanden. Kommunerne står ofte for
vejledningen og visiteringen til disse tilbud.

Dato: 9. december 2015
Sags ID: SAG-2016-01215
Dok. ID: 2175093
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3.2

KL's debatoplæg – Flere unge i erhvervsuddannelse

Til Regionsrådet i Midtjylland

Placering af EUD i Midtjylland
Der er som bekendt stor fokus på, at mangel på faglært arbejdskraft truer
væksten i den midtjyske region og i hele landet, og der tages mange
initiativer til at øge søgningen til de erhvervsfaglige uddannelser (EUC).
Der er mange faktorer, der kan påvirke søgningen til de forskellige
uddannelser, og en af de væsentligste er den geografiske tilgængelighed
til uddannelsesstedet.
Udbud af / tilgængelighed til EUD i alle dele af den midtjyske region er
dermed af største vigtighed for sikring af vækst og udvikling i hele
regionen.
Kommunerne er vidende om, at Regionsrådet står overfor at afgive
indstilling til ministeren for børn, undervisning og ligestilling angående
den stedlige placering af erhvervsuddannelsernes grundforløb 1 og 2 i
Midtjylland pr. 1. august 2017.
Derfor har vi på møde i KKR Midtjylland den 20. november 2015 drøftet
hvilke parametre kommunerne finder væsentlige at tage med i
betragtning ved placering af EUD’erne i den midtjyske region.
Her skal det allerførst understreges at kommunerne helt overordnet er
enige i de kriterier, som ministeren vil lægge til grund i dette spørgsmål,
nemlig at skolernes placering skal tilgodese:





Sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige
uddannelsesmiljøer
Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til
efterspørgsel og behov
Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til
erhvervsudvikling og herunder det forventede lokale/regionale
praktikpladspotentiale
Bidrag til opfyldelse af de fire EUD-reformmål.

På basis af drøftelserne i KKR Midtjylland fremsendes imidlertid hermed
en henstilling fra kommunerne til Regionsrådet om også at lægge
følgende til grund for Regionsrådets indstilling til ministeren om placering
af EUD grundforløb 1 og 2 i Midtjylland pr. 1.august 2017.

Dato: 26. november 2015
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Dato: 26. november 2015




Den geografiske tilgængelighed og kvalitet af EUD i alle dele af
regionen vægtes højt, og bør være lige så god som for de
almengymnasiale uddannelser
Den geografiske tilgængelighed sikres ved, at en
uddannelsessøgende i den midtjyske region har mulighed for
offentlig transport til et EUD grundforløb

Der bør desuden arbejdes med et bedre match mellem udbud og
efterspørgsel af praktikpladser fx ved etablering af skolehjem og ved
at arbejde med elevernes mobilitet efter grundforløbet.
Med venlig hilsen

Borgmester Jan Petersen
Formand for KKR Midtjylland
Borgmester Carsten Kissmeyer
Næstform. for KKR Midtjylland
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3.4

Flygtningeområdet

NOTAT

Teknisk baggrundsnotat vedrørende udgifter på integrationsområdet
KL har i den senere tid været i kontakt med en række kommuner vedrørende
økonomiske konsekvenser af det stigende antal flygtning. KL’s dialog med
kommunerne viser, at kommunerne har meget forskellige forudsætninger for
løsning af opgaven med det stigende antal flygtninge og familiesammenførte. Der er klart at konsekvenserne i høj grad afhænger af, hvilken kapacitet kommunen i forvejen har, hvor mange flygtninge og familiesammenførte
kommunen modtager, osv.
Blandt andet med afsæt i den viden KL har fået via dialogen med kommunerne, gives der i det følgende en række beregningseksempler på de udgiftsmæssige konsekvenser på serviceområderne for kommunerne under ét.
Det skal imidlertid understreges, at det er særdeles vanskeligt at give et
præcist skøn for merudgifterne. Derfor har KL indtil videre brugt billedet med,
at det nuværende antal forventede flygtninge og familiesammenførte svarer
til, at kommunerne i løbet af ganske få år skal håndtere et antal svarende til
en gennemsnitskommune. Eftersom der formentlig er tale om borgere, der
vil trække mere end gennemsnitligt på de kommunale serviceområder, er
der tale om en meget væsentlig udfordring. Og på nuværende tidspunkt er
det usikkert, hvordan tilstrømningen vil se ud i de kommende år.
KL’s beregninger nedenfor er et øjebliksbillede på, hvilket udgiftspres flygtningetilstrømningen skaber for kommunerne i det år, flygtningene ankommer
til kommunerne. Eksempelvis viser KL’s beregninger for 2016 alene de udgifter, som tilknytter sig flygtninge, som kommunerne modtager i 2016. Der
er ikke tale om et akkumuleret udgiftstal over en årrække. Det er klart, at en
stadig tilstrømning vil indebære et markant større pres på normalområderne
end det kommer til udtryk her, alene som følge af den volumen det samlede
antal flygtninge vil få over en årrække.
Derfor skal det understreges, at der i det følgende alene er tale om beregningseksempler, og at eksemplerne kun dækker udvalgte udgiftsområder.
Eksempler på serviceområderne
Beregningerne er lavet på baggrund af data fra Danmarks Statistik, KL-undersøgelser samt den løbende dialog med enkeltkommuner. Ydermere indgår der i beregningerne antagelser om udviklingen i antallet af flygtninge og
familiesammenførte, se evt. nærmere i bilag 1. Det skal understreges, at KL
ikke har haft mulighed for at regne på alle aspekter af økonomien på integrationsområdet blandt andet på grund af manglende data. De udvalgte udgiftsområder, vurderes at være de væsentligste for kommunernes økonomi in-
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den for servicerammen. Det skal ydermere understreges, at skønnet for antallet af flygtninge og familiesammenførte selvsagt har en afgørende betydning for udgiftsskønnene.
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Skønnene for udgifterne tager afsæt i de foreløbige forventninger til antallet
af flygtninge, der er kommet til kommunerne i 2015 og 2016. Skønnet for
2015 er naturligvis mere sikkert end skønnet for 2016 og er opregnet på
baggrund af Udlændingestyrelses tal frem til slutningen af november 2015.

E-mail: MRKJ@kl.dk
Direkte: 3370 3791

Især antalsforudsætningerne for 2016 vil være behæftet med større usikkerhed. De nye regler for både integrationsydelse og familiesammenføringer
kan samtidig få betydning for antallet af asylansøgere og dermed antallet af
flygtninge i sidste ende. Tilsvarende er det vanskeligt at vurdere, hvornår på
året asylansøgerne kommer til landet samt hvornår de får lovligt ophold og
dermed flygtningestatus og kommer fra de statsligt finansierede asylcentre
ud i kommunerne. Endeligt vil skønnet blive påvirket af, i hvilket omfang der
følger familiesammenførte til flygtninge med.
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Indtil videre er det udmeldt, at der forventes 17.000 flygtninge i kommunerne
i 2016. Det forventes dog, at der tillige vil følge et højt antal familiesammenføringer med. Da der er lang sagsbehandlingstid på familiesammenføringer,
vil alle familiemedlemmerne til flygtningene i 2016 ikke kunne nå at komme i
2016, men vil til dels også komme i 2017 – måske helt ind i 2018.
Som forudsætning for hvor mange familiesammenførte, der følger med flygtningene, har KL valgt en faktor 1,2. Det kan både være højere og lavere og
vil bl.a. være påvirket af den alder, som de flygtninge der kommer til kommunen har. Under denne forudsætning vil der komme 37.400 flygtninge og familiesammenførte til kommunerne i 2016 og fremefter, til alle tilladelser om
familiesammenføring til flygtningene er givet. Det skal dog påpeges, at der
er stor usikkerhed om både antallet og timingen i ankomsten.
Desuden må vedtagelsen af det fremlagte lovforslag om udskydelse af retten til familiesammenføring fra 1 år til 3 år for personer med midlertidig beskyttelsesstatus forventes at få betydning. Personer med denne status udgør ca. 20 pct. af flygtningegruppen i øjeblikket.
Da flygtninge og deres tilhørende familiesammenførte ikke alle kommer til
Danmark i løbet af det samme år, vil flygtningene der kommer til landet i et
givent år påvirke kommunens udgifter over flere år. Flygtninge i 2016 vil for
de flestes vedkommende først få familiesammenført familiemedlemmer året
efter eller måske endda to år efter. Skønnet for udgifterne til disse personer
dækker således over flere år, i dette tilfælde minimum 2016 og 2017 og hele
udgiften vil således ikke skulle afholdes i 2016. Skønnet for udgifterne tilknyttet flygtninge, der kommer i 2016, vil således skulle afholdes over flere
år.
Skønnet for udgifterne i 2015 er derimod opgjort anderledes, da der findes
data for, hvor mange personer der er kommet til kommunerne til og med november måned 2015. Dette skøn er derfor opgjort ud fra et faktisk antal personer, som både tæller flygtninge og familiesammenførte til tidligere ankomne flygtninge.
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Skønnet for udgifterne i 2015 er dermed en form for øjebliksbillede, mens
skønnet for udgifterne i 2016 i dette notat er udgifter, der fordeler sig over
flere budgetår (2016, 2017 og måske endda 2018). Det er således ikke muligt at sammenligne de to udgiftsskøn direkte og aflæse stigningstakten.

Sags ID: SAG-2015-05791
Dok. ID: 2155027
E-mail: MRKJ@kl.dk
Direkte: 3370 3791

Det skal understreges, at der er tale om nye udgifter i de enkelte år, som
bæres videre i de næste år. Udgifterne for 2016 nedenfor er dermed ikke de
samlede udgifter til flygtninge i 2016, men er kun beregnet på det antal flygtninge og familiesammenførte, som forventes at komme til kommunerne i
2016.
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I tabel 1 nedenfor er der regnet på den permanente merudgift for det stigende antal flygtninge i hvert af de to år.
Tabel 1: Oversigt over skønnede udvalgte serviceudgifter
Område (mio. kr.), permanent helårsvirkning
Midlertidig indkvartering og etablering
Dagtilbud (pris ekskl. merudgifter)
Modtageklasser
SFO og fritidshjem
Sagsbehandling på socialt udsatte børn og unge
Tandlæge
Helbredsvurderinger

2015
205
256
275
43
77
18
23

2016
340
429
461
72
129
30
39

Der tages forbehold for, at der i antallet af familiesammenførte også indgår
familiesammenførte til danskere. Disse personer er også omfattet af integrationsloven i lighed med flygtninge og skal tilbydes danskundervisning og beskæftigelsesrettede tiltag. Familiesammenførte til andre end flygtninge har
siden 2006 i gennemsnit udgjort 3.500 personer af det samlede antal familiesammenførte. Andelen har tidligere været høj, men er formindsket markant i
takt med den markante stigning i antallet af flygtninge. Således forventes familiesammenførte til andre end flygtninge blot at udgøre 28 pct. i 2015,
mens de udgjorde knap 90 pct. i 2006.
Tekniske bemærkninger til alle områder følger nedenfor.
Midlertidig indkvartering:
Udgifterne til midlertidig indkvartering foretaget før indførelsen af integrationsydelsen. Grundet integrationsydelsen vil flere blive placeret i en midlertidig bolig, da kommunerne ikke kan finde tilstrækkelig med billige boliger. Udgiften formodes derfor at blive højere i 2016, end det fremgår af beregningerne.
Kommunernes udgifter til midlertidig indkvartering samt etablering (indkøb af
diverse ting til opstart af bolig, fx seng og toiletpapir) i boliger har været
stærkt stigende. Fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015 er udgiften steget med
308 pct., hvilket fremgår af den autoriserede kontoplan. Der er dog et usikkerhedsmoment i, at kommunerne kan være forsinkede i konteringen, hvorfor udgiftsskønnet skal ses som et konservativt skøn for 2015.
Udgifterne til midlertidig indkvartering er estimeret ud fra udgiften pr. flygtning i 2015 opregnet med antalsforudsætningerne i 2016.

