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Orientering til DAS - Børnehus Nord - Årsstatistik 2015 

Aalborg Kommune fremsender til Den Administrative Styregruppes orientering – Årsstatistik om 
Børnehusene 2015 ift. Børnehus Nord – sommeren 2016.

Aalborg Kommune fremsender som driftsherre ift. Børnehus Nord, Årsstatistik om Børnehusene 2015 – 
udarbejdet af Socialstyrelsen sommeren 2016. 

Årsstatistikken for børnehusene har bl.a. til formål at give viden om børnehusene og børnehusenes 
målgruppe på regionalt og nationalt plan. Årsstatistikken belyser antallet af sager i børnehusene, typen 
af sager, ydelserne der gives i børnehussagerne og udsnit af det tværsektorielle samarbejde. 
Årsstatistikken for 2015 viser oplysninger om sager afsluttet i børnehusene i 2015.
Alle data er genereret i Socialstyrelsen via træk fra Børnehus IT. 

Aalborg Kommune konkluderer, at Børnehus Nord placerer sig på niveau med de andre børnehuse i 
landet, men fremhæver følgende opmærksomhedspunkter:

 På landsplan er der i gennemsnit knap 1 ud af 1.000 børn i Danmark, som har haft en sag i et 
børnehus i 2015. Region Nordjylland ligger over gennemsnittet med 1,3 børnehussager pr. 
1.000 børn. 

 Det er forskelligt fra sag til sag, hvor mange sagssamråd, der bliver afholdt. For Børnehus Nord 
blev der i 3 % af børnehussagerne ikke afholdt sagssamråd, i 63 % af børnehussagerne blev 
der afholdt ét sagssamråd, og i 34 % blev der afholdt mellem to og fire sagssamråd. Børnehus 
Nord ligger på et tilfredsstillende niveau ift. de andre børnehuse vedrørende antal sagssamråd. 

 For Børnehus Nord gør det sig gældende, at kommunen deltager i næsten alle koordinerende 
sagssamråd. Politiets deltagelse på sagssamrådene varierer en del på tværs af regionerne, 
men i Børnehus Nord deltager politiet i næsten alle sagssamråd (95 %). I Børnehus Nord 
deltager sygehusvæsnet i 10 % af sagssamrådene. 

 Der er sket en stigning på 25 % i antallet af afsluttede børnehussager fra år 2014 (114 sager) til 
2015 (143 sager).  På landsplan er der tale om en stigning på 27 %.

 Antallet af konsultative sager er uændret ift. år 2014 (84 sager). 

Børnehuset oplever på nuværende tidspunkt udfordringer mht. et stort antal sager og udskift i 
medarbejdergruppen. Dette skal ses i lyset af, at der kommer flere sager til Børnehuset og et 
lovmæssigt krav om, at politiet skal afholde flere videoafhøringer i lokalerne, hvorfor der således er flere 
unge, som skal afhøres. Dette øger arbejdsbelastningen for medarbejderne og tilsammen har det øget 
ventetiden, som er på 3 måneder. Aalborg Kommune har stor opmærksomhed på denne sårbarhed i 
tilbuddet og følger udviklingen nærmere. Kommunen har særligt fokus på ventetiden og 
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arbejdsmængden. I den forbindelse er der igangsat tiltag, og generelt er der opmærksomhed på at 
skåne erfarne medarbejdere for yderligere belastning. Aalborg Kommune har forsøgt at imødekomme 
behovet i målgruppen samt sikring af arbejdsmiljø for medarbejderne ved ansættelse af en autoriseret 
psykolog i en fast fuldtidsstilling. I juni påbegyndtes yderligere en opnormering på endnu en 
psykologstilling (foreløbig 30 timer / seks måneder). Derudover har Børnehuset mulighed for at tilkøbe 
sig en ekstra psykolog i de særlige perioder, hvor der måtte være behov herfor. Ligeledes er der dette 
forår ansat ekstra hjælp ift. den administrative funktion. Dette ændre ikke på den nuværende takst. 

Med ændringerne i sagsantal er Aalborg kommune endvidere opmærksom på, der fremadrettet kan 
opleves udfordringer med pladsen i de nuværende lokaler. Der pågår pt. drøftelser om bedre udnyttelse 
af de fysiske rammer og aktuelt får Børnehuset et lokale mere til deres rådighed. 

Børnehus Nord fremadrettet

Sagsstigning

Det første år (2014), Børnehus Nord eksisterede, endte sagstallet på 128 mod estimeret 140, hvorimod 
2015 endte med et sagstal på 185 mod estimeret 152. I 2016 ser det på nuværende tidspunkt ud til at 
lande på ca. 216 sager mod estimeret 170. Der er således en sagsstigning og dermed en ventetid, som 
er vigtig for kommunerne at tage hånd om. Endvidere er ventetiden for udredning på ca. tre måneder. 

Pr.1.april 2016 trådte en ny lovændring i kraft vedr. videoafhøring, der hæver aldersgrænsen for 
videoafhøring fra 12 år inkl. til 14 år inkl. Politiet har anslået, at det vil betyde op til 60% flere afhøringer 
pr. år. Der er en forventning om en mindre øgning af sagstallet på baggrund af denne lovændring. 
Selvom de 13-14 årige fra starten har været omfattet af målgruppen, er det sandsynligt, at nogle af 
disse ikke har været visiteret til Børnehuset, idet disse børn har været afhørt på lokalpolitistationer. Det 
er vanskeligt at forudse tal på denne forventede stigning, men sammenholder man politiets estimat med 
de antal 13-14 årige Børnehuset tidligere har haft inde, må forventes en stigning på op til 30 ekstra 
sager.  

På baggrund af ovenstående samt hensyn til arbejdsmiljø vurderes det, at der grundlæggende er behov 
for en opnormering af personale. 

Budget og personalenormering

Konklusionen på lovændringen er, at det kommer til at kræve flere ressourcer, og at Børnehuset ikke 
kan bære denne ændring uden ekstra ressourcer. Justitsministeriet har accepteret at betale en DUT-
kompensation til kommunerne for 5 børnehusmedarbejdertimer pr. ekstra videoafhøring, der afholdes. 

Budgettet for 2016-2017 indebærer en opnormering af personale med to nye stillinger, en socialrådgiver 
(32 timer) og en psykolog (32 timer). Dette påtænkes at igangsættes hurtigst muligt. 

Betalingen for driften af børnehuset sker dels via objektiv finansiering (60 %) og dels via et fast beløb 
for hvert barn eller hver ung fra kommunen, som gennemgår et forløb i børnehuset (40 %). Budgettet 
indebærer en objektiv finansiering med en stigning fra 2.499.730 kr. til 3.091.200 kr. samt en mindre 
stigende takst fra 9.803 kr. til 9.813 kr. grundet almindelig lønfremskrivning jf. KL.

Den objektive finansiering vil dog ikke i 2017 stige mere end 128.543 kr. pga. overskud fra 2015 
(463.000 kr.) som kan anvendes og modregnes direkte i den objektive del af finansieringen. Dog skal 
det forventes, at hvis estimeret sagsniveau for 2017 er vedvarende i 2018 vil den objektive finansiering 
stige med ca. 580.000.  
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Finansminister Claus Hjort Frederiksen 

Forsvarsminister Peter Christensen 

 

 

6. september 2016 

Et sikkert og trygt land. 
 

Kære Peter og Claus. 

 

Statsministeren har betonet, at Danmark skal være ”et sikkert og trygt land". 

Vi er i de nye beredskaber, også i Nordjylland, i fuld gang med at indrette os og 

udarbejde nye planer for risikobaseret dimensionering og som en del af det,  etablering 

af en ny fælles vagtcentral for redningsberedskabet, regionen og Falck - en ny skabelse i 

Danmark, der vil sikre overblik samt hurtig og sikker kommunikation mellem de 

forskellige sektorer.  

 

Bekymrende er imidlertid den aktuelle udvikling i samfundssikkerheden, som også 

statsministeren giver udtryk for. 

 

Terror har været en kendt men fjern risiko, men det nye billede er skræmmende. De 

seneste angreb i Europa tegner et meget mere komplekst og uforudsigeligt billede hvad 

angår terror. De opgaver vi må forberede os på er af hidtil ukendt karakter og 

kompleksitet. Det kræver frem for alt en helt ny tilgang og mind set i forhold til 

forberedelse og løsning. Der skal øves og trænes, og der skal især øves og trænes på 

tværs. Det kræver en meget stærk operativ ledelse og meget stor omstillingsparathed. 

Bestyrelsen i Nordjyllands Beredskab har drøftet disse perspektiver og vil med denne 

henvendelse lægge op til en drøftelse af, hvilken trussel vi skal forberede os på, og hvad 

samfundets forventninger er til redningsberedskabet i løsningen når det går galt, 

drøftelser vi gerne deltager i. Bestyrelsen vil være repræsenteret af Mogens Gade og 

Arne Boelt.  

