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3.2

Debatoplæg om kommunernes turismeindsats

NOTAT

Bilag - debatoplæg turisme
Udvikling af anbefalinger til kommunerne
I forlængelse af KL’s turismeudspil i januar 2016 og regeringens nye
nationale turismestrategi, besluttede KL’s bestyrelse, at der skal udarbejdes
anbefalinger og redskaber, som kan understøtte kommunerne i deres
implementering, prioritering og arbejde med at skabe vækst på
turismeområdet. For at kvalificere det videre arbejde inddrages de fem KKR
for at få kommunernes input og ønsker på turismeområdet.
KKR debatoplæg
Debatoplægget har til formål at lægge op til en drøftelse om, hvordan
kommunerne kan spille stærkere ind med tværkommunale indsatser og
navigere i den nye turismestruktur i dansk turisme (jf. figur 1).
Figur 1. Kommunernes muligheder for indflydelse og støtte i den nye turismestruktur

Problemstillinger og udfordringer i det følgende har sit udspring i resultater af
KL’s interessentanalyse fra marts 2016, som blev sendt ud til et meget bredt
udsnit af interessenter (jf. faktaboks 1, s. 2).
KL har derudover afholdt en turismeworkshop på Djursland og fået løbende
bidrag fra brancheorganisationer, centraladministration, turismeselskaber og
særligt fra KL’s turismepolitiske netværk, som består af udviklingschefer m.fl.
ansat i kommuner, business regioner og destinationer (jf. faktaboks 2, s.2).
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Temaer til debat
Drøftelserne i KKR skal være medvirkende til at give KL en pejling om,
hvorvidt KL har fokus på de rigtige temaer for KL’s kommende anbefalinger
til kommunerne. KL har valgt følgende seks overordnede temaer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Konkurrencedygtigt turismeerhverv
Turismeindsats på tværs af administrative grænser
Offentligt-privat samarbejde om kvalitetsløft af strande og bymiljøer
Markedsføring og digitalisering
Kulturen som en vækstdriver
Erhvervs- og mødeturisme

KL ønsker for hvert af temaerne at få KKR’s forslag og bidrag til:
 Har KL udvalgt de væsentligste temaer til nye turismepolitiske
anbefalinger?
 Hvordan kan KL medvirke til at styrke arbejdet med at skabe
sammenhæng mellem den lokale turismestrategi og relevante strategier
på regionalt og nationalt niveau?
 Hvordan kan KL understøtte kommunernes turismeinvesteringer?
Planområdet er i nærværende debatoplæg ikke behandlet, idet de nye
planlovsændringer og implikationerne for kommunerne endnu ikke er helt på
plads. Det er derfor planen, at lægge en separat sag frem til en senere
drøftelse i KKR om det tværkommunale samarbejde på planområdet.
KKR’s bidrag vil indgå i KL’s kommende arbejde med at udarbejde
redskaber og anbefalinger til turismepolitiske prioriteringer i kommunerne.

Faktaboks 1: Interessenter i
KL's interessentanalyse 2016
KL’s interessentanalyse blev udsendt til i alt 63
centrale interessenter, heraf:
- 20 repræsentanter fra erhvervets
brancheforeninger og -organisationer: Horesta, DI,
DI’s regionalforeninger, DE, Campingrådet,
Friluftsrådet mfl.
- 16 turismevirksomheder: Tivoli, Legoland,
Hvidbjerg Stand Feriepark, Novasol mfl.
- 9 repræsentanter fra stat og regioner: Erhvervs-og
vækstministeriet, Naturstyrelsen, Danske Regioner
mfl.
- 7 museer og kulturinstitutioner: Arken, M/S Museet
for Søfart, Moesgaard Museum mfl.
- 6 turismefremmeorganisationer: VisitDenmark,
Dansk Kyst- og Naturturisme, Wonderful
Copenhagen mfl.
- 6 turismeforskere: Aalborg Universitet, CBS mfl.
Svarprocent: 49 pct.

Faktaboks 2: Medlemmer af KL's
Turismepolitiske Netværk
Aarhus Kommune
Billund Kommune
Bornholms Regionskommune
Destination Lillebælt
Frederikshavn Kommune
Guldborgsund Kommune
Herning Kommune
Jammerbugt Kommune
Københavns Kommune
Lolland-Falster Kommune
Odsherred Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Roskilde Kommune
Skive kommune
Syddjurs Kommune
Udvikling Fyn
Varde Kommune
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1.Konkurrencedygtigt turismeerhverv
Udfordringer
– Turismeerhvervet skal tilbyde attraktive kvalitetsprodukter, som kan klare
sig bedre i den internationale konkurrence om turisterne.
– Turismeerhvervet mangler for en stor dels vedkommende arbejdskraft.
– Turismeerhvervet efterlyser rådgivning i erhvervsfremmesystemet.
Prisniveauet i Danmark var i 2011 næsten 42 pct. højere end EUgennemsnittet, specifikt på prisniveau for restauranter og hoteller lå
Danmark 54 pct. højere end gennemsnittet i EU.1
Turismeerhvervet efterlyser i KL’s interessentanalyse, at de mangler
arbejdskraft og et samarbejde herom med kommunen samt hjælp til
kompetenceudvikling og vækstplaner.
KL’s turismepolitiske netværk påpeger, at de konkret arbejder med
turismeudvikling som almindelig erhvervsudvikling for at styrke
virksomheders rammevilkår og udviklingsmuligheder. Udviklingscheferne
udtrykker, at det er afgørende, at turismeerhvervet bliver sidestillet med
andre typer erhverv i både erhvervsfremme- og beskæftigelsessystemet,
herunder i relevante dele af uddannelsessystemet.
Eksempler på indsatser
 I Enjoy Limfjorden, der består af Struer, Lemvig, Holstebro, Morsø, Skive
og Viborg kommuner, har de samlet 24 virksomheder i et
uddannelsesforløb, som efterfølgende førte til, at flere af virksomhederne i
partnerkommunerne har oplevet en stor stigning i omsætningen.
 Kommunerne kan etablere tværkommunale netværk målrettet
turismevirksomhederne, så kendskabet til kommunernes strategi på tværs
af kommunegrænsen fremmer virksomhedernes kendskab og tillid til det
offentlige som samarbejdspart. Offshore Base Scandinavia, som er et
netværk af maritime virksomheder, blev i 2013 igangsat af bl.a. Hjørring
og Frederikshavn kommuner. I dag er kommunerne ude af projektet, men
virksomhederne fortsætter og driver netværket selv, som fortsat skaber
nye ordrer og udvikling i området.
 Kommunerne kan også etablere et eller flere netværk for mindre
turismeerhverv, som har de samme typer af kunder fx cykelturister eller
outdoor-turister og give dem konkrete tilbud om rådgivning, kompetenceog forretningsudvikling via den lokale erhvervsservice, væksthusene og
jobcentre på tværs af kommunegrænser.
Hvad kan kommunerne gøre for at understøtte turismeerhvervets
konkurrencekraft, herunder i deres behov for arbejdskraft?

1 Tallene stammer fra vækstundersøgelsen i regeringens Vækstplan for dansk turisme – Danmark i arbejde.

Dato: 15. august 2016
Sags ID: SAG-2016-03011
Dok. ID: 2237958
E-mail: HEE@kl.dk
Direkte: 3370 3816
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
Side 3 af 12

NOTAT

2. Turismeindsats på tværs af administrative grænser
Udfordringer
– De enkelte kommuner har svært ved at tiltrække turister og investeringer.
– Turisternes adfærd går på tværs af administrative grænser.
– Den nye turismestruktur og de tre nye turismeselskaber har fokus på
kritisk masse og tværkommunale indsatser.
– Virksomheder, fonde og andre investorer efterspørger større enheder.
Hovedparten af interessenterne i KL’s interessentanalyse mener, at
kommunerne bør samarbejde på tværs i større enheder om at udvikle
stærke turismedestinationer. 62 procent af interessenterne mener, at
kommunerne allerede samarbejder om turismefremme og der nævnes over
50 forskellige tværkommunale samarbejder i besvarelserne.
Erhvervsorganisationerne og turismevirksomhederne ønsker, at
kommunerne skaber større volumen, der kan understøtte virksomhedernes
udviklingsmuligheder.
KL’s turismepolitiske netværk peger på, at kommunerne og deres
turismeorganisationer i stigende grad arbejder tværkommunalt, fordi der er
et behov for at skabe mere kritisk masse ift. eksempelvis markedsføringen af
et område, som går på tværs af kommuner og tager afsæt i turisternes
ønsker.
Eksempler på indsatser
 Business regionerne puljer og målretter deres markedsføringsmidler. I
Business Region Aarhus (BRAA) har kommunerne målrettet en del af
deres markedsføringsindsats mod det norske marked.2
 Klar arbejdsdeling mellem partnerkommuner i Business regioner og
Destinationer giver resultater. Eksempelvis er Djursland og Visit Aarhus
operatører på BRAA’s markedsføringsopgave, hvor de i fællesskab
udfører markedsføringsindsatsen med bidrag fra de øvrige
visitorganisationer og turismeerhvervet. Det har ført til en stor stigning af
norske turister i 2016.
 Greater Copenhagen, har besluttet at igangsætte et fælles turismeprojekt,
der skal sikre, at flere internationale turister både kommer til Greater
Copenhagen, at de bliver længere og også besøger større dele af
geografien. De regionale aktører, Wonderfull Copenhagen og Tourism in
Skåne, skal komme med forslag til konkrete turismeindsatser.
 Kongernes Nordsjælland, som er ejet af Fredensborg, Gribskov, Halsnæs,
Helsingør og Hillerød Kommuner koordinerer, markedsfører og udvikler
turismen og mødemuligheder i hele det nordsjællandske område med
stadig stigende besøgstal

2 En vækst på knap 30 procent, svarende til 2 mia. kr., har skabt over 3.000 arbejdspladser/årsværk i Business Region Aarhus
siden 2008. Hver kommune i BRAA bidrager med 1 kr. per borger årligt i perioden 2016-2018.
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Hvordan sikres en god sammenhæng i de kommunale turismeindsatser
og arbejdsdeling mellem business regioner og lokale turismeaktører?
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3. Offentligt-privat samarbejde om kvalitetsløft af strande og bymiljøer
Udfordringer
– Turisterne i Danmark efterspørger et bedre dansk basisprodukt og et
større udbud af seværdigheder og oplevelser.
– Der er mangel på investeringer i kvalitetsløft og turismens basisprodukter.
– Turisterhvervet mangler kapital til at forbedre egne produkter.
Interessenterne i KL’s interessentanalyse er enige om, at manglende
finansiering og produktudvikling er dansk turismes største udfordring,
herunder at der er et markant behov for kvalitetsløft af strande og bymiljøer.
KL har derfor i sit turismeudspil fra januar 2016 peget på behovet for mere
offentlige-privat samarbejde om kvalitetsløft, fx også at private aktører får
mulighed for at etablere Business Improvement Districts (BID) med henblik
på at fremme blandt andet bymiljøet i kystturisme byerne.3 Det kræver en
lovændring.
Investeringerne i det danske turismeprodukt tilvejebringes primært af det
offentlige, hvad enten det drejer sig om offentlige toiletter på strandene,
shelterpladser i skovene eller museer og andre kulturinstitutioner. Dertil
kommer, at en række private fonde også spiller en rolle i at investere i
kvalitetsløft.
Der eksisterer forskellige former for mere eller mindre uforpligtende
samarbejder i forbindelse med eksempelvis destinationsudvikling. Der er
dog ikkeoverblik over de gode erfaringer. Der er behov for at se på nye
samarbejdsmodeller, hvor private aktører, kommuner, andre offentlige
aktører og fonde mv. samarbejder om at tilvejebringe finansiering, der kan
skabe gode rammer for turisterne.
Eksempler på indsatser
 Forpligtende samarbejde mellem offentlige og private parter på
destinationsniveau fx at kommunen forpligter sig til at rense stranden,
private aktører til at gennemføre aktiviteter på stranden og turistbureauet
eller visitorganisationen til at informere om både faciliteter og aktiviteter.
 Randers Kommune har finansieret en svømmehal, mens private aktører
er gået ind og bygget tilbud om wellness og fitness i forlængelse heraf.
 Varde Kommune har, som en del af den nye frikommuneordning, ansøgt
om at udvikle Danmarks første BID. Målet er at sikre nye faciliteter, der
lever op til turisternes ønsker og skabe en mere attraktiv bymidte.
Kommunerne afventer fortsat på tilsagn på ansøgningen om BID.