NOTAT

Dagtilbud:
Det er forudsat, at der i 2015 er 3.564 i førskolealderen, som tilbydes plads i
daginstitution. Udgifterne er beregnet ud fra den gennemsnitlige institutionsstørrelse, med et tilhørende antal pædagoger. Udgiften udgør den samlede
lønudgift til at passe børnene ud fra den nuværende normering i daginstitutionerne. Dvs. at forudsætningerne for beregningen bygger på, at den nuværende normering i daginstitutionerne opretholdes, når der kommer flere børn.
Der er således ikke udregnet en merudgift til sprogstimulering samt sprogvurdering. Der er ej heller forudsat øget personaleforbrug grundet mere pasningskrævende børn, ligesom udgifter til ekstra bygninger ikke indgår.
Modtageklasser:
Det er forudsat, at der i 2015 er 5.347 børn i skolealderen. Det vil være meget forskelligt fra kommune til kommune, hvordan man har håndteret de
flygtningebørn, der skal modtage undervisning. KL har modtaget eksempler
fra kommuner, hvor alle børn i skolealderen anbringes i modtageklasser,
men der har også været eksempler på kommuner, hvor børnene som udgangspunkt er placeret i almenklasserne – typisk med ekstra støtte tilknyttet.
Såfremt kommunen har valgt den sidste model, er det naturligvis meget vanskeligt at skønne over merudgiften. Det afhænger fx af, hvorvidt der er plads
i allerede eksisterende klasser på kommunens skoler. Omvendt kan der gives et skøn for merudgifterne ved dannelse af modtageklasser, fordi en del
kommuner har forsøgt at opgøre udgifterne forbundet hermed.
Til at beregne udgiften er der forudsat en udgift pr. modtageklasse på godt
1,2 mio. kr. og en klassekvotient på 12 elever. For nogle kommuner kan udgiften være højere og for andre lavere, men KL har anvendt 1,2 mio. kr. som
forudsætning. Hertil kommer, at der ikke er medtaget udgifter til tolke og til
transport af børnene. Ydermere er det forudsat, at alle børn går i modtageklasse i 6 måneder. Det vil i realiteten være meget individuelt fra barn til
barn, hvor længe det går i modtageklasse.
SFO:
Det er forudsat, at 30 pct. af flygtningebørnene tager imod tilbuddet om
plads i SFO eller fritidshjem. Den samme andel er gældende for alle børn på
nuværende tidspunkt, jf. Danmarks Statistik. Det betyder, at det er forudsat
at 1.604 børn er i fritidstilbud i 2015. Udgiften udgør den samlede lønudgift til
at passe børnene ud fra den nuværende normering i institutionerne.
Sagsbehandling på socialt udsatte børn og unge:
Det er forudsat at 80 pct. af alle flygtningebørn har brug for en børnefaglig
undersøgelse grundet en bekymring. Det betyder, at det forudsættes at
7.129 børn får foretaget en sådan undersøgelse. Ydermere forudsættes det,
at 80 pct. af disse børn skal have lavet en handleplan. Forudsætningerne for
tidsforbruget og timeprisen ved at udarbejdet en handleplan har afsæt i tidligere DUT-forhandlinger vedrørende disse. Der vil aktuelt formentlig være
tale om et større tidsforbrug som følge af brug af tolk mv. Udgiften til tolk indgår ikke i beregningen. Ydermere indgår der ikke udgifter til de tilbud, som
barnet kan få bevilget som følge af handeplanens resultat. Der er således
tale om en minimumsberegning.
Tandlæge:
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Det er forudsat at alle børn har brug for kommunal tandpleje. Dermed modtager 8.911 børn behandling i 2015. Det forudsættes, at ressourceforbruget
er det dobbelte af et gennemsnitligt barn, hvilket sekretariatet har fået detaljerede opgørelser over fra en enkelt kommune. Der er udelukkende medtaget lønudgifter til tandlæger og tandplejere, mens materialeudgifter og udgifter til tandregulering er udeladt. Udgiften vil derfor reelt være højere og påvirkes også af sammensætningen af tandlæger og tandplejere i den enkelte
kommune.
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Helbredsvurderinger:
Det er forudsat, at halvdelen af flygtningene og familiesammenførte tager
imod tilbuddet om en helbredsvurdering. Prisen er fastsat til 2.059 kr. pr. helbredsvurdering efter aftale med de praktiserende lægers organisation. Det er
forudsat, at der anvendes tolk i alle tilfælde, da helbredsvurderingen foretages kort efter ankomsten til kommunen.
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Øvrige områder:
Ud over disse områder vil der være udgifter til eksempelvis fysioterapi, anbringelser, fripas til fritidstilbud, sprogstimulering i daginstitutioner, sundhedsplejersker og sociale foranstaltninger til voksne. Dertil kommer øgede
administrationsudgifter på en lang række områder:
 Beskæftigelsesindsatsen
 Modtageteams
 Boligplacering
 Koordination af daginstitutioner
 Koordination af modtageklasser
 Bevilling af tillægsydelser
 Bevilling af boligindskudslån
 Bevilling af danskundervisning
 Anbringelser både i og efter asylfasen
 Generel gearing og opkvalificering i organisationen til at udføre opgaven/etablering af taskforces
Det har af flere årsager ikke været muligt at opgøre udgifterne til disse områder.
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Bilag 1: Metode vedrørende beregning af antalsforudsætninger
Det er væsentligt at sondre mellem personernes status i Danmark. Når en
person kommer til Danmark og søger asyl opnås en status af asylansøger.
Det er imidlertid ikke alle der søger asyl, som får tilkendt opholdstilladelse.
Den andel der får tildelt asyl og dermed får lovligt ophold i Danmark har herefter status af flygtning. Flygtningene bliver fordelt i kommunerne efter den
objektive fordelingsnøgle og får mulighed for at søge om familiesammenføring. Personer der får tildelt ophold på baggrund af en ansøgning om familiesammenføring får derfor status af familiesammenført.
Antalsforudsætningerne for 2015 er beregnet ud fra tal fra Danmarks Statistik, Udlændingestyrelsen samt KL’s egen spørgeskemaundersøgelse
blandt 83 kommuner. Der er i KL’s egen spørgeskemaundersøgelse taget
højde for at ikke alle kommuner har svaret, samt at seks kommuner på daværende tidspunkt var nul-kvote-kommuner.
Ved at bruge tal fra Danmarks Statistik for asylansøgere og familiesammenførte børn samt andelen som fik asyl i 2015, er det muligt at lave et skøn for,
hvor mange børn der har fået og ventes at få asyl i Danmark. Opdelingen på
hhv. børn i førskolealderen og i skolealderen er sket på baggrund af KL’s
spørgeskemaundersøgelse, hvor kommunerne har svaret, at 60 pct. i gennemsnit er børn i skolealderen, mens 40 pct. i gennemsnit er i førskolealderen. Disse andele ændrer sig dog konstant og er dermed en væsentlig kilde
til usikkerhed i beregningerne.
Samlet set er skønnet for antal mindreårige børn formentlig konservativt, da
en større andel af børn end voksne må formodes at få asyl, da de ellers ikke
ville have taget den lange rejse hertil.
Sekretariatet har i beregningerne taget udgangspunkt i regeringens skøn for
antallet af flygtninge i 2016. Regeringen forventer, at der i 2016 kommer
17.000 flygtninge ud i kommunerne. Det forventes dog, at der tillige vil følge
et højt antal familiesammenføringer med. I beregningerne er anvendt et
skøn for antallet af familiesammenførte på 1,2 personer for hver flygtning,
der kommer til landet. Hvis disse forudsætninger holder stik, vil der komme
37.400 flygtninge og familiesammenførte til kommunerne i 2016 og fremefter, til alle tilladelser om familiesammenføring til flygtningene er givet.
Tabel 2: Antalsforudsætninger opdelt på persontyper
Persontyper

2015

2016

Børn 0-5 år

3.564

5.984

Børn 5-18 år

5.347

8.976

Antal voksne

13.624

22.440

I alt

22.535

37.400

Kilde: DST, Udlændingestyrelsen, KL-undersøgelse fra september 2015 samt egne beregninger.
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Flygtningeområdet

Notat
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Økonomi på flygtninge- og integrationsområdet (pr. 15.3.2016)
Regeringen og KL har i forbindelse med de afsluttede forhandlinger om kommunernes
økonomi for 2016, aftalt at der skal foretages et eftersyn af den samlede økonomi på
integrationsområdet, herunder et eftersyn af de grundtilskud og resultattilskud, som
kommunerne modtager i forbindelse med integrationsprogrammet. Eftersynet
planlægges gennemført med afslutning senest januar 2016.
Den nedenstående opgørelse over de kommunale udgifter tager afsæt i den nuværende
kommunale økonomi på flygtninge- og integrationsområdet, dvs. før resultatet af
trepartsaftalen i marts 2016.
Finansieringen af flygtningeområdet sker via mange forskellige ordninger hhv.
grundtilskud, refusion af udgifter til forsørgelse m.v., resultattilskud m.v. Herudover
indgår udgifterne også den generelle udligningsordning, herunder i budgetgarantien,
hvor kommunerne under ét kompenseres for udgifterne. Der er således ingen garanti
for at hver kommune kompenseres fuldt ud for de konkrete udgifter, heller ikke på et
enkelt område f.eks. flygtningeområdet. I nedenstående opgørelse er der kun taget
højde for de primære områder, hvor udgifter til flygtninge fremkommer. Der er således
ikke taget højde for merudgifter til tandplejen, sundhedsplejen og træningsområdet.
For at give et samlet overblik over hvordan flygtningesituationen påvirker Norddjurs
kommunens økonomi, kan der opstilles følgende oversigt, der viser både
driftsudgifterne og beløb fra tilskuds- og udligningssystemet. Oversigten indeholder
følgende tal. Regnskabstal for 2014, forventet regnskab for 2015, samt budgettet for
2016 (opdaterede tal pr. 15.3.2016). Udgifterne dækker alle herboende flygtninge, som
har en 3 årig bopælspligt i kommunen og EU borgere, som også er berettiget til
integrationsydelse. Dette tal udgør pr. oktober 2015 i alt 311 personer (heraf udgør EU
borgere 90 personer).