Med Venlig hilsen 

 

   

Mogens Gade   Arne Boelt  

Borgmester, formand for KKR Borgmester, formand Beredskab 

Nordjylland   Nordjylland 

Nordjyllands Beredskab 

Thomas Boss Gade 6 

9000 lborg 

Tlf. 7015 15 14 

mail@nobr.dk 

CVR 37084166 

www.nordjyllandsberedskab.dk 

mailto:mail@nobr.dk
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29. september 2016 

  

Tak for jeres henvendelse om jeres overvejelser om, hvordan de kommunale redningsberedska-

ber håndterer bl.a. truslen om terror. Jeg har aftalt med Finansministeren, at jeg svarer på beg-

ges vegne. 

Jeg er glad for, at I drøfter og forholder jer til, hvordan vi håndterer de udfordringer, vi som sam-

fund står overfor og den aktuelle udvikling i samfundssikkerheden. Det er spørgsmål, som også 

regeringen er meget optaget af. 

Forventningerne til de kommunale redningsberedskaber er bl.a. udtrykt i beredskabsloven, og 

Beredskabsstyrelsen udgiver også det nationale risikobillede, hvor de væsentligste risici, som 

samfundet står overfor, er beskrevet. I den forbindelse kan jeg oplyse, at Beredskabsstyrelsen 

inden udgangen af 2016 vil publicere et opdateret risikobillede, hvor terrorhændelser også fort-

sat vil være en del af det samlede risikobillede. 

Når I udarbejder jeres risikobaserede dimensionering, er der god mulighed for sparring og dialog 

med Beredskabsstyrelsen om netop forventningerne til den kommunale opgaveløsning og den 

assistance, I kan få fra det statslige redningsberedskab. Jeg vil derfor opfordre jer til at fortsætte 

jeres arbejde med den risikobaserede dimensionering i det spor.  

Som I peger på, er det vigtigt at tænke på tværs af sektorer, herunder i øvelser og træning. Som 

bekendt varetager politiet den koordinerende ledelse både i hverdagssituationer og under eks-

traordinære forhold. Jeg vil derfor opfordre til et endnu tættere samarbejde med politiet, herun-

der vedrørende politiets overvejelser om lokale sikkerhedsmæssige risici og planlægning samt 

tværgående øvelser med afsæt i sikkerhedsmæssige udfordringer. 

Afslutningsvis vil jeg gerne understrege, at jeg er optaget af, at vi ser redningsberedskabet som 
et sammenhængende hele, hvor det kommunale og statslige redningsberedskab arbejder sam-



men og supplerer hinanden. Det er særligt vigtigt ved større, længerevarende og komplicerede 
indsatser, hvor de statslige beredskabscentre spiller en central rolle i det samlede redningsbe-
redskab.  
 
I øvrigt er jeg bekendt med, at Beredskabsstyrelsens ledelse og cheferne for de 24 kommunale 

redningsberedskaber mødes med regelmæssige mellemrum. Disse møder vil for mig at se være 

et oplagt forum til at drøfte udfordringerne og mulige løsninger herpå.  

 
Med venlig hilsen 
 

 

 

Peter Christensen 
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1. Indledning

Kommunerne har fra 1. januar 2011 både ejet og finansieret Væksthusene, og en ny rammeaftale mellem KL 
og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene for 2016-2020 udarbejdes hvert år.

De 5 regionale Væksthuse er oprettet som en aftale mellem KL og Økonomi- og Erhvervsministeriet for at 
skabe bedre vækstvilkår i Danmark. Det er en del af aftalegrundlaget om Væksthusene, at de bevarer en 
fælles identitet på tværs af de 5 huse, ligesom en række praktiske forhold som f.eks. resultatmål og it-systemer 
er fælles, men samtidig også at de skal understøtte business regions i Danmark

Væksthus Nordjylland indgår altså i krydsfeltet mellem 2 fællesskaber. Horisontalt: som et af 5 Væksthuse på 
nationalt plan, som er led i en statslig strategi. Vertikalt: som led i det samlede arbejde på regionalt plan for at 
udvikle Nordjyllands erhvervsliv, i samarbejde med Business Region North Denmark (BRN), Region 
Nordjylland, kommunerne og de lokale erhvervsserviceenheder. Denne balance skal udvikles og forfines i de 
kommende år. 

Denne aftale er via KKR Nordjylland indgået mellem de 11 kommuner i region Nordjylland og Væksthus 
Nordjylland. Aftalen er etårig og gældende for år 2017. Aftalen er den regionale del af et aftalekompleks, der 
ud over den regionale aftale består af en national aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet samt 
individuelle, lokale aftaler mellem Væksthus Nordjylland og de 11 kommuner. Det forventes, at denne 
regionale aftale understøtte den endelige nationale aftale for 2017.

Det er målet med denne aftale at sikre, at der er sammenhæng mellem de kommunale erhvervspolitikker og 
udførelsen af erhvervsservicen. Det er også målet at tilvejebringe de bedste udviklingsmuligheder for 
iværksættere og virksomheder i Nordjylland i form af vejledning/problemafklaring og overblik over relevante 
muligheder for rådgivning og videre udvikling. Her er Væksthus Nordjylland en vigtig aktør, hvor den samlede 
opgave understøtter BRN.

2. Baggrund

Erhvervs- og Vækstministeriet ser Væksthusene som en central aktør og samarbejdspartner i udmøntningen 
af statslige initiativer vedrørende erhvervsudvikling og vækst, ligesom indsatsen for at skabe optimalt samspil 
og koordinering af de forskellige statslige ordninger er højt prioriteret. KL og Erhvervs- og Vækstministeriet har 
i rammeaftalen 2016 – 2020 defineret en vision for væksthusene i 2020:

Vision for væksthusene 2020
Væksthusene er det centrale knudepunkt i det offentlige erhvervsfremmesystem. Det er stedet, hvor 
virksomheder med vækstambitioner kan få adgang til gratis og uvildig vækstkortlægning, viden og vejledning, 
som bidrager til, at de kan realisere deres vækstpotentiale.

Det ses ved, at 75% af vejledte virksomheder:
• vurderer, at sparringen med væksthuset har haft stor betydning for virksomhedens udvikling,
• øger beskæftigelsen efter sparring med væksthuset, og
• øger omsætningen efter sparring med væksthuset.

Den overordnede målsætning for Væksthusene er, at det samfundsøkonomiske afkast af Væksthusene skal 
øges betydeligt over de kommende år. Det kræver blandt andet, at følgende delmål skal realiseres frem mod 
næste evaluering (i 2017):
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 En større andel af Væksthusenes brugere skal udvikle sig til vækstvirksomheder. 
 En mindre andel af brugerne end i dag bør være meget unge/små virksomheder uden ansatte. 

Omvendt bør en lidt større andel af brugerne være virksomheder, der allerede har udvist en vis evne 
til at vokse.

 Væksthusene bør fokusere på iværksættere og virksomheder, hvor vejledningen kan gøre en markant 
forskel. Det vil sige, at en langt større andel af brugerne — også blandt etablerede virksomheder — 
skal opleve, at de i høj grad bliver udfordret på deres strategi, målsætning og vækstambitioner.

De tre punkter indebærer tilsammen, at Væksthusenes hovedfokus skal lægges på virksomheder med et stort, 
uforløst vækstpotentiale, hvor uvildig vækstkortlægning på højt niveau kan bidrage til at forløse dette 
potentiale. Det er ikke et mål i sig selv, at så mange vækstvirksomheder som muligt benytter sig af 
Væksthusene. 

Væksthusene måles i 2016 på en række parametre, hvor det overordnet mål er:

Væksthusene skal skabe en samfundsøkonomisk værditilvækst, 
der er 3 gange større end den offentlige investering

Aktivitetsmål
Væksthusene gennemfører 2000 vækstkortlægninger og motiverer yderligere 2000 virksomheder til vækst. 
Min. 80 pct. af virksomheder henvises til andre tilbud og heraf 70 pct. til private tilbud 

Kvalitetsmål
Mindst 70 pct. oplever effekt
Net Promotor Score på minimum 60
 
Effektmål
10 pct. højere vækst i beskæftigelsen end sammenlignelige virksomheder
15 pct. højere vækst i omsætning end sammenlignelige virksomheder 
10 pct. højere vækst i eksport end sammenlignelige virksomheder
Andelen af Væksthuskunder, der er løftet til vækstlaget, er vokset til 15 pct.

For yderligere information samt mål for 2017 se resultatkontrakt mellem Væksthusene og KL & Erhvervs- og 
Vækstministeriet i 2017, når denne foreligger.

3. Væksthus Nordjyllands opgaver

Væksthus Nordjylland har tre, sammenhængende typer af aktiviteter og ydelser.