3 BID’s er et forpligtigende samarbejde mellem private aktører og på de private aktørers initiativ, men etablering af BID’s i
Danmark rummer også perspektiver for kommunerne og andre offentlige aktører og fonde ift. at sikre ejerskab til og samarbejde
omkring samtlige investeringer i et område. Fire kommuner har ansøgt om at kunne tillade BID’s i deres byer via
frikommuneordningen.
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Dato: 15. august 2016

Hvad kan kommunerne gøre for at fremme offentlig/privat samarbejde
om investeringer på turismeområdet – og hvilke muligheder er der for
bedre samarbejder mellem offentlige og private aktører?

Sags ID: SAG-2016-03011
Dok. ID: 2237958
E-mail: HEE@kl.dk
Direkte: 3370 3816
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
Side 7 af 12

NOTAT

4.

Markedsføring og digitalisering

Udfordringer
– Kendskabet til danske destinationer og Danmark som turistdestination er
stadig begrænset.
– Den lokale markedsføringsindsats har mindre international effekt.4
– Der er potentiale lokalt for digital markedsføring.
– Turisterne er digitale og efterspørger ikke det fysiske værtskab og lokale
turistbureau i samme grad som tidligere.5
I KL’s interessentanalyse mener hovedparten af alle interessenter, at
kommunerne ikke skal prioritere lokal markedsføring og drift af lokale
turistbureauer, men i stedet for udnytte de nye muligheder, der i dag findes
inden for digital turistinformation til at udbrede kendskabet til danske
produkttilbud.
Turismen i Danmark er opbygget via kommunale og tværkommunale
Destination Marketing Organisations (DMO’er), fx VisitSjælland.
Organisationerne er drevet for kommunale penge, og oftest uden
medfinansiering fra turisterhvervene. DMO’ernes budgetter går bl.a. til den
fysiske betjening af turister og borgere, udvikling og markedsføring.6
Eksempler på indsatser
 I 2013 sammenlagde Kalundborg og Slagelse kommuner
turismeindsatsen ved oprettelsen af VisitVestsjælland A/S. Selskabets
formål var (1) at forøge turismeforbruget og (2) skabe flere jobs.
Selskabet overtog 4 fuldtids turistbureauer, og 12 medarbejdere, hvorfra 9
primært arbejdede med at servicere gæsterne til bureauerne.
Bureauernes ekspeditionstal indikerede, at over halvdelen af de
besøgende til bureauerne bestod af lokale borgere, og under 0.5 pct. af
destinationens samlede antal turister, lagde vejen forbi et turistbureau.
Omvendt repræsenterede bureauerne over 80 pct. af selskabets årlige
omkostninger. VisitVestsjælland lukkede alle turistbureauer. Det frigjorde
over 4 millioner årligt kr. til væksttiltag, som markedsføring og
destinationsudvikling. Ligeledes blev antallet af medarbejdere reduceret
og rollerne ændret. En stor del af selskabets indsats i dag er
markedsføring, udvikling og et vækstprogram, som hjælper destinationens
turismevirksomheder med forretningsudvikling.
 En række kommuner i Syddanmark går sammen om Fomars-modellen, som er
målrettet markedsføringskampagner på min. 500.000 kr. pr. marked, hvor mindst
tre ansvarlige partnere fra det private og offentlige skal stå bag hver kampagne.
 Statslige aktører har med den nye turismestruktur et øget fokus på at
understøtte tværkommunale indsatser fx i regi af VisitDenmark, de tre nye
turismeselskaber, men også Invest in Denmark, Eksportrådet m.fl.

4 VisitDenmark – Turismens økonomiske betydning, 2014, 2015, 2016
5 75 pct. af de europæiske turister booker deres rejse online. Det er iflg. VisitDenmarks analyseafdeling væsentlig flere end for
blot for 10 år siden, hvor samme tal lå på 10 %. Til sammenligning bruger kommunerne stadig hvert år store dele af deres
samlede turismebudget på driftstilskud til turistbureauer.

6 Ifølge KL’s Turismeundersøgelse fra 2009 brugte kommunerne 68 pct.af udgifterne på driftstilskud. KL opdaterer tallene i
efteråret 2016. Kommunernes driftstilskud til turistbureauer må alt andet lige forventes at være mindre i dag.
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Hvordan får kommunerne mest muligt ud af deres investeringer og
anvendte midler til markedsføring?
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5. Kulturen som en vækstdriver
Udfordringer
– Udvalget af kultur- og fritidsaktiviteter i Danmark scorer lavt i forhold til
vores nærmeste konkurrenter i Norden og Nordeuropa.7
– Arbejdet med at styrke formidlingen over for turister indebærer ofte et
dilemma for de danske kulturinstitutioner, der både skal levere et produkt
af høj kvalitet til borgerne, varetage lovbestemte opgaver, løfte
kommunale fokusområder og samtidig være i front, når det gælder
formidling til et internationalt publikum.
– Mange kommuner yder tilskud til kulturelle arrangementer,
teaterforestillinger under åben himmel mv., men samarbejder i mindre
grad målrettet med kulturinstitutionerne om vækstpotentialet i
kulturturisterne.
KL’s interessentanalyse viser, at særligt kulturinstitutionerne mener, at
kommunerne bør se på flere muligheder for samarbejde med
kulturinstitutioner i relation til turismeområdet. De fremhæver bl.a., at især
turismevirksomhederne har gavn af kultur- og musikbegivenheder, fordi de
skaber omsætning på hoteller og restauranter og i de lokale butikker.
Kulturturismen er i stor vækst internationalt, og ser man på besøgstallene på
de danske museer, indikerer de, at kulturturismen er et forretningsområde,
der rummer et væsentligt vækstpotentiale. I perioden 2010 til 2014 steg
antallet af besøgende med 20 pct. og de udenlandske gæster udgjorde i
2014 26 pct. af de besøgende på de danske museer. Et forsigtigt estimat i
en undersøgelse af musikomsætningen i Danmark viser desuden, at
musikturisme bidrog med 249 mio. kr. i omsætning i 2015.
Eksempler på indsatser
 I efteråret 2015 lancerede Kulturministeriet seks projekter under navnet
CulturePlus, der skal bidrage til at markedsføre og synliggøre de danske
kulturoplevelser over for turister i hele landet. Initiativet stammer fra den
tidligere regerings vækstplan for dansk turisme fra 2014 og er møntet på
at styrke samarbejdet mellem kulturinstitutioner og turismeaktører.
 Festivaler, kulturbegivenheder og events er en industri i vækst og i mange
tilfælde er kommunerne en væsentlig aktør, som initiativtager,
samarbejdspartner og ofte også som sponsor. Ud over at bidrage med
omsætning og trække turister til, så bidrager større kulturbegivenheder og
events også med at sætte kommunerne på land- og verdenskortet.
Eksempler er bl.a. Aarhus Kulturhovedstad 2017, Roskilde Festival, Made
in Denmark, Odense Blomsterfestival og Copenhagen Pride og Fashion
Week.
 I et værksperspektiv kan kommuner og lokale kulturinstitutioner arbejde
systematisk på at tiltrække gæster til lokale og stedbundne attraktioner.
Hvilke mulige veje kan kommunerne gå i bestræbelserne på at bruge
kulturen som vækstdriver og få nok ud af deres investeringer i
kulturområdet i forhold til turisme?
7 Travelsat Competetive Index, 2014/2015
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6. Erhvervs- og mødeturisme
Udfordringer
– Der mangler initiativer, der understøtter den enkelte kommunes arbejde
med at videreudvikle erhvervs- og mødeturismen, herunder
(sports)events.
– Den enkelte kommune står typisk for en stor andel af arbejdet med at
tiltrække arrangementer til, herunder finansieringen.
– Der er stadig et uudnyttet potentiale i at få konferencedeltagerne til at
blive fremtidige turister i landet. I dag får konferencedeltagere
eksempelvis ikke målrettet information om øvrige fritidstilbud, mens de er
til møder i Danmark.
Erhvervs- og mødeturisme i Danmark har en stor økonomisk betydning for
kommunerne blandt andet fordi, at møde- og konferencedeltagernes bidrag
til turismeomsætningen gennem et døgnforbrug er højere end de andre
turismeformers. VM i landevejscykling i København og omegn i 2011 skabte
eksempelvis en turismeomsætning på 232 mio. kr., heraf 176 mio. kr. fra
udenlandske turister. De afledte effekter af begivenheden svarede til 262
fuldtidsstillinger og et offentligt provenu på 72 mio. kr.
En potentialeanalyse udviklet af Herning Kommune og Region Midtjylland
viser, at der er et særligt potentiale for at udvikle erhvervsturismen, hvis
kommunerne går sammen og tager afsæt i lokale erhvervsmæssige
styrkepositioner, fx iværksætteri, livsstil samt IT og elektronik. Det samme
gælder potentialet med landets universiteter og virksomheder med fokus på
forskning, som spiller en central rolle som værter for internationale
videnskonferencer.
Eksempler på indsatser
 Siden 2011 har Herning og Aarhus Kommuner gennemført en større
erhvervsturismesatsning, Business Relations+, med økonomisk støtte fra
Region Midtjylland. Satsningen har betydet en prioritering af mange lokale
ressourcer og skabt gode resultater. Gennem indsamling og
systematisering af viden og erfaringer fra satsninger som Business
Relations+ kan kommunerne gå sammen om koncept- og
produktudvikling af både business og leisure arrangementer.
 Københavns Kommune deltager i to alliancer ledet af Wonderful
Copenhagen med fokus på tiltrækning af kongresser inden for Life
Science og det grønne område. I alliancerne deltager bl.a. repræsentanter
fra de faglige miljøer, forskning, klynger og byen. IWA World Water
Congress 2020 er et eksempel på en kongres, der blev vundet til
København i 2015, hvor hele den grønne alliance i fællesskab spillede ind
og vandt buddet. Kommunerne kan etablere en tværkommunal task force
med henblik på fx at sikre en tværgående prioritering af centrale
konferencer og møder.
 I Greater Copenhagen arbejdes der målrettet med tiltrækning af
kongresser inden for vidensområdet med faglige studieture til
kongresdeltagerne.
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Hvad kan kommunerne gøre for at fremme erhvervs- og mødeturismen
i området og samtidig få mest muligt ud af den enkelte kommunes
lokale prioritering og investering?
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Baggrund for ændret indtægtsfordelingsmodel i NT Budgetforslag 2017
Indtægterne fra passagererne i NT’s busser og tog har gennem mange år været fordelt på kommuner og
Region Nordjylland ud fra en model udarbejdet af COWI. Fordelingen i modellen blev foretaget med
udgangspunkt i stikprøvevise tællinger hovedsageligt foretaget i uge 40. Tællingerne blev primært foretaget
af entreprenørernes chauffører. Undtaget var dog Aalborg by- og metrobusser, hvor tællingerne var
erstattet af fotocelletal fra disse busser. Der blev ligeledes foretaget interviews af passagerer. Disse
interviews blev foretaget over et par uger i løbet af efteråret og kun på udvalgte regionalruter og
lokalbanerne. På baggrund af de gennemførte interviews og tællinger blev der fortaget en
indtægtsfordeling, som blev afstemt med det faktiske salg.
Èn af de vigtigste administrative bevæggrunde for at indføre rejsekortet var, at NT’s administration ville få
adgang til et rejsedatagrundlag i en hel anden kvalitet end det grundlag, som blev beregnet i den
tællebaserede model, jf. ovenstående. Det var én af de helt oprindelige ambitioner, at dette datagrundlag
skulle bruges til at modernisere og automatisere den hidtidige model til indtægtsfordeling, således af
fordelingen blev baseret på de faktiske rejsemønstre. I forbindelse med godkendelsen af regnskab 2013 traf
NT’s bestyrelse beslutning om, at NT skulle begynde at fordele rejsekortindtægter efter en databaseret
indtægtsfordelingsmodel.
I samarbejde med COWI har NT’s administration efterfølgende videreudviklet den databaserede
indtægtsfordelingsmodel til at omfatte flere produkter end rejsekortet. Målet har været at kunne udfase
den manuelle og tællebaserede model med en databaseret indtægtsfordelingsmodel, hvor vi udnytter de
mange data, som forskellige systemer hver dag er med til at generere omkring vores kunders rejseadfærd.
Processen kan opdeles i følgende faser, som alle er behandlet og godkendt af NT’s bestyrelse:




Fase 1 (fra og med regnskab 2013): Rejsekort
Fase 2 (fra og med regnskab 2015): Kontantbilletter, off peak kompensation og NT-bestilling
Fase 3 (fra og med budgetforslag 2017): Skolekort, ungdomskort, periodekort og mobilbilletter

Fase 1 og 2 er således gennemført og implementeret, mens fase 3 indgår i budgetforslaget for 2017. Den
nye viden om faktisk rejseadfærd anvendes fremadrettet fra det tidspunkt, hvor fasen er besluttet, hvorfor
der ikke sker en bagudrettet regulering. NT’s bestyrelse har endvidere truffet beslutning om, at
implementering af nye faser til NT’s indtægtsfordelingsmodel skal vedtages i forbindelse med godkendelse
af budgetforudsætningerne, hvilket netop har været tilfældet med fase 3. Hermed sikres, at kommuner og
Region Nordjylland kan indarbejde effekterne fra nye faser i de årlige budgetter.
Der er en række markante forbedringer i den nye indtægtsfordelings model.



Mindre stikprøver i den gamle model er erstattet af data fra et helt år, hvilket giver en markant
øget præcision i fordelingen. Samtidig indgår stort set alle NT’s produkter i den nye model.
Den nye indtægtsfordelingsmodel skaber også en øget budgetsikkerhed for kommuner og Region
Nordjylland, idet konsekvenser ved introduktion af eller udfasning af produkter i langt højere grad
kan beregnes.

Samlet set er det NT’s og COWI’s vurdering, at den nye model i langt højere grad end tidligere fordeler
indtægterne efter det faktiske rejsemønster i busser og tog. Det forhold, at den nye model er baseret på
præcise data og viden om, hvordan der er rejst for et helt år og ikke en stikprøvevis interviewundersøgelse
med få interview samt tællinger i uge 40, gør, at den nye model fordeler indtægterne mere nøjagtig end
den fordeling, der blev foretaget i den manuelle og tællebaserede model.
Nordjyllands Trafikselskab

Tlf.: +45 9934 1111

John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal

info@NTmail.dk

9000 Aalborg

NordjyllandsTrafikselskab.dk
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FORSLAG TIL DAGSORDENTEKST TIL NÆSTE KKR MØDE:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Udfasningen af Nordjyllands Trafikselskabs indtægtsmodel i Budget 2017
NT har sendt budgetforslag 2017 i høring frem til d. 25. august 2016. I budgetforslaget
synliggøres blandt andet konsekvenserne af implementeringen af den nye indtægtsmodels fase
3, som træder i kraft fra og med 2017. Af budgetmaterialet fremgår det, at der sker store
forskydninger i indtægterne hos trafikselskabets ejere ved implementeringen af
indtægtsmodellens fase 3.
Tabel over ændrede passagerindtægter i 2017 som konsekvens af indtægtsmodellens fase 3:
Budgetforslag 2017 - indtægtsfordeling
Kommune i 1.000 kr.
Passagerindtægter i kommunen Ændret passagerindtægt
FVB2016
BF2017
BF2017
Brønderslev
6.123
4.741
-1.382
Frederikshavn
7.133
6.687
-446
Hjørring
11.521
9.017
-2.504
Jammerbugt
6.049
5.116
-933
Læsø
36
636
600
Mariager Fjord
9.021
8.938
-83
Morsø
356
397
41
Rebild
6.605
5.883
-722
Thisted
8.635
7.991
-644
Vesthimmerland
5.887
4.303
-1.584
Aalborg
152.135 163.825
11.690

Indtægtsmodellen:
NT´s bestyrelse vedtog i forbindelse med godkendelsen af regnskab 2013, at man ville begynde
at fordele rejsekortindtægter efter en databaseret indtægtsfordelingsmodel, som i samarbejde
med COWI efterfølgende blev videreudviklet til at omfatte flere produkter end rejsekortet.
Implementeringen af den nye indtægtsmodel er sket over 3 faser. Processen kan opdeles i
følgende faser, som alle er behandlet og godkendt af NT’s bestyrelse:
• Fase 1 (fra og med regnskab 2013): Rejsekort
• Fase 2 (fra og med regnskab 2015): Kontantbilletter, off peak kompensation og NT-bestilling
• Fase 3 (fra og med budgetforslag 2017): Skolekort, ungdomskort, periodekort og mobilbilletter

Side 1/2
Åbningstider:
man–ons: 10:00–14:00, tors: 10:00–16:30, fre: 10:00–13:30

I budgetforslag 2017 udvides fordelingsmodellen til at omfatte skolekort, ungdomskort,
periodekort og mobilbilletter, hvor blandt andet data vedrørende passagernes bopæl og
uddannelsested/arbejdsplads anvendes i modellen.
Disse data sammenholdes med oplysninger fra rejseplanen, således det bliver muligt at fordele
indtægter ud på de enkelte ruter. Alle disse informationer anvendes til at fordele indtægterne
direkte på de enkelte ruter og dermed også på kommune- og regionsniveau.
Kommentarer til konsekvenserne af implementeringen af indtægtsmodellens fase 3:
- Hjørring, Vesthimmerland, Brønderslev og Jammerbugt rammes hårdt af fase 3
implementeringen. Det er vanskeligt at forstå, hvorfor rejsekortdata kan påvirke
rejsemønsteret kraftigere i nogle kommuner end andre. Der efterlyses en mere detaljeret
beskrivelse, af hvad årsagen kan være til dette.
- Indenfor de seneste år har flere kommuner i samarbejde med NT lavet optimeringer af deres
kollektive trafikplaner på baggrund af den viden, der lå i den oprindelige indtægtsmodel
baseret på passagertællinger. Budgetforslag 2017 viser, at Hjørring og Brønderslev
kommuner får en passagerindtægtsnedgang på omkring 21%. Det ville have været ønskeligt
at disse oplysninger havde været tilgængelige under den netop afsluttede kollektive
trafikplanlægning.
- Til brug for den videre kollektive trafikplanlægning i kommunerne efterlyses en oversigt af
indtægterne på de enkelte fælleskommunale og lokale ruter efter implementeringen af fase
3.
- Har NT´s bestyrelse i forbindelse med implementeringen af fase 3 sikret, at fordelingen af
indtægterne til de enkelte ruter på en samlet rejse sker på retfærdig vis i forhold til den
samlede rejses benyttede køreplantid på de enkelte ruter? Eller fordeles indtægterne på en
samlet rejse i forhold til antal passerede zoner på de enkelte ruter? Kan det tænkes, at den
tætte zoneinddeling omkring Aalborg kan være medvirkende til, at Aalborg kommune opnår
så stor en gevinst ved fordeling af indtægterne fra skolekort, ungdomskort, periodekort og
mobilbilletter?
- Det forekommer uheldigt at udmeldingen om indtægtsforskydningerne mellem kommunerne
sker langt inde i kommunernes igangværende budgetlægning for 2017.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Med venlig hilsen

Mikael Klitgaard
Borgmester
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Høringssvar til NT's budget 2017
Vesthimmerlands Kommune har den 16. juni 2016 modtaget NT’s forslag til budget for 2017 og overslagsår.
Vesthimmerlands Kommune må på baggrund af budgetforslaget konstatere, at omfanget af de passagerindtægter, der tilfalder kommunen, fra 2017 står til at falde med hele 1,58 mio. kr. (sammenholdt med
forventet 2016-indtægt), svarende til et fald på ca. 27%.
Byrådet vil i de kommende budgetforhandlinger tage stilling til det samlede budget for den kollektive trafik. Med udgangspunkt i de almindelige prisstigninger fra 2016 til 2017 vil Vesthimmerlands Kommune
skulle reducere antallet af busruter/-anløb med mellem 10% i 2017 stigende til ca. 13% fra 2018 og
fremover. Byrådet kan selvfølgelig bevilge pengene, men med en i forvejen nødvendig reduktion i budget
2017 i forhold til budget 2016 på 40 mio. kr., svarende til knap 2% af driftsudgifterne, vil dette være meget svært.
Vesthimmerlands Kommune stiller sig ved indførelsen af den nye indtægtsfordelingsmodel undrende
over, hvorfor denne sidste fase af modellen giver så forskellig konsekvens for kommunerne og for Regionen. Baseret på regnskabet fra 2015 afleder en genberegning af indtægtsfordelingen med den nye model, således en stigning på 8% for Aalborg Kommune, mens 4 andre kommuner, herunder Vesthimmerland, må konstatere fald i passagerindtægten i intervallet 15-25%.
Med indførelsen af den nye fordelingsmodel af indtægterne betvivles ikke, at indtægterne fordeles mere
på de ruter og kommuner hvor passagererne er. Denne såkaldte ”retfærdighed” kan der dog sættes stort
spørgsmål ved, idet ruternes afhængighed og den indbyrdes koordination netop ikke tager hensyn hertil.
En eller flere ruter med relativt få passagerer kan jo netop være bindeledet eller forudsætningen for den
”kollektive” trafik.
I indtægtsbudgetforslaget for 2017 er indtægterne fordelt efter den nye model, men det er driftsudgifterne
og kapacitetsudgifterne ikke. Der bør således være en større sammenhæng mellem måderne, hvorpå
indtægter henholdsvis udgifter fordeles på de forskellige ruter.

Postadr.: Vesthimmerlands Kommune ▪ Himmerlandsgade 27 ▪ 9600 Aars ▪ Tel. 99 66 70 00 ▪ post@vesthimmerland.dk ▪ www.vesthimmerland.dk

Eksempelvis relaterer stigningen fra 2015 til 2017 på 13 mio. kr. for ”Øvrige driftsudgifter” sig primært til
indførelsen af rejsekortet. Her fordeles udgifterne på den traditionelle måde i forhold til antal busser, køretimer, stoppesteder, anløb m.v. og ikke i forhold til rejsekortets brugere/antal transaktioner. Kapacitetsomkostningerne fordeles også på den traditionelle måde i forhold til køreplantimer og ture m.v.
Der er således efter den nye indtægtsfordeling ikke udpræget sammenhæng mellem fordelingsmetoderne for indtægter henholdsvis driftsudgifter/kapacitetsudgifter.
Vesthimmerlands kommune finder det på den baggrund bekymrende, om alle kommunerne og Regionen
formår at bibeholde det ”tilbringer-net”, der er en del af forudsætningen for det hovednet af kollektiv trafik,
der i den sidste ende er med til at binde den nordjyske region sammen.
Vesthimmerlands Kommune finder således ikke budgetforslaget tilfredsstillende, idet





Fordelingsmodellen for indtægterne ikke kan begrundes i ønsket om at have en fælles ”kollektiv”
trafik, og som konsekvens heraf kan flere kommuner blive nødt til at indskrænke eller nedlægge
ruter.
Driftsudgifternes og kapacitetsudgifternes fordeling ikke tager højde for blandt andet rejsekortets
indførelse, hvor udgifternes i stor udstrækning relaterer sig til antallet af transaktioner.
Vesthimmerlands kommune i de kommende budgetforhandlinger for 2017 realistisk set kan blive
nødt til at lukke eller indskrænke væsentligt.