1

Norddjurs Kommune tal
Note

Type:

1

Modtagerklasser

Regnskab

Budget

2014

2015

2016
3,0

6,8

0,2

0,3

0,3

1,0

1,7

1,7

Voksenområdet – Socialrådgiver

0,5

1,5

1,5

Kørsel/tolk

0,3

0,4

0,3

søskenderabat

3

Regnskab
1,2

Dagpasning – Økonomisk friplads og

2

Nettoudgifter (mio. kr.)

Dagpasning – Pasningstilbud

4

Overførsel (forsøgerydelse)

6,3

10,4

24,0

5

Drift - integrationsprogram m.v.

0,4

1,8

0,6

2,5

3,0

3,0

0,2

1,0

0,4

Jobcenter:
Jobkonsulenter

6

(integrationsmedarbejdere)

7

Lejeudgifter vedr. private lejeboliger
Administration af boliger
Driftsudgifter i alt

0,2
12,6

23,2

38,8

-10,8

-11,2

-9,5

25,6

26,4

27,6

-3,0

-2,9

-21,1

-21,6

Finansiering:
8

Udligning og tilskud vedr. udlændinge
Ordinært tilskud
Ordinær udgift

9

Ekstraordinært tilskud

10

Udligning som følge af flere borgere

11

Generelle tilskud (mertilskud pga.

-22,1

-8,8

refusions-omlægning. Beløbet
opgøres ikke særskilt).
Finansiering i alt

-7,3

-8,9

-15,2

Samlede udgifter

5,3

12,5

23,6

Der skal knyttes følgende bemærkninger til ovenstående tabel.
Note
Note
Note
Note

1
2
3
4

Det er forudsat, at 78 pct. af udgifterne til modtagerklassen vedrører flygtninge.
Budgettallet for 2016 er forudsat at være på samme niveau som i 2015.
Budgettallet for 2016 er forudsat at være på samme niveau som i 2015.
Det forventes, at forsørger udgiften ca. fordobles i 2016 i forhold til 2015.
Stigningen skyldes en kombination af refusionsomlægning, og at antallet af
kvoteflygtninge er steget markant i 2015 og 2016. Norddjurs Kommune havde i

2

Note 5
Note 6
Note 7
Note 8

Note 9
Note 10

Note 11

2013 og 2014 en kvote på henholdsvis 34 og 46 personer, hvor kvoten i 2015 og
2016 er 113 og 103, alle tal er excl. familiesammenføringer.
Driftsudgifterne er incl. resultattilskud - for 2015 er det faktiske tal pr. 1.
november 2015
Udgiften kan ikke præcist opsplittes mellem flygtninge og asylsager, da opgaven
varetages af samme personkreds.
Udgiften dækker alene huslejebetalingen til private udlejere, og er udtryk for
nettoudgiften efter statsrefusion.
Udligning og tilskud vedr. udlændinge indeholder både et tilskud og en udgift.
For Norddjurs Kommunes vedkommende er udgiften dobbelt så stor som
tilskuddet. Derfor er der et bidrag til udligningsordningen i størrelsesordenen 14
– 15 mio. kr. årligt. Dette hænger sammen med vores andel af udlændinge i
forhold til landstallet. Norddjurs Kommunes andel af landsbefolkningstallet
udgør 0,66 pct., hvorimod andelen af indvandrere, flygtninge og efterkommere
udgør 0,30 pct. af landsbefolkningstallet. Dette er årsagen til at der er tale om
et negativt finansieringsbidrag. I beregningsgrundlaget for 2015 indgår i alt
1.177 personer i Norddjurs Kommune mod 404.256 personer på landsplan.
Andelen af udligningen vil ændre sig, efterhånden som de nye kvotetal indgår i
beregningen.
Beregningen bygger på den udmeldte kvote af flygtninge i hhv. 2015 (113) og
2016 (103).
I udligning- og tilskudssystemets øvrige sociale og demografiske kriterier indgår
også borgere, som har flygtningestatus eller er efterkommer heraf, hvilket vil
sige at denne befolkningsgruppe er med til at øge Norddjurs Kommunes
generelle statstilskud og udligning. Opgøres tilskud og udligningen på baggrund
af det forøgede antal borgere i kommunen via flygtninge og indvandrere.
Som en del af beskæftigelsesreformen er der sket en ændring af
refusionssatserne, dette har bevirket en ændring af det generelle tilskud som
Norddjurs Kommune modtager. Der er i denne beregning antaget at der er givet
fuld kompensation for refusionsomlægningen.

Udligning og tilskud af merudgiftsbehov vedrørende indvandrere, flygtninge og
efterkommere skal dække merudgifter til f.eks. rådgivning, administration, bibliotek og
fritid, social og sundhedsmæssige udgifter til børn mm., samt merudgifter til
danskundervisning af voksne og til folkeskoleundervisning. Dette betyder at udligningen
skal dække alle udgifterne i ovenstående tabel på nær udgiften til overførsel
(forsørgerydelsen som bliver dækket af budgetgarantien) og lejeudgiften vedr. private
boliger.
Den overordnede finansieringen af udlændinge, flygtning og integrationsområdet er
beskrevet i et vedhæftet bilag.
Hvis det skulle vise sig at kommunerne under ét har et anderledes udgiftsniveau end
det som indgår i aftalen mellem KL og regeringen bliver dette efterreguleret i en
kommende midtvejsregulering. Der kan være tale om både en positiv og negativ
efterregulering.

3

4

Bilag: Finansiering af integrationsområdet (nov. 2015)
Overordnet bliver de kommunale udgifter på integrationsområdet dækket af staten via
to forskellige finansieringsformer.
På driften er indtægten dækket på følgende måde.
Grundtilskud

Resultattilskud

Refusion

Budgetgaranti

Kommunen kan hjemtage et månedligt grundtilskud i 3 år for hver
flygtning og familiesammenført, der er omfattet af et
integrationsprogram. For uledsagede mindreårige er der et særligt
højt tilskud.
Kommunen kan hjemtage resultattilskud, når en flygtning eller
familiesammenført kommer i arbejde, uddannelse eller består en
afsluttende prøve i dansk.
Kommunen kan hjemtage refusion på 50 pct. af udgifterne til
integrationsprogrammer og introduktionsforløb inden for to
rådighedsbeløb for hhv. personer omfattet af et
integrationsprogram og personer omfattet af et
introduktionsforløb. Kontanthjælp til personer omfattet af et
integrationsprogram er ligeledes omfattet af 50 pct. refusion.
Ordningen omlægges fra 2016 på baggrund af refusionsreformen,
der bevirker at refusionen falder i forhold til hvor lang til ydelsen
er udbetalt.
Refusionen er herefter:
Antal uger på offentlig
Refusionsprocent
forsørgelse
0–4
80
5 – 26
40
27 – 52
30
Efter uge 52
20
Kommunernes nettoudgifter er herudover omfattet af
budgetgarantien, hvilket betyder at kommunerne under ét
kompenseres for alle omkostninger.

Integrationsområdet er endvidere dækket af tilskud- og udligningssystemet.
Kommunerne finansierer denne ordning under ét, således at bidraget fordeles i forhold
til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil
således samlet yde et bidrag til ordningen, mens kommuner med mange indvandrere,
flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et tilskud.
I udligningsordningen ydes der et generelt tilskud til dækning af merudgifter
vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere. Ordningen tager sigte på
generelle merudgifter såsom rådgivning, administration, bibliotek og fritid, sociale og
sundhedsmæssige udgifter vedr. børn mm., samt merudgifter til danskundervisning af
voksne og til folkeskoleundervisning.
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Ordningen er pt. negativ for Norddjurs Kommune, hvilket vil sige at vi modtager 11,1
mio. kr. og yder tilskud på 26,4 mio. kr. netto 15,3 mio. kr.
Der er i 2015 aftalt to tilskudspuljer på grund af det ekstraordinære høje antal
flygtninge. Samlet set udmøntes der 325 mio. kr. ekstra i 2015.
Investeringstilskuddet
Investeringstilskuddet er på 125 mio. kr. og fordeles på baggrund af den andel af
flygtninge, som den enkelte kommune modtager ud over den fordeling af flygtninge på
4.000, som allerede er fordelt på kommuner. Samlet set drejer det sig om 8.000 ekstra
flygtninge i 2015. Tilskuddet svarer til, at kommunen modtager ca. 15.600 kr. ekstra
pr. flygtning på årsbasis.
Norddjurs Kommunes oprindelige kvote for 2015 lød på 39 personer. Det nye udmeldte
kvotetal er opjusteret til 113 personer eller en stigning på 74 personer.
Det udmeldte mertilskud på 1,152 mio. kr.
Der er taget udgangspunkt i den seneste udmeldte kvotefordelingen fra
Udlændingestyrelsen jf. ovenstående tal.
Ekstraordinært integrationstilskud
Det ekstraordinære integrationstilskud er på 200 mio. kr. og vil blive fordelt på
baggrund af oplysninger om grundtilskud for 2014 og 2015. Det ekstraordinære
integrationstilskud fordeles på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle baseret på
kommunernes andel af flygtninge og familiesammenførte.
Til beregningen af det ekstraordinære integrationstilskud er det antaget at tilskuddet
bliver i størrelsesorden 8.000 kr. pr. flygtning, og at det samlede antal kan opgøres til
25.000 helårspersoner.
Med de udmeldte kvotetal for 2014 og 2015, vil der for Norddjurs Kommunes vedkomne
være tale om et beregningsgrundlag på 159 kvoteflygtninge.
Det udmeldte ekstraordinært integrationstilskud på 1,812 mio. kr.
Tilskuddet vil være en håndsrækning til kommunen, for de økonomiske udfordringer
med udgifterne til både flygtninge og familiesammenføringer i 2015.
Samlet set modtager Norddjurs Kommune 2,964 mio. kr. ekstra på integrationsområdet
i 2015 i forhold til det budgetlagte. Dette beløb skal holdes op imod det samlede beløb
i udligningsordningen, som i budget 2015 er beregnet til et netto tilsvar på 15,288 mio.
kr. Modregnet det forventede ekstra tilskud vil det samlede tilsvar herefter udgøre
12,324 mio. kr.
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Flygtninge og indvandrer indgår endvidere, på lige fod med andre borgere, i de øvrige
elementer i tilskuds- og udligningssystemet. Dette vil sige at det generelle bloktilskud
også bliver påvirket af antallet af flygtninge og indvandrer.
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3.5

Forstærket indsats i EU-kontoret

KKR
MIDTJYLLAND

Notat vedr. forøgelse af medlemsbidraget til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles.