 En kerneydelse i form af vækstkortlægning, hvor Væksthjulet i dag anvendes som et centralt, fælles 
værktøj. Vækstkortlægningen er en uvildig sparring, der både kan fokusere på det overordnede 
strategiske niveau samt bidrage til at Væksthus Nordjylland på specialistområder kan understøtte den 
lokale erhvervsserviceindsats indenfor specifikke ydelser; Finansiering, Internationalisering, Teknologi, 
Salg og Ledelse. Specialistkompetencerne kan samtidig bidrage i udvikling og samarbejde af den fælles 
satsning under BRN – inden for de 5 indsatsområder.

 Knudepunktsfunktion i form af fælles indgange og formaliseret henvisningspraksis til 
regionale/statslige aktører og programmer, der kan hjælpe brugerne med at realisere deres 
vækstpotentiale. Det gælder inden for områder som innovationsfremme, kapitalformidling og 
internationalisering.
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Væksthus Nordjylland har flere samarbejdspartnere med arbejdsplads i Væksthuset: Eksportrådet, 
Eksport Kredit Fonden, Vækstfonden og CONNECT. Dertil er der opbygget tæt samarbejde med 
Norddanmark EU-kontor, MARCOD, Nordjysk FødevareErhverv samt andre relevante aktører og klynger 
i Nordjylland.

 Programmer og projekter i form af operatørfunktioner på statslige, regionale eller lokale initiativer rettet 
mod Væksthusets målgrupper. Adgang til programmer og projekter er i mange tilfælde vigtigt for 
brugernes muligheder for at implementere den viden og de erkendelser, der er resultatet af 
vækstkortlægningen. Væksthus Nordjylland er en oplagt samarbejdspartner til at være udførende 
operatør på fælles projekter skabt i regi af BRN.

En ny særlig indsats er projektet Vækst via Viden – tilførsel af højtuddannet arbejdskraft. Projektet er 
initieret af BRN og bag projektet står et bredt partnerskab bestående af Væksthus Nordjylland, de 
nordjyske erhvervskontorer, Jobcenter Aalborg, AAU og UCN. Projektet har til formål at øge væksten i 
de nordjyske virksomheder via øget produktivitet, innovation og konkurrenceevne, hvor virksomhederne 
udvikler sig via tilførsel af ny viden udefra.

Væksthus Nordjylland er samtidig løbende – sammen med de lokale erhvervskontorer som tætte 
partnere, operatør på en række regionale programmer for Vækstforum/Region Nordjylland. P.t. 
gennemføres bl.a. Nordjysk NewBizz, hvor formålet er at få flere iværksættere og vækstiværksættere og 
derigennem skabe flere arbejdspladser på nye og innovative virksomheder samt Vilje til Vækst, hvor det 
overordnede formål er at skabe flere vækstvirksomheder i Nordjylland.

 
Dertil skal nævnes, at der er en række programmer i proces til gennemførelse. Der henvises til vedlagte 
aktivitetsoversigt for p.t. gældende programmer samt Væksthus Nordjyllands hjemmeside for aktuelle 
udviklingsprogrammer:  http://startvaekst.dk/vhnordjylland.dk/programmer/0/4

Gennemgang af og status på konkrete programmer og projektet samt kommunefordeling af 
virksomhedsforløb og investerede midler mv. fremlægges årligt sammen med Væksthus Nordjyllands 
Årsberetning på KKR-møde.

4. BRN 

Pr. 1. januar 2015 blev der etableret et nyt forstærket samarbejde om erhvervsudvikling og turisme mellem de 
nordjyske kommuner og Region Nordjylland: Business Region North Denmark (BRN)

Samarbejdet vil give de nordjyske kommuner og regionen mulighed for målrettet at samarbejde om fælles 
satsninger, som flere eller alle parter finder centrale for en fælles vækstdagsorden indenfor:

- Erhvervsudvikling og jobskabelse 
- Turisme
- Adgang til kvalificeret arbejdskraft
- Infrastruktur
- Internationalt samarbejde

De fælles satsninger vil samtidig sikre en tæt kobling mellem de enkelte kommuners egne udviklingsstrategier 
og den regionale vækst- og udviklingsstrategi REVUS.

Væksthus Nordjylland er en samarbejdspartner i arbejdet med en fælles vækstdagsorden. Det gælder både 
som sparringspartner på fagligt fokus og indhold samt udvikling og gennemførelse af konkrete initiativer. 
Væksthus Nordjylland, der er de nordjyske kommuners fælles erhvervsserviceenhed, kan ligeledes tildeles 

http://startvaekst.dk/vhnordjylland.dk/programmer/0/4
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operatør-ansvar. Dette er allerede tilfældet på en række fælles rammeprogrammer for iværksættere og 
virksomheder.

BRN er ikke udførende på de konkrete fælles projekter. Operatøransvar placeres hos de enkelte kommuner, 
Regionen eller andre relevante aktører — herunder Væksthus Nordjylland – ud fra interesse og 
forudsætninger. Den ansvarlige aktør varetager projektledelse på vegne af og i tæt samarbejde med øvrige 
deltagende kommuner og eksterne partnere herunder erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner m.fl.

5. Et sammenhængende nordjysk erhvervsfremmesystem

Kommunerne har det samlede ansvar for erhvervsservice over for en åben kreds af iværksættere og 
virksomheder. Erhvervsfremme kan bestå af information og vejledning om start, drift og udvikling af 
virksomhed samt virksomhedsoverdragelse. Netværks- og opmærksomhedsskabende aktiviteter er også en 
del af erhvervsfremme. Art og omfang af den lokale erhvervsfremme fastlægges af den enkelte kommune og 
kan tilpasses lokale erhvervspolitikker.

Den lokale erhvervsservice udføres enten i forvaltningen eller af en lokal erhvervsserviceoperatør, f.eks. et 
erhvervskontor. Lokal/basal erhvervsservice er generelle ydelser (primært vejledning og henvisning til 
rådgivning), og målgruppen er alle iværksættere og virksomheder. Opgaverne i den lokale erhvervsservice er 
indledende screening af iværksættere og virksomheder. De iværksættere og virksomheder, som er i 
målgruppen for den specialiserede erhvervsservice visiteres videre til operatørerne på disse indsatser. 
Screeningen af iværksættere og virksomheder foregår på baggrund af et fælles screeningsværktøj, aktuelt 
”Væksthjulet”. Fra den lokale erhvervsservice henvises vejledte iværksættere og virksomheder til relevante 
problemløsere. 

Specialiseret erhvervsservice varetages af Væksthus Nordjylland og består af en række specialiserede 
tilbud/ydelser. Målgruppen er iværksættere og virksomheder med vækstpotentiale. Væksthus Nordjyllands 
kerneopgaver er beskrevet af Erhvervsstyrelsen som: "Vejledning af vækstiværksættere og virksomheder med 
vækstpotentialer og henvisning af disse til specialiseret rådgivning". 

Væksthus Nordjylland og kommunerne har til opgave at samarbejde om at sikre en sammenhængende og 
kundeorienteret erhvervsservice, som også understøtter BRN. Det gennemføres ved fortsat tæt samarbejde 
med gensidig forpligtelse gennem dialog og møder samt en klar arbejdsdeling. Endvidere er det væsentligt 
med kompetenceudvikling af væksthuskonsulenter og medarbejdere i den lokale erhvervsservice. Væksthus 
Nordjylland vil så vidt muligt koordinere kompetenceudviklingsforløb under hensyntagen til regionale forhold. 

Primo 2015 blev der taget de første skridt på vejen til en organisering omkring et ”Nordjyske 
Erhvervsudviklingsakademi” og for andet år i træk er der afholdt ErhvervsCAMP for ca. 150 konsulenter i 
nordjyske erhvervsfremmesystem. Også i 2016 var formålet at give en lang række højaktuelle, faglige 
indspark, virksomhedsbesøg samt mulighed for netværksdannelse på tværs af erhvervs-, uddannelses- og 
beskæftigelsessystemet. Alt sammen skal være med til at understøtte ambitionen om at skabe et endnu mere 
sammenhængende og ensartet erhvervsfremmesystem, der er gearet til at understøtte de nordjyske 
vækstvirksomheders behov. Evalueringen viser, at der er en utvetydig bred opbakning til en fremadrettet årlig 
gentagelse, og der statueres flere konkrete eksempler på, hvordan arrangementet understøtter 
konsulenternes daglige arbejde – både fagligt og relationsmæssigt. Herudover arbejdes der med en konkret 
3-årig plan for et Nordjysk Erhvervsudviklingsakademi, der kan imødekomme eksisterende ønsker og behov.