Af ovennævnte årsager opfordrer Vesthimmerlands Kommune kraftigt NT til at revurderede modellen for
fordeling af indtægter og dermed også det foreliggende forslag til budget for 2017 og overslagsår.
Revurderingen bør munde ud i, at afregningen for 2017 sker efter de samme principper som i 2016. Til
budget 2018 kan en ny model for udgifts- og indtægtsfordelingen udarbejdes
Vesthimmerlands Kommune har ikke bemærkninger til budgetforslaget i øvrigt.

Med venlig hilsen

Knud Kristensen
Borgmester

Niels Krebs Hansen
formand Teknik- og Miljøudvalget
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Rammeaftale for 2017

KKR
NORDJYLLAND

RAMMEAFTALE 2017
DET SPECIALISEREDE SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDE I NORDJYLLAND

UDKAST

FORORD
Det specialiserede social- og specialundervisningsområde er et kommunalt kerneområde, og det er vigtigt, at vi står

FAKTA OM
RAMMEAFTALEN

sammen om det - også på tværs af kommunegrænserne.
Der er lidt over en halv million borgere i Nordjylland, hvilket gør Nordjylland til den mindste region i Danmark. Det gør
samarbejdet på tværs af kommunerne særligt vigtigt. Især på det specialiserede social- og specialundervisningsområde, hvor kommunerne skal levere komplekse sociale ydelser til små målgrupper.
Med rammeaftalen 2017 har kommunerne indgået en aftale om at samarbejde på tværs af kommunerne og sikre
udvikling, koordinering og styring af de højt specialiserede ydelser. Det sikrer dermed, at regionens borgere, uanset
bopælskommune, altid har adgang til højt specialiserede tilbud og kompetencer i Nordjylland. I 2017 arbejdes der bl.a.
med at kvalificere misbrugsområdet, hvilket skal bidrage til at sikre, at udbuddet af indsatser til unge stofmisbrugere
matcher kommunernes og borgernes behov. Rammeaftalen vil endvidere sætte ind med en styrkelse af arbejdet med
borgere med svære spiseforstyrrelser.

Rammeaftalen er en årlig aftale om faglig udvikling, styring og koordinering af det højt specialiserede socialområde.
Det er en aftale, der indgås af de 11 kommuner i Nordjylland og
Region Nordjylland.
Følgende sociale tilbud indgår i Rammeaftalen:


Alle regionale tilbud



Kommunale tilbud som anvendes af andre kommuner
end driftsherren kan indgå

For at udnytte ressourcerne bedst muligt på det specialiserede socialområde anbefaler KKR Nordjylland, at de nordjyske kommuner indgår i en fælles udgiftsreduktion på rammeaftaleområdet. Ud over en takstreduktion, der skal give



ud over driftsherren skal indgå

en mere effektiv drift af rammeaftaletilbuddene, anbefaler KKR Nordjylland, at kommunerne får et endnu større fokus
på at sikre bedre sammenhæng mellem borgerens behov og det visiterede tilbud.

Kommunale tilbud der anvendes af mindst 4 kommuner



Kommunale tilbud kan undtages af rammeaftalen, hvis
der er tale om tilbud af åbenlys lav kompleksitet

KKR Nordjylland ønsker, at Rammeaftalen 2017 skal være startskuddet til en ny måde at tænke tværkommunalt samarbejde på det specialiserede socialområde. Rammeaftalen skal sætte rammen for, hvad de nordjyske kommuner
fremadrettet skal samarbejde om. I 2017 samler vi derfor dem, som dagligt arbejder med det specialiserede socialområde til en drøftelse om, hvad fokus for samarbejdet skal være - både politikere, fagfolk og brugerorganisationer.

I 2016 var der 2.643 pladser i Rammeaftalen


Heraf 1.589 døgnpladser



Heraf 1.054 dagpladser

Jeg ser frem til næste års dialog mellem politikere, fagfolk og brugerorganisationer. Det bliver en spændende proces,
der kan bidrage til at løfte vores gode nordjyske samarbejde til et endnu højere niveau samtidig med, at det vil bidrage
til endnu bedre rammer for de nordjyske borgere i vores fælles rammeaftaletilbud.

Mogens Gade, Formand for KKR Nordjylland
August 2016

Rammeaftaletilbuddene havde i 2016 et budget på ca. 1,8 mia. kr.
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RESUME
Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede social- og specialundervisningsområde, og derfor har de
også ansvaret for at udarbejde Rammeaftalen i samarbejde med regionen. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og
en styringsaftale, der tilsammen skal sikre principper for koordinering og udvikling på tværs af kommunerne.

RAMMEAFTALENS
FORMÅL

Udviklingsstrategi
Udviklingsstrategien koordinerer udviklingen af tilbud inden for det specialiserede social- og specialundervisningsområde i

Rammeaftalens formål

Nordjylland. Derfor vurderes det hvert år med udviklingsstrategien, om der er sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel

Rammeaftalen skal sikre, at regionens borgere altid har ad-

på området. Med Rammeaftalen 2017 konkluderes det, at de nordjyske kommuner på myndighedsniveau oplever, at der er

gang til de nødvendige højt specialiserede tilbud og kompe-

sammenhæng mellem deres behov og de udbudte tilbud. Driftsherrerne oplever ligeledes, at der er sammenhæng mellem

tencer i Region Nordjylland.

udbud og efterspørgsel, og har derfor ikke igangsat større kapacitetsjusteringer.
Gennem rammeaftalesamarbejdet sikrer de 11 nordjyske

I udviklingsstrategien for 2017 udpeges der ikke nye fokusområder. De nordjyske kommuner og Region Nordjylland vil i stedet

kommuner og Region Nordjylland at området koordineres,

anvende 2017 til at samle enderne i forhold til tidligere års fokusområder. Det medfører, at arbejdet med at kortlægge og

styres og udvikles. Det er særligt vigtigt i forhold til små og

målrette indsatsen til unge stofmisbrugere fortsættes, samt at der igangsættes initiativer, som kan styrke de nordjyske kom-

komplekse målgrupper, hvor det skal sikres at ekspertise og

muners viden om borgere med svære spiseforstyrrelser. Derudover anvendes 2017 til at arbejde målrettet med gentænknin-

ressourcer anvendes hensigtsmæssigt.

gen af Udviklingsstrategien, som fremadrettet skal sikre en visionær og strategisk Rammeaftale, der løbende understøtter
udviklingen af det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland.

Styringsaftale
Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for rammeaftaletilbuddene. Styringsaftalens primære
formål er at beskrive principperne for finansiering, takstberegning og betalingsmodeller for kommunale og regionale sociale
tilbud i den nordjyske region.
Af styringsaftalen for 2017 fremgår KKR Nordjyllands beslutning om at anbefale kommunerne og regionen, at der skal udmøntes en 2 pct. udgiftsreduktion på rammeaftaletilbuddene i 2017, og en samlet reduktion på 5 pct. frem mod 2020. I
Styringsaftalen beskrives metode for udmøntning og monitorering af udgiftsreduktionen.

Samtidig sikrer rammeaftalen en effektiv udnyttelse af tilbuddene og områdets økonomiske ressourcer.

UDVIKLINGSSTRATEGIEN
Udviklingsstrategien koordinerer udviklingen af tilbud inden for det specialiserede social- og specialundervisningsområde i
Nordjylland, så der til stadighed er de nødvendige tilbud til små målgrupper og målgrupper med komplekse problemer. Ud-

FAKTA OM

viklingsstrategien tager afsæt i de tendenser, bevægelser og udfordringer, som kommunerne og Region Nordjylland oplever

UDVIKLINGSSTRATEGIEN

omkring det specialiserede social- og undervisningsområde.

BALANCE MELLEM UDBUD OG EFTERSPØRGSEL
De nordjyske kommuner oplever på myndighedsniveau generelt, at der er god sammenhæng mellem deres behov og de
udbudte tilbud på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Dette gør sig både gældende i forhold til den
nuværende situation og den forventede fremtidige efterspørgsel. Driftsherrerne oplever ligeledes, at der er sammenhæng
mellem udbud og efterspørgsel, og har derfor ikke igangsat større kapacitetsjusteringer.
Også i forhold til de lands- og landsdelsdækkende tilbud melder kommunerne på myndighedsniveau om, at deres behov
hænger godt sammen med kapaciteten. Det vurderes dog, at der fortsat er behov for fokus på kapaciteten grundet lav belægning på enkelte tilbud jf. bilag 1. De lands- og landsdelsdækkende tilbud består af objektivt finansierede specialundervis-

Udviklingsstrategien skal:
 sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene i Nordjylland
 skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet og
behov for pladser.
 sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til
små målgrupper og målgrupper med komplicerede
problemer, så ekspertise og ressourcer på særlige områder anvendes hensigtsmæssigt.

ningstilbud, hvor seks tilbud dækker hele landet og et af de landsdelsdækkende tilbud dækker Nordjylland.
Den gennemgående tendens i de enkelte kommuners strategier på områderne er, at kommunerne ofte prioriterer at løse de
sociale opgaver i nærmiljøet. Løsninger i nærmiljøet giver som udgangspunkt de bedste muligheder for lokalt at tilbyde sammenhængende og fleksible løsninger tilpasset den enkelte borgers behov, og mindsker risikoen for, at borgere med specielle
handicaps isoleres fra familie og netværk som led i specialiserede forløb. I Nordjylland er der imidlertid samtidig en fælles

Udviklingsstrategien skrives på baggrund af de kommunale
myndigheders indmeldinger om behov for antal, indhold og
omfang af tilbud, og på baggrund af driftsherrernes indmeldinger om forventninger til etablering og planlægning af nye
foranstaltninger.

forståelse af, at den enkelte kommune ikke nødvendigvis selv er i stand til at drive specialiserede tilbud og varetage samtlige
indsatser, der imødekommer alle behov. Nogle indsatser forudsætter en så højt specialiseret viden, eller er målrettet så små
målgrupper, at der ikke vil være et fagligt eller økonomisk bæredygtigt grundlag for, at de kan være til stede i alle kommuner.
Kommunerne samarbejder derfor i regi af rammeaftalen med hinanden og Region Nordjylland om at koordinere og sikre, at
de fornødne indsatser er til rådighed for borgerne på tværs af kommunegrænserne.

Det kommunale myndighedsniveau er kommunernes visitationsfunktioner, som har ansvaret for at borgerne visiteres

til de tilbud, som borgeren har behov for.