Region Midtjylland og de 19 kommuner etablerede i 2007 et fælles kontor i Bruxelles, som i
stort omfang har bidraget til at hente EU-midler hjem til midtjyske virksomheder,
uddannelses- og forskningsinstitutioner og styrket internationaliseringen i hele regionen.
I takt med et stigende fokus på betydningen af internationalt samarbejde og mulighederne for
udvikling gennem deltagelse i europæiske projekter, ønsker Region Midtjylland, kommunerne
og Aarhus Universitet at forstærke den fælles indsats gennem kontoret i Bruxelles for fortsat at
sikre Midtjyllands førerposition på det internationale område.
Samtidig forgår der drøftelser på Aarhus Universitet om et højere fokuseret bidrag på baggrund af det
tætte og resultatskabende samarbejde, der igennem en årrække har været om Bruxelles-kontoret.
Bidraget fra AU udmøntes i en strategisk samarbejdsaftale med særlig fokus på Horizon 2020-programmet,
som kan styrke samspillet mellem virksomheder, innovation og forskning i hele Midtjylland.
Baggrund.
Bestyrelsen for Midtjyllands EU-kontor har i forbindelse med udarbejdelse af ny strategi for
kontoret for 2015 - 22 foreslået, at medlemsbidraget til kontoret øges med 1 kr. pr. indbygger
fra de 19 kommuner og regionen.
Medlemsbidrag fra kommuner og region er fundamentet for kontorets finansiering og udgør 2
kr. pr. indbygger indeksreguleret siden 2007, således at bidraget er 2,36 kr. pr. indbygger i
2015.
Kontingentforøgelsen skal ske for at styrke kontorets ressourcer og tilstedeværelse i Bruxelles
og dermed forbedre kontorets muligheder for fortsat at sikre Midtjylland indflydelse og størst
mulig andel af EU-midler til midtjyske virksomheder og organisationer. En stigende oprustning
fra andre danske og udenlandske regionale kontorer skærper konkurrence om EU-midlerne i
Bruxelles, så det vurderes, at der er behov for flere ressourcer for at sikre fortsat succes for
kontoret.
Der foreslås en model, hvor medlemsbidraget enten hæves i to tempi med 50 øre pr.
indbygger i 2016 og 50 øre pr. indbygger i 2017 eller med 1 kr. pr indbygger fra 2016.
1

Forslag til styrket indsats
Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles har gennem de seneste 9 år været et af de mest succesfulde
danske regionale kontorer i Bruxelles med hensyn til hjemtagelse af EU-midler til midtjyske
virksomheder og organisationer, og der har i ejerkredsen været en stor tilfredshed med
kontorets ydelser og resultater over årene, hvilket løbende er blevet målt gennem
tilfredshedsundersøgelser.
Indsatsen kan samtidig ses som en del af udvikling af hele region Midtjylland, da det i stigende
grad bliver vigtigt at kunne tiltrække ny viden og nye kompetencer for at fastholde og sikre
fortsat udvikling. Region Midtjylland skal være en attraktiv region, som er en eftertragtet
samarbejdspartner i stærke internationale netværk af universiteter, højere læreanstalter og
forskningsmiljøer, som kan tiltrække investeringer og udvikling i virksomheder og tiltrække
internationale forskere og viden. Midtjyllands EU-kontor er en af flere vigtige aktører til at
opnå dette.
EU er i 2014 indgået i en ny budgetperiode frem til 2020 og har lanceret en række nye
programmer – bl.a. Horizon 2020-programmet, som har skabt øget fokus på virksomheders og
især videninstitutioners muligheder i EU-projekter. Det har samtidig betydet, at andre danske
regionale kontorer i Bruxelles har påbegyndt en oprustning af deres ressourcer – bl.a. Region
Hovedstaden, Region Nordjylland og Region Syddanmark, således at kampen om
opmærksomhed i EU Kommissionen og kampen om hjemtagning af EU-midler bliver skærpet.
Midtjyllands EU-kontor har en stærk medarbejderstab og lang erfaring med samarbejdet i EU,
men der vil være behov for en yderligere oprustning for at sikre en fortsat førerposition blandt
de regionale EU-kontorer i Bruxelles.
Bestyrelsen foreslår, at flere ressourcer til arbejdet i Bruxelles primært skal anvendes til flere
medarbejdere, idet kompetente medarbejderressourcer er den faktor, som er afgørende for at
skabe resultater med internationale aktiviteter. Flere medarbejdere med specialiseret viden om
EU skal først og fremmest placeres i Bruxelles, hvor det egentlige arbejde varetages, men der
er også ønske om medarbejderressourcer i Midtjylland med nærhed til kunder og
innovationssystemerne, og som kan styrke forbindelsen mellem aktiviteterne i Midtjylland og
mulighederne i Bruxelles.
Der er i strategien lagt vægt på, at de forøgede ressourcer anvendes på områder, hvor region
Midtjylland har styrkepositioner, og at der fortsat er stort fokus på virksomhedernes
muligheder i EU-programmerne.
Således skal der fokuseres på især virksomhedernes muligheder i Horizon 2020-programmet
og andre relevante programmer. Kontoret har haft stor succes med at fokusere på SMVvirksomheders markedsrettede internationale innovationsprojekter, og den indsats skal styrkes
i Horizon 2020-programmet.
Samtidig vil der være øget fokus på fødevareområdet, som er en af de vigtigste strategiske
positioner i Midtjylland med producenter, virksomheder og videninstitutioner i alle dele af
værdikæden og på tværs af hele landet med den stærkeste klyngedannelse i Midtjylland.

Der vil også være et øget fokus på sundhedsområdet og sundhedsteknologi, hvor regionen
med 2 nye supersygehuse og en veludbygget sundhedssektor i både region og kommuner
samt en væsentlig forskning knyttet til Aarhus Universitet har gode forudsætninger for at
skabe internationalt bæredygtige projekter. EU-kontoret har allerede et etableret samarbejde
med Aarhus Universitet, og dette samarbejde kan udbygges i takt med universitetets ønske
om at øge hjemtaget af forsknings- og innovationsmidler fra EU.
Der vil fortsat være fokus på andre centrale områder i Midtjylland – f.eks. klima, energi og
miljø, kompetenceudvikling og uddannelse samt kultur og kreativitet, så kontoret vil følge op
på de gode resultater, som er opnået her.
Kontorets egenfinansiering udgør i 2015 ca. 15% af budgettet, og det er bestyrelsens ønske,
at egenfinansieringen holdes på dette niveau. Det er i forvejen det højeste niveau blandt de
danske regionale kontorer, og et øget krav om medfinansiering kan føre til målforskydning i
kontoret, hvilket vil få indflydelse på de ovenfor prioriterede opgaver.
Forventede effekter af en styrkelse af EU-kontoret
Bestyrelsen vurderer, at en forøgelse af indsatsen i Bruxelles vil have følgende effekter for
ejerkredsen og dets aktører.
o

Øget indsats på erhvervsområdet med flere internationale innovationsprojekter for
midtjyske virksomheder og mere EU-finansiering til dette.

o

Større helhedsindsats på fødevareområdet med internationalt perspektiv på det
strategiske arbejde og klyngeudvikling samt større forudsætninger for EU-finansiering.

o

Større helhedsindsats på den internationale dimension af det sundhedsstrategisk,
sundhedsforskning samt velfærdsteknologi.

o

Styrket interessevaretagelse på forskningsområdet mhp. at bidrage til Aarhus
Universitets målsætning for hjemtag af EU-midler under EU’s forsknings- og
innovationsprogram Horizon 2020 samt styrket sammenhæng mellem forsknings og
innovation til gavn for erhvervsudviklingen i Midtjylland.

o

Stærkere og mere robust organisering af kontoret med mulighed for højere grad af
teamwork og dermed yderligere fagligt fundament.

o

Mere synlighed for kontoret i Midtjylland og for Midtjylland i Bruxelles samt bedre
kommunikation og formidling.

o

Generel mulighed for implementering af den samlede strategi for kontoret og dermed
på trods af stigende konkurrence om opmærksomhed og midler i EU at fastholde de
stærke midtjyske resultater i Bruxelles.
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1. Udgangspunkt
Strategien 2015-2022 for Central Denmark EU Office (CDEU) fokuserer indsatsen for kontorets arbejde. Udgangspunktet er fortsat, at CDEU repræsenterer Midtjylland i Bruxelles og målrettet arbejder for, at regionen
og dens aktører har det bedst mulige grundlag for at få et helt konkret udbytte af de muligheder, EU og europæisk samarbejde tilbyder. Med den nye strategi bliver kontorets mission, vision og mål skærpet. Strategien
lægger op til en mere ambitiøs tilgang til Bruxelles med udgangspunkt i kontorets gode resultater hidtil samt
det forhold, at perspektiverne ved en aktiv tilgang til EU og europæisk samarbejde forventes at blive endnu
større i fremtiden samtidig med, at der er stigende konkurrence om midler og opmærksomhed i EU.
Strategiens bredde og de ambitiøse mål, den opstiller over mange faglige områder, synliggør, at spændvidden i
kontorets arbejde og forventninger til resultater og kvalitet ikke står mål med de ressourcer, der er til rådighed til arbejdet. Strategien har derfor karakter af en ramme, hvor årlige handlingsplaner står for den konkrete
implementering og prioritering, hvorved strategien henover strategiperioden kan skaleres op og ned i overensstemmelse med skiftende fokus, prioriteringer og de ressourcer, der er til rådighed. Det står dog klart, at en
implementering af strategien i den fulde brede med nødvendig faglig dybde kræver flere ressourcer på CDEU.
CDEU’s overordnede situation ved strategiperiodens start er den, at kontoret skaber stærke konkrete resultater for ejerkredsen og dens aktører. Samtidig er der høje forventninger til aktiviteter og resultater på mange
faglige områder i en differentieret region, med varierende forudsætninger og interesse for internationalt arbejde, som er nødvendigt for succesfulde internationale aktiviteter. Kontorets samlede begrænsede størrelse
kombineret med det store og bredde arbejdsfelt betyder samtidig begrænsede muligheder for teamorganisering og derved synergi ved fleksibilitet i organiseringen. I Bruxelles opleves en stigende kamp om opmærksomheden i EU-systemet samt mere konkurrence om midlerne og dermed lavere succesrater for ansøgere. Derfor
vil selv opretholdelse af status quo kræve en skærpet indsats, hvilket i flere danske regioner har afstedkommet
om oprustning i aktiviteterne i Bruxelles.