Væksthus Nordjylland er et knudepunkt for det sammenhængende erhvervsfremmesystem. Der er således - i 
tæt samarbejde med de lokale erhvervskontorer - etableret en "ambassadørordning", der indebærer, at 
vækstkonsulenter regelmæssigt er til stede på de enkelte erhvervskontorer. Hvert år laves der en rokade, 
således at de lokale erhvervskontorer får en ny "ambassadør" tilknyttet og dermed også nye kompetencer. 
Den fremadrettede ambition er, med Væksthus Nordjylland som omdrejningspunkt, at skabe rammerne om et 
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endnu bedre og mere målrettet sammenhængende erhvervsfremmesystem med optimale forudsætninger for 
at skabe vækst i hele Nordjylland.

6. Denne aftale skal bl.a. bidrage til: 

 At sikre direkte sammenhæng mellem BRN’s strategi og visioner, kommunale erhvervspolitikker og 
den udførende erhvervsservice.

 At sikre optimalt samspil mellem BRN, Væksthus Nordjylland og den lokale erhvervsservice.
 At sikre vedblivende opgavefokus frem for systemfokus, hvor iværksætteres og virksomheders 

potentiale og behov er i højsædet.
 At sikre "bedste mand på opgaven" på erhvervsserviceydelsen — med kritisk masse som et centralt 

kriterium.
 At sikre at Væksthus Nordjylland er et knudepunkt for den sammenhængende erhvervsserviceindsats.
 At sikre sammenhæng mellem kommunale erhvervspolitikker og operatørfunktioner i relation til 

programbaserede satsninger i regi af BRN, Vækstforum eller andre aktører.
 At fokusere på opgaven frem for organiseringen samt på mulighederne i at arbejde langt mere 

netværksorienteret.
 At udvide forståelsen af hvilke aktører der, ud over BRN, de lokale erhvervskontorer og Væksthus 

Nordjylland, indgår som parter i det nordjyske erhvervsfremmesystem. Aalborg Universitet, University 
College Nordjylland, de nordjyske erhvervsskoler, Visit Nordjylland, inkubatormiljøer og 
innovationsmiljøer m.fl. må fremover også betragtes som en del af erhvervsfremmesystemet (med 
hver deres særlige rolle).

 At sikre fornøden dokumentation (bl.a. via effektmåling) samt optimale betingelser for en kontinuerlig 
gensidig inspiration mellem erhvervspolitik og erhvervsservice.

 At sikre at der lokalt bakkes op om de initiativer, Væksthusene igangsætter.

7. Kommunikation og markedsføring

Det er af vital betydning, at de nordjyske virksomheder har det fornødne kendskab til tilbuddene i det samlede 
erhvervsfremmesystem, og at målgruppen i den sammenhæng oplever "no wrong door'. 

Væksthus Nordjylland har i den forbindelse en særlig forpligtelse til at arbejde for at sikre, at der sker en 
markedsføring af tilbuddene i erhvervsfremmesystemet i såvel skrevne som digitale medier. Endvidere er 
kommunerne i region Nordjylland enige om, at operatørerne på den lokale erhvervsfremmeindsats på 
tilsvarende vis forpligter sig til at deltage aktivt i den lokale markedsføring.

Dertil kommer, at Væksthus Nordjylland i samarbejde med de lokale erhvervskontorer vil sikre, at "den gode 
historie" om iværksættere og virksomheder vil blive synliggjort via pressemeddelelser til såvel den samlede 
danske presse som til den nordjyske og lokale presse. Endvidere vil synliggørelsen ske via vores nyhedsmails 
og sociale medier. Målsætningen er, at markedsføring af initiativer og aktiviteter i det samlede 
erhvervsfremmesystem sker i et samspil gennem involvering og orientering af alle parter, således at det brede 
budskab når ud i hele regionen. 
Hertil skal nævnes, at der er nedsat en kommunikationsgruppe med repræsentanter fra de lokale 
erhvervskontorer samt Væksthus Nordjylland. Gruppen mødes hver 3. måned med fokus på samarbejde vedr. 
kommunikation og markedsføring. Gruppens arbejde koordineres og fastholdes af Væksthus Nordjylland. 
Endvidere skal nævnes at senest er også Væksthus Nordjylland blevet en del af kommunikationsnetværket 
under BRN, hvor der samtidig er etableret en kontakt, som skal sikre et tæt samarbejde mellem Væksthus 
Nordjylland og BRN – også når det gælder kommunikation og markedsføring.
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8. Økonomi

Kommunerne bliver kompenseret for overtagelsen af driften af Væksthus Nordjylland via en regulering af 
bloktilskuddet fra 2011 og frem. Regeringen og KL er enige om, at midlerne skal bruges til Væksthus 
Nordjylland. 
Kommunernes finansiering af Væksthusene opgøres hvert år i maj i forbindelse med det årlige møde mellem 
KL og Erhvervs- og Vækstministeriet, og finansieringen for det kommende år bekræftes i den årlige 
økonomiaftale mellem Staten og KL.

Væksthus Nordjylland modtager i 2017 kr. 10.728.000,- excl. moms for indsatsen inden for rammerne af 
nærværende aftale. Beløbet faktureres kommunerne efter følgende fordelingsnøgle:

Kommune Kr. (excl. moms)
Morsø Kommune 408.000
Thisted Kommune 840.000
Brønderslev Kommune 660.000
Frederikshavn Kommune 1.140.000
Vesthimmerland Kommune 696.000
Læsø Kommune 36.000
Rebild Kommune 504.000
Mariagerfjord Kommune 780.000
Jammerbugt Kommune 708.000
Aalborg Kommune 3.732.000
Hjørring Kommune 1.224.000
I alt 10.728.000

Fakturering sker primo 2017. De fakturerede beløb (ex. moms) svarer til den kompensation, de nordjyske 
kommuner er tildelt i forbindelse med opgavens overdragelse fra Staten til kommunerne. 

9. Ikrafttrædelse
Samarbejdsaftalen træder i kraft d. 1. januar 2017.

For KKR Nordjylland For Væksthus Nordjylland

d.      / d.      /

__________________________ ______________________________
Mogens Gade Lene KjeIgaard Jensen 
Formand for KKR Nordjylland Formand for Væksthus Nordjylland
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Brønderslev
Erhverv

ERHVERVSRÅD
Morsø

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Fond

for Regionaludvikling

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Socialfond



AKTIVITETSOVERSIGT 

AKTIVITET FORMÅL MÅLGRUPPE BUDGET
(EU-STØTTE OG LIGN.) TIDSPERIODE TILSKUDSMULIGHEDER EGEN FINANSIERING KONTAKT

Væksthus Nordjylland
Vækstkortlægning

At kortlægge forretningsmuligheder og 
vækstpotentialer på relevante indsatsområder.

Iværksættere og virksomheder 
med vækstpotentiale.

Vækstkortlægning og vækstplan ved  
væksthusets konsulenter samt adgang til 
et stort netværk af eksterne rådgivere.

Ingen
info@vhnordjylland.dk
tlf. 70 21 08 08

REGIONALE TILTAG

Nordjyske NewBizz 2016-2018
At tilbyde rådgivning og sparring til iværksættere med 
vækstpotentiale. NewBizz er koordineret af Væksthus Nordjyl-
land og de lokale erhvervskontorer

800 iværksættervirksomheder op til 3 år med vækstpotentiale
57,6 mio. kr. 

(28,3 mio. kr. )
01.03.15 – 28.02.19

Rådgivning og camps, der varierer i de 
forskellige faser

Dette varierer i de forskellige faser
Hans Peter Wolsing
hpw@vhnordjylland.dk

Innovativ Vækst At tilbyde rådgivning og sparring til dimittender fra AAU og 
UCN, der ønsker at starte egen virksomhed

135 dimittender fra AAU eller UCN med en innovativ iværksæt-
teridé med et udviklingspotentiale, og som har afsluttet uddan-
nelse indenfor de sidste 12 måneder 

18,2 mio. kr. 
(9,1 mio. kr.) 

01.08.16 – 31.07.19
Rådgivning op til 15.000 kr. ad 2 
omgange

50% af rådgivningsforløb
Anders Nørgaard
an@vhnordjylland.dk

Vilje til Vækst At skabe vækst og udvikling hos virksomheder med vækstpo-
tentiale i Nordjylland

280 små og mellemstore virksomheder i Nordjylland med 
vækstpotentiale

82,4 mio. kr.
(41,2 mio. kr.)

01.08.16 – 31.07.19

50% af økonomisk tilskud til rådgivning
og camps
85% af maks. 60.000 kr. til kompeteløft

Rådgivning: 15% i gebyr, 50% af rådgivning
Camps: 9.500 kr.
Kompetenceløft: 15% i gebyr, 50% af  
kompetenceudvikling

Line Thellufsen
lrt@vhnordjylland.dk

INNO-NORD At skabe nye innovative produkter og serviceydelser hos 
virksomheder i Nordjylland

120 virksomheder primært i Nordjylland
52 mio. kr.