FOKUSOMRÅDER
Med udviklingsstrategien kan der aftales fokusområder, som kommunerne vil arbejde med i det pågældende år. I udviklingsstrategien for 2017 udpeges der ikke nye fokusområder. De nordjyske kommuner og Region Nordjylland vil i stedet anvende
2017 til at arbejde videre med tidligere års fokusområder og til at arbejde målrettet med gentænkningen af Rammeaftalen.
Central udmelding om børn, unge og voksne med svære spiseforstyrrelser
Socialstyrelsen udsendte den 1. november 2015 en central udmelding, der retter fokus på målgruppen af børn, unge og

CENTRALE
UDMELDINGER
I forlængelse af evalueringen af kommunalreformen besluttede Folketinget, at etablere en national koordinations-

voksne med svære spiseforstyrrelser og behov for socialt rehabiliterende tilbud. Der er indhentet oplysninger om målgrup-

struktur, som varetages af Socialstyrelsen. Formålet er at

pens størrelse i Nordjylland, og det står klart, at der er tale om en meget lille målgruppe.

forhindre en uhensigtsmæssig afspecialisering af det højt
specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Som følge af at det er meget få borgere i Nordjylland, der både har svære spiseforstyrrelser og behov for socialt rehabiliterende tilbud, så melder de nordjyske kommuner om en vidensudfordring. Kommunerne har sjældent borgere i målgruppen,
hvilket betyder, at der ikke er opbygget en solid viden i kommunerne om de specialiserede tilbud og indsatser. Eksempelvis
er der så få borgere i målgruppen i Nordjylland, at flere kommuner melder, at de ikke har haft borgere i målgruppen i de

Socialstyrelsen overvåger udviklingen i målgrupper, tilbud
og indsatser samt indsamler og formidler viden om effekt
af indsatserne på området. I regi af national koordination
kan Socialstyrelsen udsende centrale udmeldinger.

sidste 2 år. Der igangsættes en række initiativer for at sikre, at både kommunernes myndighedsfunktion og leverandørniveauet i Nordjylland får opbygget viden og kompetencer i forhold til målgruppen af børn, unge og voksne med svære spise-

En Central Udmelding udsendes, hvis Socialstyrelsen vurde-

forstyrrelser. Initiativerne implementeres i 2017 og evalueres herefter med henblik på en vurdering af om de har givet det

rer, at der er behov for at sætte særligt fokus på en mål-

ønskede resultat.

gruppe for at indsatsten sikres og videreudvikles. Der er udsendt Centrale Udmeldinger på i alt tre målgrupper, hvor

Misbrugsområdet i Nordjylland
Indmeldingerne til de seneste års udviklingsstrategier har vist, at der er behov for, at misbrugsområdet gives et særligt fæl-

den seneste var målgruppen ”Børn, unge og voksne med
svære spiseforstyrrelser”.

leskommunalt fokus, hvorfor det blev valgt som fokusområde med udviklingsstrategien 2016. I indmeldingerne til Udviklings-

Socialstyrelsen kan udsende centrale udmeldinger årligt pr.

strategien 2017 melder de nordjyske kommuner om, at der fortsat er behov for at sætte fokus på misbrugsområdet.

1. november til behandling i den kommende rammeaftale.
Det er pt. ikke afklaret om Socialstyrelsen udmelder en

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal kortlægge tilbudsviften til unge stofmisbrugere i Nordjylland, eftersom kommunerne særligt oplever udfordringer med udbuddet af indsatser til denne målgruppe. Formålet er at sikre, at der på tværs af
kommunegrænserne er et tilstrækkeligt udbud af tilbud til målgruppen i Nordjylland. Arbejdsgruppen afrapporterer inden
udgangen af 2016, og 2017 vil blive anvendt til at følge op på arbejdsgruppens arbejde.

målgruppe til behandling med næste Rammeaftale.

DET FORSTÆRKEDE SAMARBEJDE
Det forstærkede samarbejde er en permanent overbygning på det eksisterende rammeaftalesamarbejde. Formålet er, at
understøtte eksistensen af de mest specialiserede tilbud i Nordjylland, så det sikres, at borgerne i Nordjylland til stadighed

TILBUD OMFATTET AF

har adgang til højt specialiserede tilbud og kompetencer.

DET FORSTÆRKEDE SAMARBEJDE

Forskellen på det forstærkede samarbejde og det ”almindelige” rammeaftalesamarbejde er, at de få tilbud, der er omfattet
af det forstærkede samarbejde, er udvalgt fordi det er nogle af de mest specialiserede tilbud i regionen. Tilbud under det
forstærkede samarbejde udvælges af et ekspertpanel ud fra kriterier, der fokuserer på tilbuddets målgruppe, kompetencer
og specialiseringsprofil samt om det er det eneste tilbud af sin slags, der er i landsdelen.
For alle tilbud der er med i det forstærkede samarbejde gælder følgende vilkår:


Beskyttede konkurrencevilkår: De øvrige kommuner i regionen forpligter sig til ikke at oprette nye tilbud med samme
indhold som de udpegede tilbud



Systematisk, formaliseret og forpligtende dialog: Der er krav til driftsherren for de udvalgte tilbud om at være åben
og gennemsigtig i driften for at give løbende indsigt i tilbuddets økonomiske og faglige bæredygtighed. Samtidig er
kommunerne på myndighedsniveau forpligtet til at give udtryk for eventuelle ønsker om ændringer i ydelser eller
indhold



Tidlig fælles indsats: Driftsherren er forpligtet til at gøre opmærksom på begyndende vanskeligheder i tilbuddets
faglige eller økonomiske bæredygtighed, hvorefter kommunerne forpligter sig til at indgå i en tæt dialog med driftsherren om mulige løsninger.

Det forstærkede samarbejde giver et samlet sæt af klare dialogforpligtelser mellem myndighed og driftsherre med det formål
at sikre, at de udvalgte tilbuds højt specialiserede kompetencer bevares i Nordjylland. Dette er ikke for at lave en fastfrysning
af tilbuddene, men derimod en forpligtelse om at sikre dialogbaseret udvikling, så eventuelle ændringer og omlægninger sker
på en koordineret og styret måde.

Følgende tilbud er omfattet af det forstærkede samarbejde:
Fagcenter for Autisme og ADHD, herunder Enterne og Specialbørnehaven Birken
Målgruppe: udviklingshæmmede børn og unge med hoveddiagnosen autisme ofte kombineret med særlig kompleks
adfærd
Neurocenter Østerskoven
Målgruppe: unge og voksne mennesker med moderat, svær
til meget svær medfødt hjerneskade
Rehabiliteringscenter Strandgården
Målgruppe: voksne mennesker med svær til meget svær
hjerneskade
Specialbørnehjemmet Kvisten
Målgruppe: børn og unge med betydelig og varig nedsat
funktionsniveau som har særligt behov for sygepleje
Institut for Syn og Hørelse
Målgruppe: mennesker med nedsat syn og hørelse eller andre kommunikationsproblemer
Taleinstituttet og Hjerneskade Center Nordjylland
Målgruppe: Børn med massive sproglige og kommunikative
vanskeligheder samt mennesker med følger efter erhvervet
hjerneskade
Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen (afventer DAS)
For mere information om det forstærkede samarbejde henvises til dette link

STYRINGSAFTALEN
Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for rammeaftaletilbuddene. Styringsaftalens primære
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formål er at beskrive principperne for finansiering, takstberegning og betalingsmodeller for kommunale og regionale sociale

STYRINGSAFTALEN

tilbud i den nordjyske region.
Styringsaftalen skal sikre, at rammeaftaletilbuddene er økonomieffektive, har gennemsigtighed mellem pris og ydelse, samt

Styringsaftalen lægger rammerne for økonomi- og kapaci-

har de bedste muligheder for udvikling. For at sikre dette, er Styringsaftalen baseret på følgende principper:

tetsudviklingen, herunder:

 Angivelse af, hvilke konkrete tilbud der er omfattet af
Incitament til effektiv drift
Driftsherren skal have incitament til at sikre en løbende økonomisk effektiv drift, herunder at der sker den nødvendige tilpasning af kapaciteten. Den løbende tilpasning er afgørende for at undgå tomme pladser og for at minimere risikoen for
underskud. For at opnå den nødvendige smidighed og fleksibilitet kan driftsherre foretage midlertidige ændringer af tilbud i
form af kapacitetstilpasninger. Endvidere skal myndighed have incitament til at indgå rettidig dialog med driftsherren om
forventninger og ændringer i efterspørgslen.

styringsaftalen.

 Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet
af aftalen.

 Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud.
 Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser.
 Aftaler om principper for evt. indregning af driftsher-

Taksterne skal være retvisende og omkostningsbaserede

rens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud aftalt

Sammenlignelige ydelser skal kunne sammenlignes på priserne udregnet efter samme principper. Takstsystemet skal være

i rammeaftaleregi.

gennemsigtigt og understøtte en god sammenhæng mellem pris, indsats og borgerens behov. Administrationen af takstsy-

 Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud.

stemet skal være enkel, men samtidig give mulighed for differentiering.

 Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket

Budgetsikkerhed for kommunerne og Regionen

omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de

Risiko for uforudsete udsving i økonomien skal dækkes ind. De indarbejdede beregningsgrundlag, som er grundlag for tak-

øvrige kommuner.

sterne, skal være realistiske i forhold til de faktiske forventede omkostninger. Løbende dialog og tilpasning af kapaciteten
skal være med til at sikre kendskab til pladsbehovet samt sikre takststabilitet.
Udviklingstiltag
Driftsherren skal sikres finansiel mulighed for løbende udvikling. Omfanget af udviklingstiltag kan fastsættes i den årlige
rammeaftale.

UDGIFTSREDUKTION PÅ RAMMEAFTALEOMRÅDET 2017-2020
KKR Nordjylland anbefaler de nordjyske kommuner og Region Nordjylland, at der udmøntes en udgiftsreduktion på ramme-

FAKTA OM

aftaletilbud på 2 pct. i 2017, stigende til i alt 5 pct. i 2020.

UDGIFTSREDUKTIONEN

I 2015 besluttede KKR Nordjylland at undersøge takstniveauet for tilbud til udvalgte målgrupper. Analysen viste, at enhedsomkostningerne i udvalgte nordjyske rammeaftaletilbud umiddelbart var højere end sammenlignelige tilbud fra andre regi-

Tabel 1. Udgiftsreduktion på rammeaftaleområdet 20172020

oner. I den forbindelse pegede analysen på behov for en mere målrettet visitation, eftersom der var tegn på, at de nordjyske
borgere på nogle områder blev overvisiteret, det vil sige, at borgeren har fået tildelt flere ydelser. Det betyder dels, at bor-

Årlig udgifts-

geren får ydelser som de ikke har behov for, og det kan også resultere i, at borgeren ikke kan magte alle de ydelser eller tilbud

reduktion

som borgeren modtager.