Fakta:
Central Denmark EU Office blev etableret den 1. januar 2007. Kontoret er et samarbejde mellem Region
Midtjylland og de 19 kommuner i regionen. Ejerkredsen finansierer kontoret ligeligt på baggrund af indbyggertal og ud over dette basisbudget har kontoret en egen indtjening på i størrelsesordenen 20-25% af basisbudgettet. Det årlige budget udgør omkring 8 mio. kr.
Kontoret er juridisk en forening med generalforsamlingen med repræsentanter fra ejerkredsen som øverste
myndighed. Kontorets ledelse varetagelse af en bestyrelse med repræsentanter fra kommunerne, regionen
og Vækstforum Midtjylland.
Kontoret er i 2015 bemandet med 1 leder, 1 administrativ medarbejder samt 5 faglige medarbejder, hvoraf
1 har base i Midtjylland og resten i Bruxelles. Hertil kommer praktikanter og løntilskudsmedarbejdere.
CDEU har siden 2007 været årsag til, at 495 mio. kr. er bevilget fra EU’s konkurrenceudsatte kasser til aktiviteter i Midtjylland. I samme periode har basisbevillingen udgjort ca. 45 mio. kr. i. Blandt resultater er
også en høj grad af tilfredshed med samarbejdet hos kontorets samarbejdspartnere og ejerkredsen, ligesom
der er tæt og løbende til et stort antal personer og aktiviteter i Midtjylland.
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2. Mission, vision og værdigrundlag
Mission
Vi er Midtjyllands spydspids og repræsentation i Bruxelles samt videnbase for etablering af værdiskabende europæiske relationer og projekter for Midtjylland.
Det gør vi ved:
o
o
o
o

at
at
at
at

bidrage med rettidig dialog og formidling af viden
etablere og deltage i relevante netværk og partnerskaber
varetage en aktiv og synlig interessevaretagelse
understøtte hjemtaget af EU-midler på kort og langt sigt

Vision
Vi vil skabe vækst og velfærd i Midtjylland gennem EU-samarbejdet og bidrage til, at Midtjylland står stærkt i
den internationale konkurrence og er blandt de førende innovative regioner i Europa.
Værdigrundlag
o CDEU’s grundlæggende værdier er at arbejde innovativt, ambitiøst og videnbaseret i en tilgang, som
udfordrer os selv og vores samarbejdspartnere, samtidig med at vi leverer høj kvalitet og er loyale
over for midtjyske interesser.
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3. Strategiske sigtelinjer og mål
CDEU’s mission og vejen til realiseringen af visionen tager sit udgangspunkt i de konkrete styrkepositioner og
udviklingsmuligheder i et europæisk perspektiv, der er i Midtjylland. Indsatsen koncentreres omkring en række
faglige temaer, der befinder sig i krydsfeltet mellem de områder, hvor Midtjylland har særlige forudsætninger,
hvor EU tilbyder særlige muligheder, og hvor der er en særlig motivation for internationale aktiviteter blandt
midtjyske aktører.
Samlet set adresserer strategien følgende faglige temaer, som går på tværs af faglighed og regionale geografi:
o
o
o
o
o
o
o
o

Erhvervsudvikling
Forskning og innovation
Fødevarer og bioøkonomi
Klima, energi og miljø
Uddannelse og kompetenceudvikling
Sundhed
Kultur og kreativitet
Turisme

Erhvervsudvikling
Fundamentet for vækst, beskæftigelse og velfærd i Midtjylland er på den ene side de rammevilkår EU, stat,
region og kommuner giver og på den anden side virksomhedernes omstillingsevne, innovationskraft og konkurrenceevne. Derfor prioriterer regionen og dens kommuner det målrettede arbejde med at give regionens virksomheder de bedste muligheder for blandt andet at samarbejde med videninstitutioner og hjemtag af danske
og europæiske innovations- og udviklingsmidler. CDEU skal aktivt understøtte og deltage i disse bestræbelser
med et klart europæisk perspektiv og fortsætte det målrettede og succesrige arbejde for at sikre midtjyske
virksomheder adgang til EU’s innovationsmidler og -samarbejde. Det er et selvstændigt mål i strategiperioden
at tilstræbe en stærkere sammenhæng mellem de europæiske muligheder og det nationale og midtjyske erhvervsfremmesystem.
CDEU ønsker,
o at øge antallet af midtjyske virksomheder, som deltager i EU’s innovationsprogrammer og modtager
støtte herfra.
o at prioritere de midtjyske virksomheder, som har særlige forudsætninger for at deltage i EU’s forsknings- og innovationsprogrammer.
o at understøtte arbejdet med internationalisering i de midtjyske virksomhedsklynger.
o at være i stand til at bringe midtjyske virksomheder i kontakt med EU-systemet mhp. viden, indsigt og
påvirkning af EU-politikker, regler og muligheder.
Derfor vil CDEU:
o Fortsætte og videreudvikle sit initiativ iFacilitator Central Denmark i et samarbejde med de bedste
samarbejdspartnere.
o Udbygge sine relationer og samarbejdet med de øvrige dele af erhvervsfremmesystemet i Midtjylland
og nationalt.
o Fortsat arbejde for at identificere og motivere de virksomheder i Midtjylland, som har størst potentiale for succes med EU’s forsknings- og innovationsprogrammer.
o Styrke tilstedeværelsen i Midtjylland og nærheden til såvel virksomhederne, erhvervsfremmeaktørerne og det midtjyske innovationssystem som helhed.
o Arbejde for at tilvejebringe flere ressourcer til fremme af erhvervsudvikling.
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Forskning og innovation
CDEU har igennem en årrække haft et tæt og godt samarbejde med Aarhus Universitet (AU). Samarbejdet udbygges og intensiveres i disse år, som en konsekvens af den internationale konkurrence og universitets ambitiøse strategi og målsætninger om at tiltrække og markant øge forsknings- og innovationsmidler fra EU’s rammeprogrammer. CDEU understøtter derfor aktivt disse bestræbelser i et tæt samarbejde med relevante medarbejdere og forskere på AU.
CDEU ønsker,
o at udbygge og styrke sin rolle som AU’s repræsentation i Bruxelles.
o at understøtte AU’s EU-forskningspolitiske og –strategiske arbejde.
o at medvirke til, at AU når sine målsætninger om hjemtag af EU-midler fra Horizon2020.
o at styrke sammenhæng mellem forskning og innovation og dermed erhvervsudviklingen i Midtjylland.
Derfor vil CDEU:
o Fortsætte det tætte og løbende samarbejde med AU’s afdeling for Forskning og Eksterne relationer.
o Give konkret rådgivning af forskere og forskergrupper i relation til projekter og faglige arrangementer.
o Sikre professionel og rettidig forberedelse, afholdelse og opfølgning på AU’s møder med centralt placerede politikere, embedsmæng og samarbejdspartnere i det europæiske samarbejde.
o Fortsat opbygge viden om EU-rammeprogrammer og udgive nyhedsbrevet ”Research Trends”.
o Opbygge stærkere netværk på forsknings- og innovationsområdet i Bruxelles både til Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og andre repræsentanter til forskningsinstitutioner.
o Stadigt styrke sine relationer til VIA University College og andre institutioner for anvendelsesorienteret forskning.
Fødevarer og bioøkonomi
Fødevareområdet er en af vigtigste strategiske positioner i Midtjylland med producenter, virksomheder og videninstitutioner i alle dele af værdikæden – fra jord til bord. Fødevareområdet går på tværs af hele regionen
og er nok en af de stærkeste klyngedannelser i Midtjylland. Bioøkonomi, som forventes at blive en væsentlig
kilde til fremtidig vækst i Europa, udemærker Midtjylland sig allerede som en foregangsregion i Europa, CDEU
har hidtil arbejdet med fødevareområdet som en del af aktiviteterne om erhverv og forskning. Med henblik på
at udløse det fulde internationale potentiale er der imidlertid behov for at øge indsatsen på området, eksempelvis ved øget deltagelse i partnerskaber og netværk.
en mere helhedsorienteret tilgang til området kan opnås ved at allokere flere ressourcer til temaet.
CDEU ønsker,
o at tilvejebringe ressourcer til en styrket fokus på fødeområdet.
o at tage en helhedsorienteret tilgang til området og bidrage med en styrket international dimension på
det strategiske arbejde i Midtjylland med fødevare-området.
o at profitere yderligere af Midtjyllands position som foregangsregion inden for bioøkonomi.
o at arbejde målrettet for at udvikle den internationale dimension af fødevareklyngen i Midtjylland og
profilere klyngen over for EU og i Europa.
Derfor vil CDEU:
o Dedikere en medarbejder til at arbejde fokuseret med fødevareområdet.
o Markant styrke sine netværk og kontakter i Midtjylland på området.
o Sikre EU-midler til udvikling af fødevareklyngen.
o Identificere potentielle private virksomheder og inddrage disse i iFacilitator-initiativet.
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Klima, energi og miljø
Klima, miljø og (vedvarende)energi er et tema, som i stigende grad vokser sammen, og som involverer såvel
forskning, virksomheder som offentlige myndigheder. Klima, energi og den relaterede miljø-dagsorden er højt
prioriteret i EU. I Midtjylland har vi stærke virksomheder inden for vedvarende energi, vand og miljøteknologi
og de lokale og regionale myndigheder har store ambitioner inden for klima og CO2 og har desuden betydelige
klimatilpasningsudfordringer samt en stærk platform for strategisk energiplanlægning. CDEU har i de seneste
år haft stor fokus på det såkaldte ELENA-program fra den Europæiske Investeringsbank og har sikret betydelig
midler fra EU til klimaprojekter over hele Midtjylland. Desuden har CDEU arbejdet på den strategiske dimension af EU’s initiativer på vand, cirkulær økonomi og klimapolitik generelt.
CDEU ønsker,
o at styrke den internationale dimension af Midtjyllands klimapolitik og at synliggøre midtjyske kompetencer og resultater i EU og Europa.
o at sikre EU-midler til større strategisk offentlige klimaprojekter i Midtjylland.
o at styrke midtjyske (vedvarende)energivirksomheders adgang til EU’s forsknings- og innovationsmidler.
o at have et indgående kendskab til EU’s politikker og incitamenter på klima, energi og miljø-området
og være kompetent sparringspartner for midtjyske aktører.
Derfor vil CDEU:
o Gå i dialog med region og kommuner om projekter under EU’s nye store klima og miljø-program, LIFE.
o Vedligeholde og styrke sit netværk på området i såvel Midtjylland som i Bruxelles.
o Bidrage til den politisk-strategiske diskussion i Midtjylland om klima, energi, miljø, vand, cirkulær
økonomi og bioøkonomi.
o Identificere potentielle private virksomheder og inddrage disse i iFacilitator-initiativet.
Uddannelse og kompetenceudvikling
Uddannelsesområdet er kendetegnet ved, at der lokalt og regionalt er bred interesse for internationale aktiviteter, og at der er store muligheder for at internationalisering rammer enkelt personer og unge. Samtidig er
uddannelse et at EU’s højest prioriterede områder, når det gælder udveksling og grænseoverskridende læring
med mange projekt- og partnermuligheder til følge. CDEU har en opbygget en stærk platform med kontaktflader til et stort antal uddannelsesinstitutioner i Midtjylland, som vi rådgiver om EU’s muligheder. CDEU har endvidere på vegne af midtjyske uddannelsesinstitutioner været projektleder på 2 store EU-projekter.
CDEU ønsker:
o at bidrage aktivt til internationaliseringstrategier for region, kommuner og enkelt institutioner.
o at være vidensressource for midtjyske uddannelsesinstitutioner, som ønsker at indgå i europæiske
projekter.
o at sikre at flere midtjyske skoler og uddannelsesinstitutioner deltager i og får udbytte af EU-projekter.
o at medvirke til international inspiration og udvikling af uddannelses- og læringsmiljøet i Midtjylland
inden for de områder, der er defineret som fælles europæiske udfordringer og målsætninger.
Derfor vil CDEU:
o Vedligeholde og udbygge sin viden om EU’s programmer og initiativer på uddannelsesområdet.
o Fortsat udbygge sit europæiske netværk på uddannelsesområdet.
o Gå i dialog med kommuner og region om internationaliseringsniveauet i skoler og uddannelsesinstitutioner og udarbejde strategier for at løfte dette.
o Være tilstede for uddannelsesinstitutioner, som ønsker at gennemføre europæiske projekter.
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Sundhed
Sundhedsområdet er et meget væsentligt element i EU’s rammeprogrammer og er en betydelig del af CDEU’s
arbejde med forskning og AU. Ligeledes inddrager CDEU sundheds- og velfærdsteknologi i sin indsats for erhvervsudvikling. I denne kontekst er der betydelige grænseflader til regionens sundhedsportefølje, som CDEU
søger at varetage, men som dog hidtil ikke har kunnet udfoldes fuldt ud.
CDEU ønsker:
o at sikre gode vilkår for midtjyske sundhedsforskning i Horizon 2020.
o at varetage den midtjyske sundhedsforsknings interesser ifm. indsatsen på forskningsområdet og samarbejdet med AU.
o at sikre EU-støtte til sikre sundheds- og velfærdsteknologiske virksomhedsprojekter.
o at medvirke til en stærkere EU-dimension i regionens indsats på sundhedsområdet.
Derfor vil CDEU:
o Varetage den midtjyske sundhedsforskningsinteresser i samarbejde med AU.
o Identificere velfærdsteknologiske projekter i midtjyske virksomheder og inkludere disse i iFacilitator.
o Undersøge mulighederne for at tilvejebringe ressourcer til en styrket indsats for en stærkere europæisk dimension i regionens arbejde med sundhed og velfærdsteknologi.
Kultur og kreativitet
Den væsentligste platform for CDEU’s arbejde med kultur og kreativitet er Aarhus Kulturhovedstad 2017. CDEU
har i den kontekst modtaget en særbevilling for perioden 2014-2017, som har muliggjort ansættelsen af en international kulturrådgiver i regionen og igangsættelsen af initiativet ”Genvej til Europa – Central Denmark Culture”. Genvej til Europe handler om at styrke den internationale dimension af Aarhus 2017 og af de midtjyske
kulturinstitutioner og kulturprojekter, herunder bidrage til at styrke den kulturelle og kreative sektors innovationspotentialer. Herudover arbejder CDEU sammen med andre europæiske regioner om en europæisk dimension på design-sektoren og den kreativitetstilgang som kendetegner dette område.
CDEU ønsker:
o succes med initiativet Genvej til Europa med en betydelig forøgelse af internationalisering blandt
midtjyske kulturinstitutioner og –projekter samt EU-midler til at understøtte dette.
o at sikre et fundament hvorpå Genvej til Europa-initiativet kan forlænges efter 2017.
o at få så mange kulturinstitutioner og –operatører som muligt ind i internationale europæiske netværk
såvel eksisterende som nye samt knytte internationale partnerskaber til Midtjylland.
o at understøtte regionens medlemskab af Districts of Creativity og de muligheder netværket tilbyder
den kreative sektor.
Derfor vil CDEU:
o Fortsat opbygge brede og stærke kontaktflader til kulturaktiviteter i Midtjylland og motivere institutioner og projekter til en international dimension i deres aktiviteter.
o Understøtte kulturprojekters ansøgning om EU-midler.
o Bidrage til synlig og profil af Aarhus 2017 over for EU’s institutioner og i Bruxelles i øvrigt.
o Vedligeholde og udbygge de mange relationer, CDEU har fået opbygget til andre regioner i Bruxelles
gennem aktiviteter og satsninger, der specifikt retter sig mod den kreative sektor
Turisme
Turismeerhvervet indgår ligesom andre sektorer i CDEU’s arbejde med erhvervsudvikling. Givet turismeerhvervets betydning i store dele af regionen har CDEU imidlertid gjort en særlig indsats på dette område, særlige i
samarbejde med Midtjysk Turisme. Den igangværende omstrukturering af den nationale turisme indsats betyder at CDEU’s arbejde på dette område skal nytænkes.
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CDEU ønsker,
o at bidrage til europæiske samarbejde for den midtjyske turismesektor og EU-midler til udvikling af
turismeerhvervet.
o at styrke viden og bevidsthed om europæiske målsætninger og prioriteter på turismeområdet hos
midtjyske turismeaktører.
o
Derfor vil CDEU,
o Gå i dialog med midtjyske turismeaktører mhp. at identificere relevante samarbejdspartnere og muligheder.
o Levere relevant information om nye tiltag og initiativer på europæisk plan.
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4. Forudsætninger
Central Denmark EU Office vision og strategi, hviler på følgende forudsætninger:
o
o