(26 mio. kr.)
01.04.16 – 31.03.19

70% af innovationsforløb (deles mellem 
de deltagende virksomheder)

30% af innovationsforløb i kontant, timer 
derudover (deles mellem de deltagende 
virksomheder

Anne-Mette B. Nielsen 
abn@vhnordjylland.dk 
Luise L. Rasmussen 
llr@vhnordjylland.dk

Vækst via Viden At skabe vækst i de nordjyske virksomheder via tilførsel af 
højtuddannet (nyuddannet) arbejdskraft 

100 små og mellemstore virksomheder i Nordjylland
14,3 mio. kr.
(7 mio. kr.)

01.08.16 – 31.07.19
8 ugers gratis trainee forløb efterfulgt af 
50% af lønnen (maks. 12.500 kr.) til en 
højtuddannet i 4 måneder

Den resterende del af lønnen til en højtud-
dannet

Lasse Thomsen
lt@vhnordjylland.dk
Eva Thornberg
ett@vhnordjylland.dk

NATIONALE TILTAG

InnoBooster At give iværksættere og små og mellemstore virksomheder 
mulighed for at udvikle deres ideer 

Iværksættere og små og mellemstore virksomheder 01.08.15 - Op til 5 mio. kr. til udvikling af idé Maks. 33%
Lasse Thomsen
lt@vhnordjylland.dk

Iværksætterpilotordning At bidrage til at flere talentfulde nyuddannede
starter nye vækstvirksomheder.

Dimittender fra landets videregående uddannelser,
som har en innovativ iværksætteridé med et udviklingspoten-
tiale, og som har afsluttet uddannelse indenfor de sidste 12 
måneder, eller afslutter inden for 3 måneder.

25.09.14 - 31.12.17
Løbende ansøg-
ningsfrister

Rådgivningsforløb af camps og tilpasset 
rådgivning. Personlig mentor. Månedlig 
iværksætterpilotydelse på 14.473 kr. 
Adgang til fysiske faciliteter. Et særligt 
tilskud på 35.000 kr.

Ingen
Anders Nørgaard
an@vhnordjylland.dk

Eksportsparring At forberede virksomheder bedst muligt til eksport
Virksomheder med under 100 ansatte og en årlig omsætning i det 
sidste regnskabsår på under 150 mio. kr.  

01.01.15-31.03.17
10 timers individuel markedsrådgivning 
med eksportrådgiver fra dansk ambas-
sade / konsulat

Ingen
Lars Juhl Hansen
ljh@vhnordjylland.dk

Vitus
At hjælpe danske eksportvirksomheder med et globalt 
vækstpotentiale med at kickstarte eksporten både hurtigt og 
effektivt

Danske eksportvirksomheder, som ønsker at sætte kurs mod nye 
markeder eller ønsker at opnå et endnu bedre fodfæste på det 
eksisterende marked

Løbende  
ansøgningsfrister

Eksportrådet yder et tilskud på 65% af 
rådgivningsforløb

35% af rådgivningstimerne
Lars Juhl Hansen
ljh@vhnordjylland.dk

Scale-Up DK Et acceleratorforløb med henblik på at skabe 30 højvækst-
virksomheder indenfor den maritime branche i Danmark

30 maritime virksomheder
16,5 mio. kr.

(8.25 mio. kr.) 
01.09.16 – 30.08.19

75% af rådgivning, camps og understøt-
tende adgang til ekstern finansiering

25.000 kr. i gebyr. 25% af økonomisk 
tilskud, timer derudover

Jane Ribergaard Holm
jrh@vhnordjylland.dk

Erhvervspartnerskabet At understøtte danske produktionsvirksomheders
brug og implementering af avanceret produktionsteknologi

Små og mellemstore produktionsvirksomheder med vækstam-
bitioner og en produktlinje (eller backoffice), hvor dele kan 
automatiseres / digitaliseres

42 mio. kr. 01.10.16-30.08.19

Op til 100.000 kr. tilskud til et potentiale-
afklaringsforløb m. ekstern rådgiver
Op til 150.000 kr. tilskud til et implemen-
teringsforløb m. ekstern rådgiver

Timemedfinansiering mellem 55-65% 
afhængig af virksomhedens størrelse 

Ole Madsen
om@vhnordjylland.dk
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NOTAT

Synopsis for socialpolitisk udspil

Formål og baggrund
Socialområdet er i dag i en rivende udvikling drevet af et ønske om at øge 
borgernes egenmestring og selvforsørgelse samt at bringe borgere sammen 
på nye måder, som styrker den enkelte og fællesskabet. Udviklingen ændrer 
rammerne for, hvordan socialpolitik tænkes og implementeres i praksis. Det 
udfordrer aktørerne på området. 

KL ønsker derfor at invitere til dialog om socialområdet. Det er et område, 
som betyder meget for mange aktører – og som alle har en interesse i er 
veldrevet til gavn for de borgere, som har brug for støtte i hverdagen. Der er 
mange perspektiver og tilgange til området; det er f.eks. blevet tydeligt i 
forbindelse med revision af servicelovens voksenbestemmelser.

KL har valgt at sætte et særligt fokus på voksensocialområdet fra efteråret 
og frem til foråret 2017. Der er behov for en forstærket dialog med bl.a. 
brugerorganisationer og de faglige organisationer om området. Dialogen vil 
bl.a. finde sted på et dialogmøde den 10. november 2016, hvor KL har 
inviteret interessenterne på området. Derudover planlægger KL og DH i 
fællesskab at afholde fem regionale konferencer for de lokale handicapråd 
og de regionale dialogfora.

I perioden frem til foråret udarbejdes og offentliggøres analyser og 
anbefalinger, som vil være en del af det endelige udspil for at understøtte 
den løbende debat og dialog. Der vil således i hele processen være fokus på 
en offensiv markering i medierne. Processen løber frem til Social- og 
Sundhedspolitisk Forum maj 2017, hvor KL samler anbefalinger og 
budskaber i et socialpolitisk udspil. Dette udspil skal sætte retning for 
kommunernes videre arbejde og politikudvikling på voksensocialområdet 
gennem en række konkrete anbefalinger.
 
Formålet med at iværksætte en forstærket indsats på socialområdet, 
herunder at udarbejde et udspil, er:

 At skabe en platform for en konstruktiv dialog med interessenter på 
området – brugerorganisationer, faglige organisationer, Folketing 
mv.  

 At understøtte kommunernes politikudvikling på voksen-
socialområdet.

Anbefalingerne vil ikke alene vedrøre socialområdet, men også koblingen 
mellem beskæftigelses- og socialområdet, som kan bidrage til at øge 
beskæftigelsen for udsatte borgergrupper. 

Der er nedsat en kommunal følgegruppe, som har til formål at kvalificere 
indhold og anbefalinger i udspillet.
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NOTAT

Disposition for udspillet  
Udspillet forventes at følge nedenstående disposition, hvor indhold og 
sigtelinjer er skitseret nedenfor.

1. Kommunernes ambitioner for socialområdet 
2. Hovedbudskaber – hvad skal der til?
3. Udviklingstendenser på det specialiserede socialområde 
4. Nye behov – nye indsatser
5. Fælles indsats for børn med funktionsnedsættelse som forberedelse 

til voksenlivet 
6. Styrket beskæftigelsesindsats for udsatte grupper
7. Bedre og mere effektive forløb på tværs af sektorer 
8. Tværgående samarbejde om borgere og familier med mange 

indgange til kommunen
9. Boligområdet trænger til et eftersyn
10. De styringsmæssige rammer  
11. Kvalitet i de kommunale indsatser  

1. Kommunernes ambitioner for socialområdet 
Velfærdssamfundet er skabt af aktive borgere – og uden bidrag fra langt de 
fleste borgere kan det ikke fungere. Den bærende ide bag 
velfærdssamfundet er at skabe grundlaget for et godt liv for det enkelte 
menneske, hvor fundamentale ingredienser i et godt liv er aktivitet og 
deltagelse. 

De fleste mennesker kan og vil gerne deltage i fællesskabet. Fællesskabet 
forstået som det at være en del af en familie, have et arbejde, have venner 
og fritidsinteresser osv. Men vi ved samtidig godt, at ikke alle har lige 
muligheder for det.

Kommunernes ambition for fremtidens socialpolitik er, at bidrage til at flere 
fællesskaber åbner sig for de borgere, som i dag ser sig sat udenfor pga. 
psykiske vanskeligheder, handicaps og sociale problemer. Nogle 
problemstillinger er for komplekse til, at én organisationsform eller faglighed 
kan løse dem alene. Og det må siges at karakterisere de problemstillinger, 
som traditionelt søges løst gennem socialpolitikken. Vi har derfor brug for at 
bygge videre på eksisterende samarbejdsrelationer med civilsamfundet, 
virksomheder og regioner mv. Men også at der tænkes nyt, og i den 
sammenhæng, at vi i langt højere grad end i dag ser de berørte borgere og 
deres netværk som en aktiv del af løsningen.