- heraf generel

2017

2018

2019

2020

I alt

2,0 %

1,0 %

1,0 %

1,0 %

5,0 %

1,0 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

2,5 %

1,0 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

2,5 %

takstreduktion

På baggrund af analysen har KKR Nordjylland besluttet, at udgiftsreduktionen for rammeaftaleområdet skal udmøntes delvis
via en generel takstreduktion og delvis via dialog mellem de kommunale myndighedsfunktioner og de udførende driftsherrer,
hvor man bl.a. ser på mere målrettet visitering.
Takstreduktion
Den enkelte driftsherre i Nordjylland skal reducere sit takstberegningsgrundlag for rammeaftaleområdet med 1 pct. i 2017
og i alt 2,5 pct. frem mod 2020.
Dialogbaseret tilgang
Myndighedskommunen og driftsherren skal gennem dialog sikre en direkte udgiftsreduktion for myndighedskommunens udgifter til borgere i rammeaftaletilbud. Dette kan ske bl.a. ske gennem de redskaber KKR’s analyse anbefalede, herunder en
mere målrettet visitering og revisitering. Driftsherre er forpligtet til at gå aktivt ind i dialogen med myndighed med henblik
på at sikre den nødvendige udgiftsreduktion.
Der følges op på udgiftsreduktionen løbende, og det vil i den forbindelse vurderes om udgiftsreduktionen opnås, eller om
der er behov for yderligere konkrete tiltag

- heraf dialogbaseret tilgang

GENTÆNKNING AF RAMMEAFTALEN I 2018
Der er igangsat en gentænkning af Rammeaftalen 2018, som skal sikre en visionær og strategisk strategi, der kan bidrage til
udviklingen af det specialiserede socialområde på tværs af kommunerne. Gentænkningen af Rammeaftalen skal medvirke til,
at alle relevante parter bliver involveret i udarbejdelsen af Rammeaftalen både fra brugerorganisationerne og fra fagligt og

PROCES FOR
RAMMEAFTALEN 2018

politisk niveau i kommunerne og Region Nordjylland.
Rammeaftalen er indtil nu blevet udarbejdet på baggrund af spørgeskemaer, der er udfyldt af de nordjyske kommuner og
Region Nordjylland. Spørgeskemaerne har givet indblik i kommunernes forventninger til hvilke typer tilbud, der er behov for

I forbindelse med udarbejdelsen af Rammeaftalen 2018 holdes der tre møder, hvor en bred række af interessenter in-

i det kommende år, samt hvilke tendenser og udfordringer som kommunerne og regionen oplever på området. Fokusområ-

viteres til at gå i dialog om udvikling af det specialiserede

derne har dermed været valgt ud fra tendenser og udfordringer, der var flest af. Det har betydet, at de enkelte kommuner

socialområde.

og regionen ikke har haft løbende indflydelse på udvælgelse af fokusområder eller haft mulighed for at indgå i en afklarende
dialog om de oplevede tendenser og udfordringer. Der ønskes fremadrettet fokus på dialog og en større involvering af relevante parter.
Gentænkningen af Rammeaftalen skal således bidrage til, at der sættes fokus på dialog særligt i forhold til udpegning af

Kickoff-møde


Tidspunkt: 24. oktober 2016



Deltagerkreds:

Politikere,

brugerorganisationer,

embedsmænd


områder, som kommunerne og regionen skal arbejde sammen om. Det skal ske gennem tæt involvering af politikerne i de

Formål: Skyde processen i gang samt informere og
gå i dialog om det kommende arbejde

nordjyske kommuner og Region Nordjylland, ligesom fagfolk og brugerorganisationer skal inddrages løbende i arbejdet med
Rammeaftalen. Gennem dialogen skal det sikres, at de hovedtendenser og temaer der går på tværs af kommunerne italesættes og drøftes og på baggrund heraf udvælges relevante fokusområder, som der skal arbejdes med i de kommende år. Relevante emner kan eksempelvis være de tilbudstyper, der går på tværs af kommunerne som Social Tilsyn eller Børnehus Nord.

Workshop for fagfolk og brugerorganisationer


Tidspunkt: januar 2017



Deltagerkreds: kommunale og regionale fagfolk
samt repræsentanter fra brugerorganisationer



Formål: at identificere hovedtendenser og udfordringer på det specialiserede socialområde i Nordjylland

Politisk temadag


Tidspunkt: april 2017



Deltagerkreds: politikere og embedsmænd fra de
nordjyske kommuner og Region Nordjylland



Formål: at drøfte og udpege temaer, som man ønsker at samarbejde om på tværs af kommunerne og
regionen

BILAG
Bilag til Udviklingsstrategi 2017

Bilag til Styringsaftale 2017

Bilag 1: Specifikation til Udviklingsstrategien
En uddybning til Udviklingsstrategien der er rettet mod
det administrative niveau i kommunerne og regionen

Bilag 5: Specifikation til Styringsaftalen
En uddybning til Styringsaftalen der er rettet mod det administrative niveau i kommunerne og regionen

BILAG

Hent bilag på hjemmesiden:
Bilag 2: Afrapportering på den centrale udmelding vedr.
spiseforstyrrelser
De nordjyske kommuners og Region Nordjyllands svar på
Socialstyrelsens Centrale Udmelding vedr. borgere med
svære spiseforstyrrelser
Bilag 3: Model for forstærket samarbejde
En beskrivelse af modellen og principperne for det forstærkede samarbejde i Nordjylland
Bilag 4: Tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde
En beskrivelse af tilbuddene omfattet af det forstærkede
samarbejde for 2017-2019

Bilag 6: Aftalevilkår for Specialundervisningstilbud
En beskrivelse af de supplerende specifikke aftalevilkår
for de enkelte specialundervisningstilbud, der drives af
Region Nordjylland

www.rammeaftalernord.dk
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TILBUD OMFATTET AF DET FORSTÆRKEDE SAMARBEJDE 2017-2019

Tilbud

Ydelse

Lov*

Driftsherrer

Målgruppe

Specialbørnehjemmet
Kvisten

Døgntilbud

SEL § 67

Region
Nordjylland

Multihandicappede børn og unge i alderen
0-18 år med særligt behov for sygepleje

Fagcenter for Autisme og Birken
ADHD

Specialbørnehave

SEL § 32

Aalborg Kommune
(ÆH-forvaltningen)

Børn (0-7 år) med hoveddiagnosen autisme
i svær grad, ofte i kombination med andre
psykiske udviklingsforstyrrelser

Der er omfattet 5-7 pladser ud af
Birkens normering på 32 pladser.

Enterne

Døgntilbud

SEL §§ 67 og
107

Aalborg Kommune
(ÆH-forvaltningen)

Udviklingshæmmede børn og unge med
hoveddiagnosen autisme i svær grad i
kombination med særlig kompleks adfærd

Der er omfattet 4-5 pladser til børn
og unge med en særlig kompleks
adfærd.

Medfødt
hjerneskade

Intensiv døgnbaseret
neurorehabilitering

SEL §§ 67 og
107

Region
Nordjylland

Erhvervet
hjerneskade

Intensiv døgnbaseret
neurorehabilitering

SEL §§ 67 og
107

Region
Nordjylland

Intensiv døgnbaseret
neurorehabilitering

SEL § 107

Region
Nordjylland

Intensivt ambulant
rehabiliteringstilbud på
specialiseret niveau

Samlet
rehabilitering
stilbud (SEL,
LAB, LAS,
LSV, FSL)
LSV

Aalborg Kommune
(ÆH-forvaltningen)

FSL, SEL

Aalborg Kommune
(ÆH-forvaltningen)

LSV

Aalborg Kommune
(ÆH-forvaltningen)

Unge og voksne mennesker med moderat,
svær til meget svær medfødt hjerneskade.
Tilbuddet har særligt fokus på unge
Unge og voksne mennesker med moderat,
svær til meget svær erhvervet hjerneskade.
NB: tilbuddet har særligt fokus på unge
Målgruppen omfatter voksne mennesker
med svær til meget svær erhvervet
hjerneskade
Børn, unge og voksne med lette til
moderate og svært kognitive (herunder
sproglige), emotionelle,
personlighedsmæssige og/eller fysiske
følger efter erhvervet hjerneskade
Voksne diagnosticeret med ALS
(Amyotrofisk Lateral Sklerose)
1.
Børn med massive sproglige og
kommunikative vanskeligheder i
kombination med andre komplekse
problemstillinger
Voksne med stemme-, stamme- og
udtalevanskeligheder

SEL, FSL,
LSV

Region
Nordjylland

Behandlingscentret
Østerskoven

Afdeling

Rehabiliteringscenter
Strandgården
Taleinstituttet og
Hjerneskadecenter
Nordjylland

Hjerneskadecenter
Nordjylland

Institut for Syn og
Hørelse

Talepædagogisk
undervisning til borgere
med ALS
Taleinstituttets Talepædagogisk
tale- og sprog- undervisning,
område
undersøgelse, rådgivning
og vejledning til børn
Talepædagogisk
undervisning,
undersøgelse, rådgivning
og vejledning til voksne
Rådgivning og vejledning,
undervisning, hjælpemidler

Aalborg Kommune
(ÆH-forvaltningen)

Særlige opmærksomhedspunkter

Der er aftalt tæt opfølgning, da
belægningsprocenten i perioder er
presset
Der pågår forhandlinger om en
finansieringsaftale for
Taleinstituttet/Hjerneskadecenter
Nordjylland for 2016, som erstatning
for den hidtidige finansieringsaftale,
der udløber ved udgangen af 2015.

Mennesker med nedsat syn, hørelse eller
andre kommunikationsvanskeligheder, bl.a.
cochlear implanterede; voksne med svære
tinnitus-/lydoverfølsom, ALSdiagnosticerede

* Forkortelser: SEL = Serviceloven, LSV = Lov om Specialundervisning for Voksne, FSL = Folkeskoleloven, LAB = Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, LAS = Lov om Aktiv Socialpolitik
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Budget 2017 for Socialtilsyn Nord

Bilag vedr. Socialtilsyn Nords budget 2017
Budget 2017
Tilsynet har udarbejdet et budget for 2017, der medfører en stigning i budgettet på 773.323 kr.
(2017 priser).
Socialtilsynet fungerer som indtægtsdækket virksomhed, hvilket betyder, at alle de omkostninger,
der anvendes til at udføre tilsynet, skal opkræves fra tilbud og kommuner. Tilsynets evt. underskud
og overskud overføres til senere budgetår.
Det større budget skyldes, at tilsynsopgaven samlet set er blevet større. Det skyldes følgende
forhold:
 Samlet portefølje er steget svagt
 Underfinansiering af tilsynsopgaven på tilbudsområdet grundet sammenlægning af tilbud
 Justering af omfanget af visse opgaver
 Overførsel af mindre underskud fra 2015
Set i sammenhæng med tilsynsopgaven og tilpasningen heraf er det vurderingen, at det beløb, som
kommunerne samlet set skal betale, er uændret.
Nedenfor følger en redegørelse for følgende:
1. Den samlede tilsynsopgave
2. Påvirkninger af budget 2017
3. Udvikling i takster
1. Den samlede tilsynsopgave
Samlet set sker der en stigning i tilsynets opgaver i 2017.
Samlet udvikling i portefølje
Den samlede portefølje for tilsynet er pr. 1.1 2017 sat til 1200 plejefamilier plus 200
nygodkendelser i løbet af året og for tilbudsområdet 324 tilbud. Fra budget 2016 til budget 2017
dækker det over en stigning i antallet af plejefamilier på i alt 75 (svarende til ca. 1,5 stilling) og et
fald i tilbud på 14 (svarende til ca. 0,75 stilling). Samlet set giver det en mindre udvidelse af
porteføljen.
Faldet i antal tilbud modsvarer ikke et tilsvarende fald i tilsynsopgaven
Faldet i antal tilbud skyldes for størstedelens vedkommende, at tilbud er lagt sammen til færre
tilbud. En udvikling der primært har gjort sig gældende på det kommunale område. De færre tilbud
modsvarer ikke et tilsvarende fald i tilsynsopgaven, idet tilsynet fortsat skal føre tilsyn med og
fysisk besøge alle afdelinger i et tilbud (der før de blev til afdelinger var selvstændige tilbud).
Stigning i antal plejefamilier udvider tilsynsopgaven
Den forventede stigning i antal plejefamilier udvider tilsynsopgaven med hvad der svarer til ca. 1,5
medarbejder (hver medarbejder i plejefamilieafdelingen sidder med ca. 50 plejefamilier).
Alkoholbehandlingstilbud en ny opgave
Fra 1.1 2016 fik tilsynene alkoholtilbud under sit tilsyn. Det har betydet, at 4 helt nye tilbud er
kommet til. Øvrige alkoholbehandlingstilbud, som der føres tilsyn med, er organiseret i tilbud, der
allerede var underlagt tilsyn af Socialtilsyn Nord. Alkoholbehandlingstilbud hører under
sundhedsministeriet. Det forpligter tilsynet til også at sikre, at der er de rette sundhedsfaglige
kompetencer i huset til at varetage denne opgave.
Nygodkendelser på tilbudsområdet
Nygodkendelser har hele tiden været en opgave for tilsynet, men de timer, der tidligere blev lagt til
grund i finansieringsmodellen, har på ingen måde modsvaret opgavens omfang. Det er nu tilpasset
ved, at de timer, der er forudsat i opgaven, i højere grad afspejler den tid der bruges. Konkret er

nygodkendelser sat op fra ca. 50 timer til ca. 63,7 timer. Der er budgetteret med 7 nygodkendelser,
hvilket betyder, at tilsynsopgaven er udvidet med 96 timer.
Justering af omfanget af visse opgaver
Tidligere finansieringsmodel tog ikke i tilstrækkelig grad højde for den tid, som tilsynet bruger til
bl.a. klager og aktindsigtsanmodninger. Bare i første halvår af 2016 har tilsynet fået 27
aktindsigtsanmodninger på i alt 4.975 sider, svarende til 1 aktindsigtssag om ugen á ca. 180 sider
pr. sag, som alle skal ses igennem af en jurist (det skal være en jurist der varetager denne opgave, da
den er under strafansvar). De timer er nu med som en del af tilsynets opgaver. I budgettet er
tilsynsopgaven derfor udvidet med i alt 2 stillinger til disse opgaver.
2. Påvirkninger af budget 2017
Budgettet for 2017 stiger. Det skyldes bl.a. udvidelse af tilsynsopgaven og justering af omfanget af
visse opgaver.
Udvikling i budgetter over tid
Udvikling i budget fremskrevet til 2017 pris