o

o
o

CDEU er en velfungerende organisation med kontinuitet og kompetente og motiverede medarbejdere.
CDEU’s bagland – ikke mindst Region Midtjylland og kommunerne – ser EU og europæisk samarbejde
som et værktøj for udvikling og indgår aktivt i internationale aktiviteter og afsætter ressourcer til opgaven.
CDEU’s ejerkreds anerkender, at CDEU’s aktiviteter og resultater også udgør en langsigtet indsats for
regionen som helhed, herunder at EU-tilskud kun er et element i CDEU’s værdiskabelse på lige fod
med vanskeligt målbart strategisk, relationelt og læringsudbytte.
CDEU’s bestyrelse sikrer kontinuiteten, tager ejerskab og har engagement til kontoret over for ejerkredsen og interessenter.
CDEU tilføres flere ressourcer, så organisationen får flere medarbejdere med yderligere kompetencer
og kritisk masse til stærkere teamarbejde og fagligt miljø på kontoret.

Derfor vil CDEU:
o
o
o
o
o
o

Udarbejde en ny samarbejds- og rapporteringsmodel for kommunerne og regionen og drøfte fokusering
og forventningsafstemning med den enkelte kommune og regionen.
Fortsætte dialogen i ejerkredsen om udbyttet af internationalt arbejde og forventninger til CDEU’s
arbejde.
Udarbejde et forslag til ejerkredsen om øget investering i kontoret og forventede afkast heraf.
Deltage i den offentlige debat om den lokale og regionale dimension af EU og udbyttet heraf.
Udvikle sin organisation på baggrund af strategi og ressourcer mhp. effektiv opfyldelse af visionen.
Inden for den overordnede strategi udarbejde årlige handlingsplaner, som prioriterer indsatsen, givet
de økonomiske rammer, ejerkredsen giver kontoret.
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5. Implementering og evaluering
CDEU’s strategi dækker en 8 års periode fra 2015 til 2022. I 2018 gennemføres en midtvejsevaluering af strategien, der vil danne baggrund for eventuelle justeringer af strategien for den resterende periode.
Der udarbejdes årlige handlingsplaner, som implementere strategien og prioriterer indsatsen på de enkelte
strategiske temaer samt beskriver aktiviteter for det pågældende år.
Strategien vil desuden løbende danne udgangspunkt for rapportering til bestyrelsen.
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3.5

Forstærket indsats i EU-kontoret

Notat

Den 19. juni 2015

Forslag til mere ambitiøs midtjysk indsats i Bruxelles
Indledning, konklusion og forslag
Bestyrelsen for Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles - Central Denmark EU Office (CDEU) - har fremlagt en
ambitiøs strategi for indsatsen i Bruxelles i de kommende på. Strategien baserer sig på de muligheder, som EU
tilbyder Midtjylland og midtjyske aktører, og den efterspørgsel efter EU-relaterede aktiviteter, som bestyrelse
registrer i regionen. Udgangspunktet for strategien er det stærke fundament, CDEU har opbygget i såvel
Midtjylland som i Bruxelles og de store resultater, kontoret hidtil har dokumenteret, herunder de ca. 500 mio.
kr. i EU-midler, kontoret har sikret Midtjylland siden 2007.
Bestyrelsen konstaterer imidlertid, at strategien ikke kan realiseres fuldt ud med det ressourceniveau,
kontoret i dag har til rådighed. Dette notat foreslår derfor, at indsatsen i Bruxelles styrkes ved, at kommuner
og region øger sin finansiering med 1 kr. pr. indbygger. Finansieringsforøgelsen bør ske ved én af følgende 2
modeller:
1.

Øget finansiering på 50 øre pr. indbygger i 2016 samt yderligere 50 øre i 2017. Altså 2,86 kr. pr.
indbygger i 2016 og 3,36 kr. i 2017 (2015-pristal).

2.

Øget finansiering på 1 kr. pr. indbygger i 2017. Altså uændret i 2016 og 3,36 kr. i 2017 (2015-pristal).