For der er faktisk forskningsmæssigt belæg for, at hvis ikke borgeren tager 
ejerskab til indsatsen, så er chancen for succes begrænset. Mange 
kommuner har allerede i dag gode erfaringer med at gå nye veje, hvor 
borgernes stemme får plads og giver mulighed for at nytænke dialogen med 
og indsatserne for de berørte borgere. Vi skal turde tage ved lære af 
borgernes erfaringerne og inddrage dem aktivt i udviklingen af vores sociale 
indsatser.

Kommunerne skal i dialog med brugere og medarbejdere fortsætte de 
senere års udvikling, hvor vi er gået fra et omsorgs- til et rehabiliterings- og 
udviklingsperspektiv. De kommunale medarbejdere har i dag i langt højere 
grad end tidligere en rolle i at facilitere, at borgeren – så vidt er muligt – lever 
et liv på egne præmisser, frem for alene at yde borgeren en række services. 
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Vi skal i fællesskab både nationalt og lokalt adressere de udfordringer, som 
vi står over for. Ligesom man på sundhedsområdet taler om ’mest mulig 
sundhed for pengene’, skal vi også turde drøfte med hinanden, hvordan vi 
får mest muligt ud af vores sociale indsatser og de penge, som vi bruger på 
området. I den sammenhæng er det væsentligt at slå fast, at det også er 
’socialt’ at tænke beskæftigelse. Uanset om en beskæftigelse sker på 
ordinære eller særlige vilkår vil det for mange være en adgangsbillet til nye 
fællesskaber, som styrker den enkeltes handlemuligheder og styrke til at 
mestre eget liv. 

Socialpolitikken skal fortsat udgør et stærkt sikkerhedsnet for dem med 
størst behov, men der er brug for et nyt fokus i samarbejdet med borgeren 
og netværket omkring denne.

I kommunerne er vi klar til at løse vores del af den fælles opgave. Nu er 
tiden kommet til et gearskifte, så vi får besvaret nogle af de centrale 
spørgsmål, som har presset sig på i en årrække.

1. Hvordan fastholder og styrker vi fokus på rehabilitering og 
egenmestring i de sociale indsatser? Hvordan sikrer vi, at borgerne 
profiterer af de sociale indsatser? Og hvordan får borgeren en reel 
stemme og medansvar? 

2. Hvordan håndterer vi det stigende antal borgere, som har behov for 
en social indsats, når opgaven skal løses inden for den samme eller 
en mindre økonomisk ramme? Hvilke samarbejdsformer er der 
behov for mellem kommuner og regioner på særligt psykiatri- og 
sundhedsområdet? 

3. Hvilken rolle skal borgerens netværk og civilsamfundet spille i 
forhold til at styrke livssituationen for borgere med handicap og 
socialt udsatte?

4. Hvad er den nationale plan for tilvejebringelse af billigere almene 
boliger og øget fleksibilitet i anvendelsen af eksisterende almene 
boliger?

5. Hvordan håndterer vi, at en gruppe udsatte borgere ikke er i 
beskæftigelse, samtidig med stigende mangel på arbejdskraft? Og 
hvordan kan samspillet med virksomhederne omkring denne gruppe 
styrkes? 

6. Hvordan styrker vi kommunalt det tværgående samarbejde om 
borgere og familier med mange indgange til kommunen med fokus 
på selvforsørgelse og styrkelse af borgernes arbejdsidentitet? Og 
hvordan bidrager vi til, at sårbare børn og børn med handicap bliver 
klædt på til et aktivt voksenliv?

2. Hovedbudskaber – hvad skal der til?
Hovedbudskaber og anbefalinger formuleres med afsæt i nedenstående 
afsnit og de sigtelinjer, som er opstillet for hvert afsnit.
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3. Udviklingstendenser på det specialiserede socialområde 
Hvordan ser såvel nuværende som fremtidige brugergrupper ud på det 
specialiserede socialområde? Udspillet tager afsæt i et overblik over de 
faktorer og bevægelser, der nu og i fremtiden påvirker efterspørgslen på det 
specialiserede socialområde. 

For at kunne dokumentere udviklingen på det specialiserede socialområde, 
herunder udviklingen i brugergruppen, er det nødvendigt at basere sig på 
undersøgelser med afsæt i såvel økonomidata, fremskrivninger, samt 
udvikling i det regionale sundhedsvæsen. Det giver ikke nødvendigvis 
direkte svar på udviklingen i brugergruppen på det sociale område, men kan 
være med til at afdække udviklingstendenser, herunder eksterne 
påvirkninger af efterspørgsel og behov for opgaveløsning. 

I afsnittet gives der en karakteristik af nutidens brugere af ydelser til voksne 
på det specialiserede socialområde. Det være sig i forhold til alder, primære 
funktionsnedsættelser, arbejdsmarkedstilknytning mv. 

Blandt tendenserne ses blandt andet: 
 En markant vækst i antallet af borgere, der visiteres til 

socialpædagogisk støtte uden at dette modsvares af et tilsvarende 
fald i antallet af borgere i botilbud efter servicelovens §§107-108. 
Stigningen kan således ikke alene forklares med den omlægning, 
der er sket i botilbud, hvor langt flere tilbud i dag oprettes efter 
almenboligloven med tilknyttet socialpædagogisk støtte.

 En fortsat stigning i antallet af hjemløse på 23 pct. fra 4.998 i 2009 til 
6138 i 2015. Der ses i perioden en særlig stor stigning blandt unge 
hjemløse, om end stigningen er aftaget noget fra 2013-2015.

 En markant stigning i antallet af børn, unge og voksne, der udredes i 
behandlingspsykiatrien og behandles for psykiske problemstillinger. 
Den væsentligste relative stigning ses indenfor ADHD, PTSD og 
autisme. Den største absolutte stigning ses indenfor diagnoserne 
ADHD, depression, angst og akutte belastningsreaktioner. 

 Et historisk fald i indlæggelsestid i psykiatrien og i antallet af 
sengepladser i psykiatrien.

 Flere borgere i psykiatrisk behandling end tidligere er i dag i 
beskæftigelse. Det kan skyldes, at det i dag er et ændret segment, 
der behandles i psykiatrien. 

 En høj koncentration af socialt udsatte med psykiske 
problemstillinger, misbrug mv. i udsatte boligområder.

 Flere personer med forskellige fysiske og psykiske 
funktionsnedsættelser, herunder bl.a. personer med sklerose, 
cerebral parese, rygmarvsskade, muskelsvind og 
udviklingshæmning, er i kontakt med det regionale sundhedsvæsen.

 En stigning i fleksjob og særlig i minifleksjob (1-10 timer), som oftest 
besættes af udsatte voksne og et markant fald i antallet af 
tilkendelser af førtidspension. 

Ovenstående tendenser vil blive forsøgt uddybet med fremskrivninger blandt 
andre målgrupper på området, herunder hvilke bevægelser der sker ift. bl.a. 
børn med fødselsskader, personer med hjerneskade, borgere med 
udviklingshæmning mv. 
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4. Nye behov – nye indsatser 
Socialpolitikken bevæger sig i flere arenaer, hvor de berørte borgere vil have 
forskellige behov for indsatser. Forebyggelse og tidlige indsatser kan 
bidrage til, at mennesker kan blive i deres bolig eller job og uddannelse; 
andre kan have behov for en mere kortvarig og intensiv støtte f.eks. i 
forbindelse med psykiske vanskeligheder; mens andre igen vil have behov 
for længere eller ligefrem livslang støtte for at kunne mestre deres hverdag.

Rehabilitering har de senere år stået centralt i de kommunale indsatser, hvor 
fokus er på, hvordan mennesker kan udføre hverdagsaktiviteter og deltage i 
samfundslivet på trods af funktionsevnenedsættelser eller sociale problemer.
Rehabilitering er en samarbejdsproces mellem borgeren og fagfolk, og vil 
ofte også kræve involvering af pårørende og netværk for at lykkes. 
Rehabilitering sker altså sammen med borgeren – og kan ikke gøres for 
borgeren. 

De kommunale indsatser bør samtidig afspejle, at målgrupperne for sociale 
indsatser ændrer sig jf. afsnit 3. Nogle målgrupper vil have behov for en 
fokuseret udredning og midlertidig støtte til at få styr på deres tilværelse 
f.eks. borgere med angst og depression, men andre f.eks. ældre borgere 
med udviklingshæmning vil have behov for øget sundhedsfaglige ydelser. 