Budget samlet
Heraf Tilbudsafdelingen
Heraf plejefamilieafdelingen

År 2016
34.392.991
15.545.632
18.847.359

År 2017
35.166.314
15.439.117
19.727.197

Med det fremlagte budget er de samlede udgifter til finansieringen af tilbudsområdet stort set
uændrede, mens der sker en stigning for så vidt angår plejefamilieområdet.
Overført underskud fra 2015
I udkast til budget 2017 er indregnet et underskud fra 2015 på i alt 254.000 kr. Dette påvirker
budgettet i opadgående retning.
Regnskab 2016
Det foreløbige regnskab for 2016 viser et forventeligt underskud på 0,9 mil.
De 520.000 kr. dækker over en fratrædelsesgodtgørelse for en medarbejder der blev fyret som et led
i personaletilpasningerne, der skete i efteråret 2015. Tilbage er et forventeligt underskud på 350.000
kr. Det er tilsynets vurdering, at dette underskud er en afspejling af manglende indtægter som følge
af færre tilbud.
De færre tilbud modsvarer ikke et tilsvarende fald i budgettet
De færre tilbud påvirker budgettet i nedadgående retning, men en række forhold gør, at dette fald
ikke modsvares af et proportionalt fald i budgettet.
Tilsynet har en række faste omkostninger, som er uafhængige af antallet af tilbud. Når der bliver
færre tilbud bliver der færre enheder til at betale de faste omkostninger. Dette påvirker budgettet
således, at de faste omkostninger udgør en procentvis større andel af budgettet end tidligere.
Derudover påvirker de færre tilbud indtægtssiden grundet lovgivningen omkring finansieringen af
tilsynsmodellens konstruktion. Finansieringen er således, at tilsynet først kan opkræve ekstra takst,
hvis tilbud har mere en to afdelinger. Nogle tilbud rykker dog i kraft af deres størrelse op i en højere
takstkategori. De indtægter tilsynet får ind for tilbud med mere end to afdelinger samt for tilbud, der
kommer i en højere takstkategori, modsvarer imidlertid ikke de personaleomkostninger, der er
forbundet med at føre tilsyn med de større sammenlagte tilbud. Det skyldes først og fremmest, at
tilsynet fortsat skal forholde sig til - og fysisk besøge samtlige afdelinger. På de større tilbud
opleves derudover typisk en større opgavekompleksitet som følge af bredere målgrupper, ligesom
der skal foretages mere omfattende stikprøver som følge af tilbuddenes størrelse.

Samlet set påvirker faldet i antal tilbud dermed kun budgettet i mindre grad i nedadgående retning.
Det skyldes, at der bliver færre tilbud/enheder til at betale for stort set den samme tilsynsopgave
samt de faste omkostninger.
Flere plejefamilier
Der er i budget 2017 budgetteret med en stigning i antallet af plejefamilier. Dette påvirker budgettet
i opadgående retning.
Midtvejsevalueringen af de fem Socialtilsyn
Midtvejsevalueringen af de fem tilsyn, som Socialstyrelsen offentliggjorde i januar 2016, viste
følgende omkring de enkelte tilsyns brug af ressourcer på opgaven:

Af tabellen fremgår, at Socialtilsyn Nord i 2015 har haft en relativ høj administration i forhold til de
øvrige tilsyn. Det skyldes den organisering som Socialtilsyn Nord har valgt, hvor det er prioriteret
at have specialistkompetencerne i et sekretariat. Sekretariatet/administrationen bestod af 2,3 jurister,
3 økonomer, 1 planlægger, 3,5 kontormedarbejdere og 3 socialfaglige konsulenter (der fører tilsyn i
svære sager). Alle har direkte eller indirekte bidraget til tilsynsopgaven. I forbindelse med den
personaletilpasning Socialtilsyn Nord varslede i august 2015 og efterfølgende gennemførte med
virkning fra 1.1. 2016, blev der skåret ned med en økonom og 0,3 jurist.
Ser man på antallet af tilbud og plejefamilier i forhold til den samlede medarbejderstab inkl.
administration, viser en beregning af denne, at Nord havde 27 tilbud/plejefamilier pr. medarbejder,
mens de øvrige havde mellem 21 og 24. Det betyder, at Socialtilsyn Nord har løftet opgaven med at
godkende og føre tilsyn med tilbud og plejefamilier med færre ressourcer end de øvrige tilsyn
uanset opgørelsesmetode.
Arbejdstilsynet påpeget bekymrende forhold
Tilsynet fik i januar besøg af Arbejdstilsynet. Et besøg der mundede ud i en vejledning på baggrund
af, at tilsynet fandt forhold, der var bekymrende i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Forhold der
drejede sig om arbejdspresset i tilsynet. Tilsynet har taget denne vejledning særdeles alvorligt, og
har iværksat en række tiltag for at imødekomme de anbefalinger, Arbejdstilsynet er kommet med.

Budget 2017, som fremlagt, vil give samme normering som i 2016. På baggrund af Socialstyrelsens
midtvejsevaluering og Arbejdstilsynets besøg vurderes det at være det absolutte minimum for en
forsvarlig bemanding af Socialtilsyn Nord.

3. Udvikling i takst pr. tilbud og plejefamilier
Udvikling i takster for tilbud og plejefamilier bliver med det fremlagte budget (2017 priser):
År 2016
År 2017
Takstgruppe 1
31.604
33.991
Takstgruppe 2
37.925
40.790
Takstgruppe 3
63.209
67.983
Takstgruppe 4
94.813
101.974
Gennemsnitspris pr.
plejefamilie
16.005
14.347
Som det fremgår, sker der en stigning i taksten pr. tilbud og et fald pr. plejefamilie. Når budget
2016 og 2017 sammenholdes og ses i sammenhæng med den samlede større tilsynsopgave, er det
vurderingen, at det samlede beløb, som kommunerne skal betale, er på niveau med 2016.
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Dokumentnr. 27468/16

Forståelsespapir mellem Danske Regioner og KL vedrørende ny
fordelingsnøgle for sosu-assistentuddannelsen

Anne-Dorthe Sørensen

Danske Regioner og KL er enige om at styrke uddannelsen af sosuassistentelever til det sammenhængende sundhedsvæsen, og at ansættelsen
af sosu-assistentelever skal afspejle det arbejdsmarked, der uddannes til.
Både kommuner og regioner er interesserede i at der også fremover
uddannes kvalificerede sosu-assistenter til sundhedsvæsnet. Der er derfor
enighed om en omlægning af sosu-assistentuddannelsen, der skal løfte
kompetenceniveauet, og som samlet set skal være udgiftsneutral.

E-mail: ans@regioner.dk

Parterne er enige om, at fordelingen af elevansættelser mellem kommuner
og regioner i højere grad skal afspejle det arbejdsmarked der uddannes til.
Aktuelt er der gennem de senere år sket en udvikling i retning af en
stigende efterspørgsel efter sosu-assistenter i kommunerne og en vigende
efterspørgsel efter sosu-assistenter i regionerne. Danske Regioner og KL er
derfor enige om, at kommunerne fremover ansætter 71 procent af sosuassistenteleverne mens regionerne ansætter de resterende 29 procent.
Omlægningen er dermed udgiftsneutral for regionerne under de
forudsætninger, der ligger til grund for aftalen. For kommunerne indebærer
omlægningen en merudgift. Det skal ses i sammenhæng med en forventet
besparelse som følge af et reduceret optag på sosu-hjælperuddannelsen.
Fordelingen af elevansættelser skal ses i lyset af, at den aktuelle
ansættelsesfordeling af færdiguddannede sosu-assistentelever at 74 procent
er ansat i kommunerne mens 26 procent er ansat i regionerne ifølge KRLD.
Danske Regioner og KL er enige om, at fordelingen af elevansættelserne
revurderes hvert andet år med henblik på, dels at vurdere økonomien ift.
fordelingen af sosu-assistentelever, dels af sikre, at den fortsat afspejler de
færdiguddannede sosu-assistenters ansættelsesforhold og tager højde for
udviklingen i dimensioneringen.

Andreas Brenneche
Tel. 35298191

Baggrund
Danske Regioner og KL er (sammen med FOA) blevet enige om en
gennemgribende omlægning af sosu-uddannelsernes opbygning og indhold
ud fra ønsket om at sikre en styrket uddannelse, der afspejler opgaver,
arbejdstilrettelæggelse og kompetencebehov i det samlede sundhedsvæsen.
Omlægningen indebærer blandt andet
- Opdeling af hjælper- og assistentuddannelsen i to selvstændige
uddannelser
- en assistentuddannelse af omtrent samme varighed som hjælper- og
assistentuddannelsen tilsammen i dag
- en flytning af praktikuger fra regioner til kommuner
Generelle forudsætninger for beregningerne
Der ligger følgende forudsætninger til grund for aftalen:
-

-

-

Der optages 4.700 sosu-assistentelever årligt i 2017 og 2018
Frafaldet på uddannelsen er 12,5 pct.
Der regnes på en elevpopulation efter frafald svarende til 4.112
sosu-assistentelever
Udgifterne til de 4700 sosu-assistenteleverer holdt op mod en førsituation med 4000 sosu-assistentelever
Sosu-assistentuddannelsen har en varighed på 2 år, 10 mdr. og 3
uger. heraf udgør skoleundervisningen 48 uger og praktikken 87
uger
Omlægningen af uddannelsen indebærer et fald i antallet af
regionale praktikuger ift. den gamle model med 10.947 praktikuger
Omlægningen af uddannelsen medfører (samlet for hjælper- og
assistentuddannelsen) et fald i antallet af kommunale praktikuger
med 9.448 uger. Det skal ses i sammenhæng med et forventet
reduceret optag på hjælperuddannelsen.
Udgiften til praktikvejledning er pr. elevuge 1.131 kr.
Der er i beregningerne anvendt aktuelle lønsatser for sosuassistentelever
Der er i beregningerne anvendt aktuelle AUB-refusionssatser

Supplerende pulje på 300 elevpladser
Der er enighed om, at der udover de 4.700 sosu-assistentelever oprettes en
pulje på 300 ekstra elevpladser, som kan oprettes ud over de 4.700, hvis
kommunerne finder det nødvendigt.