Det er bestyrelsens opfattelse, at styrkelsen af Bruxelles-indsatsen bør igangsættes så hurtigt som praktisk
muligt for ejerkredsen, da konkurrencesituationen i Bruxelles i nogen tid har været hastigt stigende.
Bestyrelsen mener derfor ikke, at der er mere tid at spilde før udvidelsesprocessen igangsættes og Midtjylland
bringes tilbage i offensiven. Bestyrelsen anbefaler derfor model 1.
Parallelt med dette foregår drøftelse i Aarhus Universitets ledelse om at øge AU’s medfinansiering af kontoret
og således sikre flere ressourcer i Bruxelles til at understøtte AU’s ambitiøse strategi om hjemtag af EUforsknings- og innovationsmidler.
En øget finansiering til CDEU vil give mulighed for at ansætte yderligere medarbejderressourcer i Bruxelles
samt at etablere en ressource på erhvervs- og fødevareområdet lokaliseret i regionen, således at EU-indsatsen
kan varetages med den kvalitet, den faglige bredde samt de ambitiøse målsætninger, som den nye strategi
beskriver. Styrkelsen vil samtidig bringe Midtjylland tilbage på niveau for EU-indsatsen sammenlignet med de
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øvrige danske regioner og generelt sikre, at vi kan opretholde vores gode resultater i en situation med stigende
konkurrence om opmærksomhed og midler i Bruxelles.
Dette notat beskriver hvilke områder, der vil blive tilgodeset af en mere ambitiøs midtjysk indsats i Bruxelles,
samt hvilke effekter styrkelse forventes at kaste af sig.
Som bilag 1 til dette notat findes en sammenlignende oversigt over de danske regioners ressourceindsats i Bruxelles.
Bilag 2 viser kontingentfordeling fordelt på kommuner og region før og efter den foreslåede kontingentforhøjelse for henholdsvis model 1 og 2.
En styrket indsats
Flere ressourcer til arbejdet i Bruxelles skal primært anvendes til flere medarbejdere, idet kompetente
medarbejderressourcer er den faktor, som er afgørende for at skabe resultater med internationale aktiviteter.
Flere medarbejdere skal først og fremmest placeres i Bruxelles, hvor det egentlige arbejde varetages, men der
er også ønske om medarbejderressourcer i Midtjylland med nærhed til kunder og innovationssystemerne, og
som kan styrke forbindelsen mellem aktiviteterne i Midtjylland og mulighederne i Bruxelles.
Flere ressourcer vil som nævnt give mulighed for implementering af den fulde strategi, men bestyrelsen ønsker
at fremhæve følgende områder/indsatser, som øgede ressourcer i særlig grad vil tilgodese:
o

CDEU har udviklet og implementerer Danmarks stærkeste koncept for at sikre private virksomheder
adgang til EU-programmer, iFacilitator. Indsatsen har siden 2009 sikret 200 mio. kr. i EU-støtte til
midtjyske virksomheder til markedsrettede internationale innovationsprojekter. Succes med at bringe
private virksomheder ind i EU-projekter afhænger afgørende af, at ressourcerne bruges på de
virksomheder, som reelt har mulighederne. Derfor er effektiv identifikation af potentielle
virksomheder essentiel. Et styrke fokus på private virksomheder skal anvendes til mere systematisk og
kvalificeret at koble iFacilitator op på det eksisterende nationale og regionale erhvervsfremmesystem
samt andre kanaler til identifikation af de rigtige virksomheder, herunder en særlig indsats for de
større midtjyske virksomheder, som har særdeles gode muligheder i EU’s forsknings- og
innovationsprogram Horizon 2020. Den styrkede indsats indebærer 1 medarbejder fysisk placeret i
regionen i Væksthusets internationale center i Aarhus og Herning samt i dokk 1 Urban Media Space
Aarhus. Endvidere vil styrkede ressourcer i Bruxelles skabe mere kapacitet og give mulighed for højere
kvalitet i arbejdet med de midtjyske virksomheder.

o

Fødevareområdet er en af de vigtigste strategiske positioner i Midtjylland med producenter,
virksomheder og videninstitutioner i alle dele af værdikæden og på tværs af hele den midtjyske
region, som nok den stærkeste klyngedannelse i Midtjylland. Fødevareområdet har mange aspekter,
herunder landbrugsproduktion, erhvervsudvikling, forskning, klyngeudvikling, energi m.v. Samtidig er
fødevareområdet i Midtjylland kendetegnet af deltagelse af mange aktører. Det internationale
perspektiv på fødevaresatsningen i Midtjylland bliver i dag ikke fuldt ud indtænkt i arbejdet, og CDEU
ønsker med flere ressourcer at indgå i såvel det strategiske arbejde som implementeringen med det
internationale perspektiv. Den nye medarbejder i regionen vil indgå i dette arbejde, og der vil blive
sat yderligere ressourcer af i Bruxelles.

o

Sundhedsområdet, herunder sundhedsteknologi, indgår i CDEU’s arbejde med forskning og
erhvervsudvikling. Der er dog næppe tvivl om, at de udfordringer, som området står overfor i
fremtiden både med hensyn til teknologi, rationalisering og organisering, kan understøttes at en
stærkere international dimension på det strategiske arbejde, der finder sted på sundhedsområdet i
Region Midtjylland og andre steder. CDEU ønsker at koble sig stærkere til dette arbejde i
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Sundhedsstaben og i Regional Udvikling m.v. og bidrage med internationale erfaringer og netværk
samt adgang til EU-finansiering.
o

CDEU har igennem en årrække haft et tæt og godt samarbejde med Aarhus Universitet (AU).
Samarbejdet skal udbygges og intensiveres i disse år, som en konsekvens af den internationale
konkurrence og universitets ambitiøse strategi og målsætninger om at tiltrække og markant øge
forsknings- og innovationsmidler fra EU’s rammeprogrammer. CDEU skal med øget ressourceindsats
aktivt understøtte disse bestræbelser i Bruxelles og over for EU-systemet i et tæt samarbejde med
relevante medarbejdere og forskere på AU. Indsatsen skal endvidere styrke sammenhæng mellem
forskning og innovation og dermed erhvervsudviklingen i Midtjylland.

Finansiering
Finansieringen af den øgede indsats i Bruxelles bør komme fra følgende kilder:
o

CDEU’s egenfinansiering fra konsulentindtægter, projektaktiviteter og varetagelse af særlige opgaver
har i de seneste år ligget på omkring 15% af budgettet (1,6 mio. kr. i 2014). Dette
egenfinansieringsniveau er langt det højest sammenlignet med de øvrige danske regionale og
forskningskontorer i Bruxelles. CDEU skal opretholde dette egenfinansieringsniveau i de kommende år.
Det er bestyrelsens vurdering at en højere egenfinansiering ikke er ønskelig, da det giver risiko for
målforskydning i kontorets indsats og gør budgetgrundlaget usikkert.

o

Medlemsbidrag fra kommuner og region er fundamentet for kontorets finansiering og udgør 2 kr. pr.
indbygger indeksreguleret siden 2007, således at bidraget var 2,36 kr. pr. indbygger i 2015.
Medlemsbidraget foreslås øget med 1 kr. pr. indbygger efter én af følgende to modeller:
1.
2.

Forøgelse med 50 øre pr. indbygger i 2016 og yderligere 50 øre i 2017.
Uændret kontingent niveau i 2016 og en forøgelse med 1 kr. pr. indbygger i 2017.

En sådan forøgelse vil bringe ejerkredsens finansiering af Bruxelles-indsatsen tilbage på niveau med
finansieringen fra øvrige danske regioner og kommuner. For ikke at forsinke
kapacitetsgenopbygningen i Bruxelles yderligere, anbefaler bestyrelsen model 1.
o

CDEU har en særlig samarbejdsaftale med AU, som sikrer kontoret medfinansiering fra AU på ca. 5% af
budgettet (420.000 kr. årligt). AU’s medfinansiering øges efter aftale med AU i henhold til de opgaver
AU ønsker, at CDEU skal løse specifikt på forsknings- og innovationsområdet.

Ressource allokering
Den forøgede finansiering vil give mulighed for ansættelse af yderligere 3 konsulentressourcer i CDEU. 1
konsulent ønskes fast placeret i Midtjylland og CDEU får således mulighed for fysisk nærhed til centrale
samarbejdspartnere i regionen, herunder private virksomheder, erhvervsfremme aktører og
innovationssystemet, aktører i fødevaresatsningen samt Region Midtjyllands sundhedsmedarbejdere. 2
konsulenter placeres på kontoret i Bruxelles, som er udgangspunktet for CDEU’s arbejde og berettigelse. Hertil
kommer ekstra medarbejderressourcer finansieret af AU.
I beregningerne er afsat midler til et proportionalt øget driftsbudget på kontoret, herunder rejser, lokaler,
overhead samt muligheder for flere netværks- og synlighedsaktiviteter i Bruxelles.
Effekter
En mere ambitiøs midtjysk indsats i Bruxelles vil have følgende effekter for ejerkredsen og dets aktører.
o

Øget indsats på erhvervsområdet med flere internationale innovationsprojekter for midtjyske
virksomheder og mere EU-finansiering til dette.
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o

Større helhedsindsats på fødevareområdet med internationalt perspektiv på det strategiske arbejde og
klyngeudvikling samt større forudsætninger for EU-finansiering.

o

Større helhedsindsats på den internationale dimension af det sundhedsstrategisk, sundhedsforskning
samt velfærdsteknologi.

o

Styrket interessevaretagelse på forskningsområdet mhp. at bidrage til AU’s ambitiøse målsætning for
hjemtag af EU-midler under EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020 samt styrket
sammenhæng mellem forsknings og innovation til gavn for erhvervsudviklingen i Midtjylland.

o

Stærkere og mere robust organisering af CDEU med mulighed for hører grad af teamwork og dermed
yderligere fagligt fundament.

o

Mere synlighed for CDEU i Midtjylland og for Midtjylland i Bruxelles samt bedre kommunikation og
formidling.

o

Generel mulighed for implementering af den samlede strategi for CDEU og dermed på trods af
stigende konkurrence om opmærksomhed og midler i EU fastholde de stærke midtjyske resultater i
Bruxelles.

På vegne af bestyrelsen for Central Denmark EU Office – Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles,

Jørgen Gaarde
Bestyrelsesformand og
borgmester i Skanderborg

Bente Nielsen
Næstformand i bestyrelsen og
1. næstformand i Regionsrådet
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Bilag 1
Regionale danske ressourcer i Bruxelles
De 5 danske regioner har alle kontorer i Bruxelles, som er finansieret i fællesskab af regionen og kommunerne.
Desuden er flere af de danske universiteter repræsenteret i Bruxelles – enten som en del af de regionale
kontorer eller i tilknytning til de regionale kontorer.
Tendensen lige nu er, at en del af de danske kontorer allokerer flere ressourcer til Bruxelles-indsatsen. I
oversigten nedenfor fremgår niveauet af de enkelte regioners EU-indsats (målt i fuldtidsstillinger), samt
hvordan indsatsen finansieres.
Midtjylland
o 7 medarbejdere.
o - heraf 1 medarbejder fysisk placeret i regionen.
o - heraf 0,5 medarbejder tilknyttet universitet.
Finansiering Midtjylland
o Kommuner og region: 2,36 kr. pr. indbygger.
o Egne indtægter og projektfinansiering: 15-20% af budgettet – ca. 1,6 mio. kr.
o Medfinansiering fra AU: 0,5 medarbejder – 5% af budgettet – 420.000 kr.
Syddanmark
o 12 medarbejdere.
o -heraf 2 medarbejdere fysisk placeret i regionen.
o -heraf 1 medarbejder tilknyttet universitetet.
Finansiering Syddanmark
o Kommuner og region: 3,53 kr. pr. indbygger.
o Projektindtægter: 5% af budgettet – ca. 500.000 kr.
o Medfinansiering fra universitet: 1 medarbejder – 10% af budgettet - ca. 1 mio. kr.
o Andre indtægter (EEN): 8% af budgettet - ca. 800.000 kr.
Nordjylland (North Denmark EU Office og Aalborg Universitet)
o 17 medarbejdere
o -heraf 7 medarbejdere i Bruxelles og 10 i regionen
o -heraf 3 medarbejdere ansat af universitet
Finansiering Nordjylland
o Aalborg Kommune: 9 kr. pr. indbygger. Øvrige kommuner: 2 kr. pr. indbygger. Region: 6 kr. pr.
indbygger.
o Egne indtægter: 8% af budgettet, ca. 500.000 kr.
o Medfinansiering fra universitet: 3 medarbejdere ansat ved AAU og finansieret herfra.
o Andre indtægter (EEN): 10% af budgettet – ca. 700.000 kr.
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Hovedstaden (Hovedstadens EU-kontor og creoDK)
o 10 medarbejdere.
o -heraf 2 medarbejdere fysisk placeret i regionen.
o -heraf 5 medarbejdere tilknyttet universiteter (creoDK)
Finansiering Hovedstaden
o Kommuner og region: 2,26 kr. pr. indbygger til Hovedstadens EU-kontor
o 4,9 mio. kr. til forskningsområdet (creoDK) finansieret 50% fra region og 50% fra universiteter (KU,
DTU, CBS).
o Ingen øvrige indtægter.
Sjælland
o 4 medarbejdere.
o Alle medarbejdere i Bruxelles.
o Ingen medarbejdere tilknyttet universitet.
Finansiering Sjælland
o Kommuner og region: 1,6 kr. pr. indbygger.
o Ingen øvrige indtægter.