I afsnittet vil følgende overordnede sigtelinjer blive adresseret:
 De specialiserede indsatser skal understøtte et rehabiliterings- og et 

habiliteringsperspektiv. 
 Indsatserne skal tilrettelægges, så borgerens eget perspektiv og 

medansvar styrkes. 
 Der er behov for en øget differentiering i ydelser, som understøtter 

tidsafgrænsede og målrettede forløb.
 Livskvalitet og deltagelse er et mål for alle og kan tage mange 

former.
 Netværk og civilsamfund får en mere fremtrædende rolle i at styrke 

udsatte borgeres mulighed for at deltage i fællesskaber.
 De kommunale kompetencer skal afspejle de ændrede behov i 

målgrupperne. 
 Velfærdsteknologi kan understøtte større selvhjulpenhed og bidrage 

til fleksible løsninger.
 

5. Fælles indsats for børn med funktionsnedsættelse som 
forberedelse til voksenlivet 

Hvis det skal lykkes at støtte flere voksne til et selvstændigt liv på egne 
præmisser, er der brug for, at indsatserne til børn og unge med nedsat 
funktionsevne og deres familier tænkes ind som en del af en langsigtet 
indsats, der ikke kun har fokus på familiernes situation frem til barnet fylder 
18 år, men også understøtter, at børnene og de unge så vidt muligt kan leve 
et selvstændigt liv som voksne. 

Selvom de lovgivningsmæssige rammer og kompensationsmulighederne til 
børn, unge og voksne er forskellige, så er formålet med hjælpen den 
samme, nemlig at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at 
lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten, som det er formuleret i 
servicelovens formålsparagraf. 
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Analyser viser, at målgruppen af børn og unge med nedsat funktionsevne er 
i forandring. Der diagnosticeres i dag langt flere børn med 
autismespektrumforstyrrelse og ADHD, og flere børn og unge har 
angstproblemer i dag sammenlignet med tidligere jf. afsnit 3. Det stiller 
ændrede krav til de kommunale indsatser og ikke mindst det tværgående 
samarbejde mellem børne- og voksenområdet.

I afsnittet vil følgende overordnede sigtelinjer blive adresseret:
 Børnene og de unges situation skal ses i et livslangt perspektiv
 Indsatser til børn og unge samt deres familier skal tage højde for 

udviklingen i målgrupper
 Der er behov for en alliance med forældrene om at skabe den bedst 

mulige fremtid for deres børn og de unge
 Støtten til de unge skal være målrettet og tværgående, så den i 

højere grad ruster dem til at klare voksenlivet uden for hjemmet
 De fleste unge med nedsat funktionsevne drømmer om at leve et 

selvstændigt liv som voksne, og den livsindstilling skal forældre og 
kommuner støtte op om i fællesskab

 Læring og uddannelse er lige så vigtig for børn og unge med nedsat 
funktionsevne som for alle andre. Derfor skal skoler og 
socialområdet samarbejde om, at flere børn med nedsat 
funktionsevne får en uddannelse.

6. Styrket beskæftigelsesindsats for udsatte grupper 
Alle skal have mulighed for at få et job og alle som kan, skal bidrage på en 
arbejdsplads. Med et arbejdsmarked, som oplever stigende mangel på 
arbejdskraft og med fleksible ansættelsesformer som fx minifleksjob, er der 
et godt fundament for at udsatte voksne kan få en plads på 
arbejdsmarkedet. Med fx ressourceforløb er det muligt at iværksætte særlige 
tværfaglige og helhedsorienterede planer, som netop kan være med til at 
sikre, at personer med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer kan 
komme i arbejde på sigt. Det er afgørende, at beskæftigelse og 
selvforsørgelse bliver løftet i et tværfagligt samarbejde. 

At få udsatte borgere i beskæftigelse kræver virksomheder, som ser 
borgerens styrker i stedet for udfordringer og ikke lader sig skræmme af fx 
psykiske diagnoser. Men også virksomheder, der er fleksible i forhold til at 
invitere ”anderledes” arbejdstagere ind. 

Erfaringerne viser, at en primær barriere for, at udsatte grupper kommer i 
job, er borgerens tro på egen kunnen og manglende motivation. Forskning 
viser samtidig også, at sagsbehandlerens og netværkets tro på, at borgeren 
kommer i job, er afgørende. Derfor er det vigtigt, at borgeren med støtte fra 
kommunen, organisationer og eget netværk arbejder målrettet mod at 
komme i beskæftigelse. Det kan være en afgørende faktor for, at den 
udsatte voksne kommer i beskæftigelse. 

Overordnede sigtelinjer i afsnittet er: 
 Alle skal have mulighed for at være en del af arbejdsmarkedet og 

dermed bidrage på arbejdsmarkedet 
 Alle relevante aktører skal bidrage til at styrke borgerens vej mod 

beskæftigelse og selvforsørgelse. At styrke borgerens arbejdsidentitet er 
et fælles anliggende på tværs af alle fagligheder. 



Dato: 28. oktober 2016

Sags ID: SAG-2016-02789
Dok. ID: 2256308

E-mail: MTA@kl.dk
Direkte: 3370 3490

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 7 af 11

NOTAT

 Det sociale område kan med fordel spille en endnu større rolle i 
borgerens vej mod arbejde - særligt ud fra tanken om at ”det er socialt at 
tænke beskæftigelse”.

 Samspillet med virksomhederne skal styrkes. Virksomhederne skal i 
fremtiden i højere grad ansætte udsatte voksne og de skal klædes 
endnu bedre på til at kunne håndtere de udfordringer, som borgerne 
måtte have.

 Det gode match mellem borger og virksomhed er en afgørende faktor for 
en god start på arbejdsmarkedet. Der skal i højere grad fokus på at sikre 
at borgerens kompetencer og arbejdsopgaverne matcher

 Fleksible ansættelsesformer skal i stigende grad anvendes og der skal 
samarbejdes om udvikling af både arbejdsopgaver og borgerens 
arbejdspotentiale.

7. Bedre og mere effektive forløb på tværs af sektorer 
Borgere med forløb på tværs af sektorer oplever ofte at være deltagere i 
fragmenterede forløb, når de samtidig har behov for behandling i regionalt 
regi og støtteindsatser i kommunalt regi. Mange kommuner og regioner har 
derfor fokus på at styrke samspillet om – og med - borgere med behov for 
indsatser på tværs af sektorskel. 

Hvis det skal lykkes at arbejde efter borgerens mål og styrke den enkelte 
borgers oplevelse af et sammenhængende forløb, er det væsentligt, at der 
arbejdes ud fra en fælles forståelse og hvor relevant fælles tilgange og 
metoder. Det gøres i dag nogle steder gennem afprøvning eller udbredelse 
af metoder som Åben dialog, Assertive Community Treatment (ACT), 
Individual Placement and Support (IPS) mv. Der er tale om metoder, der 
inddrager medarbejdere på tværs af sektorer ud fra borgerens behov, 
snarere end ud fra organisatoriske logikker. 

Særlige udfordringer kan opstå i forbindelse overgange, fx ved ind- eller 
udskrivning samt i længerevarende forløb med medicinsk eller anden 
somatisk behandling af borgere i botilbud. Her kan der være behov for et 
særligt fokus på samarbejdet med fx almen praksis, sygehusafdelinger eller 
privatpraktiserende speciallæger. 

Endelig er der behov for at satse på teknologier og organiseringer, der 
mindsker afstanden mellem samarbejdspartnere og fremmer en fælles 
målsætning. Forsøg med fx online-bostøtte, skypemøder og digitale 
understøttelse af udveksling af information er eksempler på tiltag, der er 
taget i brug for at imødekomme dette. 

I afsnittet vil følgende overordnede sigtelinjer blive adresseret: 
 Der er behov for at styrke oplevelsen af sammenhængende forløb. 

For de borgere, hvor det er nødvendigt, bør integrerede forløb 
fremmes. 

 Selv om det faglige indhold er forskelligt, skal borgerens mål, 
prioriteringer og ønsker være styrende for den samlede indsats

 Metoder, der samtidig skaber et bedre og mere sammenhængende 
forløb for borger og fremmer effekten af indsatser, bør fortsat 
afprøves og udbredes. 
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 For nogle målgrupper kan indsatserne med fordel tilrettelægges, så 
de ’flytter sig’ efter borgerne, fx gennem fremskudte indsatser på 
hospitaler, på botilbud mv. 

 Investeringer i udvikling og implementering af digitale løsninger og 
velfærdsteknologi er en del af løsningen i forløb på tværs af 
sektorer, hvor der er behov for, at information bevæger sig hurtigt 
mellem relevante parter og ressourcerne udnyttes bedst muligt. 

 Det strategiske samarbejde mellem regioner og kommuner kan via 
sundhedsaftaler og samarbejdsaftaler med fordel styrkes, så de 
favner forpligtende initiativer, der understøtter et sammenhængende 
forløb for relevante grupper af borgere. 

8. Tværgående samarbejde om borgere og familier med mange 
indgange til kommunen 

Mange kommuner har netop nu stort fokus på, hvordan der kan arbejdes 
mere på tværs af den kommunale organisation – især på social- og 
beskæftigelsesområdet – med afsæt i en stærkere fælles forståelse af 
kerneopgaven. Hensigten er at kunne levere en mere helhedsorienteret 
indsats til borgeren/familien og dermed også større kvalitet og ofte bedre 
ressourceudnyttelse. 

Afsættet er, at man har konstateret eksempler på indsatser fra forskellige 
forvaltninger til samme borger eller familie, der ikke peger i samme retning 
og i nogle tilfælde kan være kontraproduktive. Vejen til en mere koordineret 
indsats er imidlertid belagt med mange forskelligartede hindringer, herunder 
barrierer ift. lovfokus, jura ift. datadeling, faglig kultur, organisering, økonomi 
osv.

Der er generelt blandt kommunerne enighed om, at forebyggelse, 
rehabilitering og kontakt til arbejdsmarkedet bør styre den kommunale 
indsats og opfattelse af kerneopgaven. Det bunder bl.a. i erfaringer fra en 
række kommunale projekter, hvor familiens samlede trivsel er øget, når 
forældrene får en stærkere arbejdsidentitet og tilknytning til 
arbejdsmarkedet. 

KL er på nuværende tidspunkt sammen med 27 kommuner i gang med 
projekt ’Tværgående samarbejde om ydelser og indsats’, hvis primære 
formål er at undersøge mulighederne for at skabe bedre sammenhæng – og 
dermed også større kvalitet – i den samlede indsats. Det er endvidere 
formålet at vurdere, om en sådan bedre sammenhæng på sigt kan reducere 
det samlede ressourceforbrug. 

De overordnede sigtelinjer omfatter bl.a. følgende:
 Der skal tages mere udgangspunkt i borgerens/familiens eget 

perspektiv
 Indsatsen for familier/borgere med mange kontaktflader til 

kommunen kan ofte med fordel forenkles
 Kontakt til arbejdsmarkedet bør som fælles kerneopgave 

opprioriteres på tværs af de kommunale indsatsområder
 Mere systematisk deling af information og viden på tværs af 

indsatsområder
 Der bør i højere grad anlægges et helhedsperspektiv på 

ressourceanvendelsen i forhold til den enkelte borger/familie
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 Budgetmodeller og digitalisering bør i højere grad understøtte 
helhedsperspektivet

 Der er ikke standardmodeller for organisation og ledelse, men i 
mange kommuner kan nye modeller understøtte et større 
helhedsperspektiv

9. Boligområdet trænger til et eftersyn 
Kommunerne har over de seneste ti år bygget mange nye almene 
handicapboliger, som har forbedret boligstandarden for mange borgere med 
nedsat funktionsevne. Lejlighederne i de nye byggerier er indrettet, så 
borgerne får større mulighed for privatliv, herunder eget køkken og bad, 
samtidig med, at borgerne kan få den specialiserede hjælp, de har behov 
for, og som i langt de fleste tilfælde er knyttet til boligerne. 

Reglerne for byggeriet og udnyttelsen af de nye boligformer spænder i nogle 
tilfælde ben for, at kommunerne kan arbejde rehabiliterende, en effektiv 
udnyttelse af kapaciteten i boligerne, og at flere borgere samlet set får tilbudt 
en bolig, hvor de kan få dækket deres behov for hjælp.

Barriererne er bl.a., at kommunen ikke kan visitere en borger ud af eller 
videre fra en almen bolig til en anden, hvis borgeren modsætter sig flytning. 
Det gælder også, selvom borgeren ikke længere har behov for den særlige 
bolig, eller har fået ændrede og mere omfattende behov, som bedre 
tilgodeses i et andet tilbud. 

Kommunerne er i dag låst til at anvende eksisterende bygninger efter, 
hvordan de er finansieret og hvilket regelsæt, de er opført efter. Det betyder, 
at borgerne og deres behov kommer i anden række. I stedet bør 
kommunernes indsats tage sit udgangspunkt i borgerens behov, som bør 
kunne tilgodeses i en bred vifte af boligformer.

I afsnittet vil følgende overordnede sigtelinjer blive adresseret:
 Der er brug for, at reglerne om boliger for mennesker med nedsat 

funktionsevne bringes up to date, så de fysiske rammer kan 
udnyttes på den bedst mulige måde til gavn for borgerne.

 Kommunerne har fortsat brug for en bred pallette af boliger.
 Der er mangel på små billige boliger, som kommunen kan tilbyde til 

bl.a. hjemløse og psykisk sårbare unge. 
 Kommunerne kan i et vist omfang allerede udnytte eksisterende 

fysiske rammer mere fleksibelt. Det handler fx om at samarbejde 
med ældreområdet, når der skal udvikles indsatser i boliger til ældre 
udviklingshæmmede. 

 Ved en tidlig og rehabiliterende indsats kan kommunen nå langt og 
undgå, at personer med en sindslidelse får brug for et 
længerevarende botilbud. 

10.   De styringsmæssige rammer
Kommunerne oplever på det specialiserede voksenområde en stigende 
udgiftsudvikling og et stigende udgiftspres i disse år. Det største område, 
som helt eller primært vedrører voksne handicappede, er botilbud og 
bostøtte. Dette område er steget med cirka en milliard kroner fra 2013 til 
2015. 
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Kommunerne efterspørger bedre styringsmuligheder på området for at 
kunne imødegå den stigende efterspørgsel, og samtidig fortsat kunne levere 
den hjælp til borgerne, som de har brug for. 

Der er i øjeblikket fokus på de rammer, som serviceloven sætter for 
kommunernes indsatser over for borgerne på det sociale område, herunder 
mulighederne for at foretage et helhedsorienteret fagligt skøn. Det er dog 
endnu uklart, hvad en eventuel kommende servicelovsrevision helt konkret 
vil indeholde. 

Uanset de lovgivningsmæssige rammer er der en række tiltag, som 
kommunerne kan bruge for at styrke indsatsen og få bedre styring og bedre 
overblik. 

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2017 aftalte regeringen og KL, at der 
fra 2018 og frem etableres et flerårigt moderniserings- og 
effektiviseringsprogram. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet med 
staten supplerer KL’s og kommunernes styrings- og effektiviseringsprogram, 
hvor der også er projekter, der har fokus på styringen af det specialiserede 
voksenområde. 

De overordnede sigtelinjer i er bl.a.:
 Bedre muligheder for at arbejde forebyggende, habiliterende og 

rehabiliterende, så borgerne får bedre muligheder for at mestre eget 
liv.

 Bedre muligheder for at styre og prioritere indsatserne.
 Det tværgående samarbejde i kommunerne skal understøttes af 

sektorlovgivningen bl.a. på social- og beskæftigelsesområdet.

11.   Kvalitet i de kommunale indsatser 
Kommunerne har forskellige forudsætninger i deres arbejde på social- og 
beskæftigelsesområdet, som bl.a. afspejler deres demografiske og 
socioøkonomiske vilkår. Samtidig har borgere indenfor samme målgruppe 
de samme behov uanset hvilken kommune, som de bor i. Derfor er der 
fortsat brug for at samle kommunerne om at levere en mere ensartet kvalitet. 
Det kan gøres på flere måder. Den enkelte kommune kan styrke sin egen 
socialindsats; kommunerne kan gå sammen om indsatser, og regionen kan 
også bidrage til faglig udvikling. 

Kommunerne er generelt i gang med at udvikle deres 
dokumentationspraksis, så vi får øget viden om kvaliteten af de ydelser, der 
leveres på socialområdet. Men dette arbejde kan målrettes yderligere – og 
det sker allerede i dag både på lokalt og nationalt niveau.

Der er også en positiv udvikling i gang, hvor kommuner samarbejder med 
forskningsinstitutioner om at udvikle deres sociale praksis. 

Kvalitet i de kommunale indsatser fordrer også løbende 
kompetenceudvikling og videndeling blandt de medarbejdere, der til dagligt 
har ansvaret for at løfte opgaverne tæt på borgerne – og i sidste ende er 
garanter for, at den ønskede udvikling på socialområdet sker. 

De overordnede sigtelinjer i er:
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 Indsatserne skal give værdi for borgerne forstået som værende 
bruger- og effektorienteret. 

 Målrettet dokumentation er en forudsætning for at blive klogere på 
hvilke indsatser, som virker for hvilke målgrupper, og for at sikre den 
bedst mulig progression for den enkelte borger.

 Kommunerne søger samarbejde med forskningsinstitutioner med 
henblik på at styrke forskningen i de kommunale indsatser på 
socialområdet.

 Regeringen bør sikre, at der investeres og fokuseres mere markant 
på forskning i sociale indsatser. Der mangler en egentlig 
forskningsstrategi på området.

 Kommunerne skal fortsat arbejde på at professionalisere 
kompetenceudviklingen, der involverer de medarbejdergrupper, som 
indgår i arbejdet med de enkelte borgerforløb.
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