Hovedkonklusioner
o

Region Sjælland har den mest beskedne Bruxelles-indsats, den næstmindste har Midtjylland.
Norddjylland, Hovedstaden og Syddanmark har alle (betydelig) kraftigere Bruxelles-indsats.

o

Midtjylland har det kontor, som er mest afhængig af egen indtjening og projektindtægter med på 1520% af budgettet ud over finansieringen fra AU. De øvrige kontorer har enten slet ikke sådanne
indtægter eller kun i betydeligt mindre omfang – halvdelen eller derunder. Midtjyllands kontor hvilker
dermed på et betydeligt mere usikkert indtægtsgrundlag, men har til gengæld en mere behovsdrevet
indtægtsstruktur.

o

Sjælland modtager ingen finansiering fra sit regionale universitet, hernæst er det AU, som tilbyder
klart den mindste medfinansiering af Bruxelles-aktiviteterne.

o

Ingen kontorer opnår finansiering fra erhvervslivet.
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Bilag 2
Kontingent fordelt på kommuner og region
Model 1
En kontingentstigning på 50 øre pr. indbygger i 2016 og yderligere 50 øre i 2017 betyder følgende
årlig kontingentstigning og kontingentbetaling fordelt på kommuner og region, inklusive
kontingentfremskrivninger som følge af den forventede prisudvikling, jf. vedtægterne.

Kroner pr. år

Kontingent
2015

Stigning
2015-16

Stigning
2016-17

Kontingent
2017

Favrskov Kommune

111.305

26.616

26.633

164.554

Hedensted Kommune

107.887

26.072

25.868

159.828

Herning Kommune

204.947

47.550

48.758

301.255

Holstebro Kommune

135.318

31.647

32.241

199.206

Horsens Kommune

202.162

48.908

48.483

299.553

Ikast-Brande Kommune

95.821

22.218

22.794

140.832

Lemvig Kommune

49.402

10.260

11.521

71.183

Norddjurs Kommune

89.503

20.471

21.236

131.210

Odder Kommune

51.384

12.169

12.272

75.826

Randers Kommune

227.369

53.588

54.254

335.212

Ringkøbing-Skjern Kommune

134.739

30.662

31.940

197.341

Samsø Kommune

8.890

1.831

2.070

12.792

Silkeborg Kommune

211.534

50.165

50.535

312.234

Skanderborg Kommune

137.295

33.419

32.966

203.680

Skive Kommune

110.783

24.606

26.144

161.534

Struer Kommune

50.818

11.242

11.984

74.044

Syddjurs Kommune

98.457

22.633

23.383

144.472

Viborg Kommune

222.987

53.229

53.338

329.555

Aarhus Kommune

764.387

183.866

183.111

1.131.365

Region Midtjylland

3.014.990

711.154

719.531

4.445.674

I alt

6.029.979

1.422.307

1.439.062

8.891.349

Note: De endelige kontingenttal kan afvige marginalt fra disse tal afhængigt af udvikling i indbyggertal og prisindeks.
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Model 1
En kontingentstigning på 1 kr. pr. indbygger i 2017 betyder følgendeårlig kontingentstigning
og kontingentbetaling fordelt på kommuner og region, inklusive kontingentfremskrivninger
som følge af den forventede prisudvikling, jf. vedtægterne.

Kroner pr. år

Kontingent
2015

Stigning
2015-16

Stigning
2016-17

Kontingent
2017

Favrskov Kommune

111.305

2.837

49.461

163.603

Hedensted Kommune

107.887

2.976

48.041

158.904

Herning Kommune

204.947

4.016

90.551

299.514

Holstebro Kommune

135.318

2.860

59.877

198.055

Horsens Kommune

202.162

5.620

90.039

297.821

Ikast-Brande Kommune

95.821

1.866

42.331

140.018

Lemvig Kommune

49.402

-27

21.396

70.771

Norddjurs Kommune

89.503

1.510

39.439

130.452

Odder Kommune

51.384

1.212

22.792

75.388

Randers Kommune

227.369

5.147

100.757

333.274

Ringkøbing-Skjern Kommune

134.739

2.145

59.316

196.200

8.890

-17

3.845

12.718

Silkeborg Kommune

211.534

5.045

93.851

310.429

Skanderborg Kommune

137.295

3.985

61.222

202.502

Skive Kommune

110.783

1.263

48.553

160.600

Struer Kommune

50.818

542

22.256

73.616

Samsø Kommune

Syddjurs Kommune

98.457

1.755

43.425

143.637

Viborg Kommune

222.987

5.606

99.057

327.650

Aarhus Kommune

764.387

20.374

340.063

1.124.825

Region Midtjylland

3.014.990

68.715

1.336.272

4.419.977

I alt

6.029.979

137.430

2.672.544

8.839.954

Note: De endelige kontingenttal kan afvige marginalt fra disse tal afhængigt af udvikling i indbyggertal og prisindeks.
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5.1

KKR Midtjyllands møde den 16. juni 2016 afholdes på
Bornholm

KKR Midtjylland på Bornholm den 16. – 17. juni 2016
Deltagere fra KKR Midtjylland

Delt. i KKRmødet d. 16.

Spiser
med*

Hotel
16.-17.

Fælles fly ud
16. juni

Fælles fly hjem
17. juni

J

J

J

J

J

J

J

J

J

Nils Borring, Favrskov
Kirsten Terkilsen, Hedensted

J

Kent Falkenvig, Herning

J

J

J

J

J

H. C. Østerby, Holstebro

J

J

J

J

J

Peter Sørensen, Horsens

J

J

J

J

J

Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande

J

J

J

J

J

Erik Flyvholm, Lemvig

J

J

J

J

J

Jan Petersen, Norddjurs

J

J

J

J

J

Uffe Jensen, Odder

J

J

J

J

J

Claus Omann Jensen, Randers

J

J

J

J

J

Iver Enevoldsen, Ringkøbing-Skjern

J

J

J

J

J

Marcel Meijer, Samsø

N

N

N

N

N

Steen Vindum, Silkeborg

J

J

J

J

J

Jørgen Gaarde, Skanderborg

J

J

J(dv)

J

J

Peder Chr. Kirkegaard, Skive

J

J

J

J

J

Mads Jakobsen, Struer

J

J

J

J

J

Claus Wistoft, Syddjurs

J

J

J

J

J

Torsten Nielsen, Viborg

J

J

J

J

J

Jacob Bundsgaard, Aarhus

J

J

N

J

N

Per Møller Jensen, Viborg

J

J

J

J

J

Søren Kristensen, Silkeborg

J

J

J

J

J

Niels Viggo Lynghøj Christensen, Struer

J

J

J

J

J

Henning Jensen Nyhuus, Randers

J

J

J

J

J

Henrik Alleslev, Hedensted

J

J

J

J

J

Tage Nielsen, Skanderborg

N

N

N

N

N

Ditte Staun, Odder

J

J

J

J

N

Marc Perera Christensen, Aarhus

J

J

J

J

J

Kirstine Bille, Syddjurs

J

J

J

J

J

Hans Okholm, Silkeborg

N

N

N

N

N

Pia Tang Vestergaard, Ringkøb.-Skjern

J

J

J

J

J

Jens Meilvang, Norddjurs

J

J

J

J

J

Søren Olesen, Holstebro

N

N

N

N

N

Simon Vanggard-Nielsen, Ikast-Brande

J

J

J

J

J

Ove Kent Jørgensen, Viborg

J

J

J

J

J

Knud N. Mathiesen, Aarhus

J

J

J

J

J

Peter Hegner Bonfils, Aarhus

J

J

J

J

J

Jørn Vedel Eriksen, Herning

N

N

N

N

N

Preben Christensen, Ikast-Brande
Jesper Kaas Schmidt, Norddjurs

J

J

J

J

Henning Hansen, Ikast-Brande

J
J

J

J

J

J

Jonna Holm Pedersen KKR sek.

J

J

J

J

J

Eva Glæsner KKR sek.

J

J

J

J

J

KKR Midtjylland på Bornholm den 16. – 17. juni 2016
Øvrige kommunaldirektører

Delt. i KKRmødet d. 16.

Spiser
med*

Hotel
16.-17.

Fælles fly ud
16. juni

Fælles fly hjem
17. juni

Susanne Gaarde, RM

N

J(dv)

J

J

Lisbeth Binderup, Skanderborg

J

N

J

J

Jesper Thyrring Møller, Hedensted

J

N

J

J

Jan Kallestrup, Favrskov

J

N

J

J

Niels Aalund, Horsens

J

N

J

J

Lars Keld Hansen, Lemvig

J

J

J

J

Kim Kofoed, Norddjurs

N

N

J

J

Kim Bruun Nielsen, Norddjurs

N

J

J

J

Lars Møller, Holstebro

J

J

J

J

Henning Haahr Pedersen, Odder

J

N

J

J

Niels Højberg, Aarhus

J

J

J

J

Claus Damgaard, Struer

J

J

J

J

Lone Lyrskov, Silkeborg

J

N

J

J

Niels Erik Kærgaard, Ringkøbing-Skj.

J

J

J

J

Lasse Jacobsen, Viborg

J

J

J

J

Hans Nikolajsen, Randers

J

J

J

J

Mogens Wehrs, Samsø

?

?

?

?

Inger Bojsen Nehm, Norddjurs

J

J

J

J

Anders Kjærulf, Holstebro

N

J

N

N

Per Mathiesen, Skive

N

N

N

N

Jesper Hosbond Jensen, Syddjurs

N

N

N

N

Erik Hattens, Herning

N

N

N

N

Spiser med* : Fælles middag torsdag aften i Allinge
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