Side 2

Side 3

Elevlønudgiften til de ekstra praktikpladser afholdes af den arbejdsgiver,
der ønsker at oprette pladserne. Lønudgiften til 300 elever svarer til 88 mio.
kr. i kommunerne. Udgiften til praktik afholdes af praktikværterne.
Regionerne stiller praktikkapacitet og vejledning til rådighed for de 300
elever. Såfremt alle 300 elever optages og gennemfører, giver det
regionerne en merudgift på 5,8 mio. kr. De 300 praktikpladser fordeles på
regionerne med udgangspunkt i bloktilskudsnøglen for sundhed.
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NOTAT

KKR Nord - Baggrunds materiale til brug for endelig
fordeling af SOSU/PAU dimensionering for 2017

Dato: 2. september 2016

Dimensionering for uddannelsen til social- og sundhedshjælper, social- og
sundhedsassistent og pædagogisk assistent er i 2017 på følgende:

E-mail: UDY@kl.dk
Direkte: 3370 3826

Social- og sundhedshjælper
Social- og sundhedsassistent
Pædagogisk assistent

2.200
4.700
700

Kommunal andel
2.200
3.337
700

KKR Nords samlede andel af dimensioneringen **
Social- og sundhedshjælper
224*
Social- og sundhedsassistent
337*
Pædagogisk assistent
66
* Hertil kommer en andel af ekstra 300 pladser på social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistentuddannelsen. Denne kvote udmeldes
snarest.
** I dimensioneringen medregnes elever der starter på en EUV1 aftale uden
praktik.
*** Nøglen som er anvendt til fordeling af SOSU-dimensioneringen vægter
demografisk udvikling 50pct. og gl. fordelingsnøgle 50 pct. som besluttet af
KL’s bestyrelse i 2015 (anvendt til fordeling i 2016).
**** Nøglen som er anvendt til fordeling af PAU-dimensioneringen er fordelt
efter 0-5 årige i kommunerne i 2016.

KKR Nord SOSU dimensionering fordelt på kommuner***
SOSU-hjælper SOSU-assistent
Morsø
9
14
Thisted
18
27
Brønderslev
14
21
Frederikshavn
27
40
Vesthimmerland
13
19
Læsø
1
2
Rebild
12
18
Mariagerfjord
16
25
Jammerbugt
15
23
Aalborg
72
107
Hjørring
27
41

Sags ID: SAG-2015-00593
Dok. ID: 2239402

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
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NOTAT

KKR Nords PAU dimensionering fordelt på kommuner****
Brønderslev
4
Frederikshavn
6
Hjørring
7
Jammerbugt
4
Læsø
0
Mariagerfjord
5
Morsø
2
Rebild
4
Thisted
5
Vesthimmerlands
4
Aalborg
25

Dato: 2. september 2016
Sags ID: SAG-2015-00593
Dok. ID: 2239402
E-mail: UDY@kl.dk
Direkte: 3370 3826
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
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To-årig dimensioneringsaftale om offentlige praktikpladser på
uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og
sundhedsassistent samt pædagogisk assistent

I forlængelse af Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark
og praktikpladser har regeringen, KL, Danske Regioner og LO drøftet minimumsdimensionering for antallet af praktikpladser på uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent.
Regeringen, KL, Danske Regioner og LO er enige om:
1. På uddannelsen til social- og sundhedshjælper forpligter kommunerne sig til at
tilvejebringe 2.200 praktikpladser pr. år. Herudover etablerer kommunerne en
frivillig pulje på 300 praktikpladser pr. år, ligesom der igangsættes initiativer, jf.
pkt. 7, med henblik på 200 praktikpladser pr. år hos de private arbejdsgivere.
2. På uddannelsen til social- og sundhedsassistent udgør dimensioneringen samlet set 5.000 praktikpladser, hvoraf de 4.700 pladser fordeles mellem kommuner og regioner. De 300 pladser fordeles efter en fast nøgle på de fem regioner
og kommunekontaktråd (KKR) og oprettes af de kommuner, der har behov
for at supplere egen kvote.
3. På uddannelsen til pædagogisk assistent forpligter kommunerne sig til at tilvejebringe 700 uddannelsesaftaler pr. år.
4. I dimensioneringen medregnes elever, der starter på en euv1 uden praktikuddannelse.
Det aftalte dimensioneringsniveau gælder for 2017 - 2018. Parterne skal i foråret
2018 drøfte en fremtidige, flerårige dimensionering af uddannelserne.
Dimensioneringsniveauerne afspejler, at der på det kommunale arbejdsmarked er
et stigende behov for social- og sundhedsassistenter, mens der er et vigende behov for social- og sundhedshjælpere samt pædagogiske assistenter. Tilsvarende
opleves der på det regionale arbejdsmarked et vigende behov for social- og sundhedsassistenter.
Efter ønske fra parterne opdeles social- og sundhedsuddannelsen pr. 1. januar
2017 i to selvstændige uddannelser til hhv. social- og sundhedshjælper og socialog sundhedsassistent. Ændringen til to uddannelser sker for at skabe en mere tydelig faglig profil for både social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Det er vigtigt for at sikre, at uddannelserne afspejler udviklingen i særligt
den kommunale opgavevaretagelse på sundheds- og ældreområdet. Hidtil har uddannelsen til social- og sundhedshjælper været en forudsætning for videreuddan-

August 2016
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nelse til social- og sundhedsassistent. Med den nye opdelte uddannelsesstruktur
bliver det muligt at starte direkte på uddannelsen til social- og sundhedsassistent
uden forudgående uddannelse til social- og sundhedshjælper.
Af hensyn til at undgå dobbeltuddannelse i den ny uddannelsesstruktur ligger det
til grund for uddannelsesomlægningen, at hovedparten af eleverne på uddannelsen
til social- og sundhedsassistent fremover starter direkte på denne uddannelse uden
forudgående uddannelse til social- og sundhedshjælper. Det skyldes, at uddannelsen til social- og sundhedshjælper ikke længere fuldt ud betragtes som en del af
uddannelsen til social- og sundhedsassistent, hvormed uddannelsen til hjælper
fremover kun vil give delvis merit. Det har været en forudsætning for opdelingen
af social- og sundhedsuddannelsen, at opdelingen ikke medfører merudgifter til
undervisning for staten.
5. Regeringen, KL, Danske Regioner og LO er derfor enige om, at udviklingen i antallet af social- og sundhedshjælpere på uddannelsen til social- og sundhedsassistent følges. Parterne er indstillet på, at antallet af merituger og undervisningsuger skal justeres, hvis det er nødvendigt af hensyn til de økonomiske forudsætninger for uddannelsesomlægningen.
Det er vigtigt, at optaget på grundforløbet modsvarer antallet af praktikpladser på
hovedforløbet på de dimensionerede uddannelser, så alle elever kan forvente at
gennemføre den uddannelse, de er påbegyndt. Derfor er det med trepartsaftalen
blevet besluttet, at der etableres dimensionering fra anden del af grundforløbet på
en række uddannelser, hvor der vurderes at være en ubalance mellem tilgang og
mulighed for at få en praktikplads under hensyn til det fremtidige arbejdskraftbehov.
6. Derfor etableres der efter høring af Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) adgangsbegrænsning til anden del af grundforløbet
på uddannelsen til pædagogisk assistent i 2017 og 2018. Herefter træffes beslutning om adgangsbegrænsning årligt af ministeren for børn, undervisning
og ligestilling efter høring af REU.
Social- og sundhedshjælpere er primært ansat på det offentlige arbejdsmarked,
men der er en tendens til, at flere finder arbejde på det private arbejdsmarked.
7. Der igangsættes på den baggrund et samarbejde mellem KL, Ministeriet for
Børn, Undervisning og Ligestilling, det faglige udvalg og social- og sundhedsskolerne, der skal udvikle tiltag til at få flere private arbejdsgivere på området
til at tage del i uddannelsen af social- og sundhedshjælpere. Det forudsætter, at
flere private arbejdsgivere godkendes som praktiksteder, og at flere private
uddannelsesaftaler godkendes af det faglige udvalg. Inden aftaleperiodens udløb følges der op på dette arbejde.
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8. Ved kommunal udlicitering af velfærdsopgaver på områder, hvor social- og
sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter eller pædagogiske assistenter
er beskæftiget, medregnes antallet af praktikpladser tilvejebragt ved den private tjenesteudbyders varetagelse af den kommunale opgave i den pågældende
kommunes dimensioneringskvote. Det skyldes, at dimensioneringen ikke skal
have indflydelse på, hvorvidt kommunerne vælger at løse opgaven selv eller
udlicitere den.
Det aftalte dimensioneringsniveau på uddannelserne indebærer mere konkret, at:
9. Kommunekontaktrådene og regionerne kan oprette flere praktikpladser, end
minimumsdimensioneringen tilsiger.
10. KKR og regionerne fordeler den fastlagte minimumsdimensionering regionalt
og mellem regioner og kommuner. Den enkelte region og kommune forpligtes
på egen kvote.
11. Kommuner og regioner indmelder den interne fordeling af praktikpladser for
det efterfølgende år i marts måned til Ministeriet for Børn, Undervisning og
Ligestilling. Kommuner og regioner forpligtes til at opslå praktikpladser på
praktikpladsen.dk.
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KL’s ønsker til temaer i forhandlingerne med de
praktiserende læger

KL’s oplæg til temaer, der bør indgå i
overenskomstforhandlingerne med de praktiserende læger
Forhandlingerne mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN)
og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) om en ny overenskomst for
almen praksis starter forventeligt november 2016. KL er derfor i gang
med forberedelsen af, hvilke temaer der bør indgå i forhandlingerne. KL
vil i den anledning invitere kommunerne til deltagelse i drøftelser om
relevante temaer for forhandlingerne på KKR møder i september 2016.
Den endelige fastlæggelse af KL’s ønsker til overenskomstfornyelsen vil
ske senere i efteråret på baggrund af tilbagemeldingerne fra drøftelserne
i KKR, status på de lokale forhandlinger om decentralisering samt
eventuelle anbefalinger fra Udvalg om det nære og sammenhængende
sundhedsvæsen.
KL’s overordnede tilgang til de kommende overenskomstforhandlinger
med PLO er, at disse skal bidrage til en fortsat udvikling af almen praksis
i det lokale rum mellem læger, regioner og kommuner.
Samarbejdet mellem kommunerne, regionerne og de praktiserende læger
er af afgørende betydning for udviklingen af det nære sundhedsvæsen. I
takt med, at der bliver flere og mere komplekse opgaver i det nære
sundhedsvæsen, stiger behovet for, at der findes lokale løsninger mellem
de praktiserende læger, regionerne og kommunerne. Derfor er det vigtigt,
at udviklingen af almen praksis finder sted lokalt.
Praksisplanen er den ramme, der sikrer sammenhæng i
sundhedsindsatserne overfor borgerne og derfor skal en større del af
almen praksis virke udfoldes decentralt. Fundamentet for en styrket lokal
udvikling blev skabt ved ændringen af sundhedsloven i 2013. Herved
blev samarbejds- og planlægningssystemet for almen praksis ændret,
bl.a. ved oprettelse af de fem regionale praksisplanudvalg, hvor region,
kommuner i regionen og PLO-regionalt er repræsenteret.
Aftalen om en ny overenskomst af 1. marts 2014 og tillægsaftalen af 18.
april 2016 mellem de offentlige parter og de praktiserende læger har
betydet, at kommunerne, regionerne og almen praksis regionalt skal finde
løsninger vedr. sygebesøg og indsatser for psykisk syge, samt nye
opgaver, som region og kommuner ønsker varetaget af almen praksis.
De lokale forhandlinger forventes færdige, før forhandlingerne om en ny
overenskomst begynder. Derfor er det vigtigt, at det i forhandlingerne
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drøftes, hvordan der fra centralt hold som led i forhandlingerne kan
aftales tiltag, der understøtter, at en større del af almen praksis virke
udfoldes decentralt.
KL ønsker, at nedenstående temaer skal indgå i forhandlingerne
Fortsat decentral udvikling af almen praksis
En ny overenskomst for almen praksis skal understøtte, at det lokale
samarbejde mellem læger, regioner og kommuner udvikles og udbygges.

KL finder det vigtigt, at der skabes mere sammenhæng og koordination i
sundhedsindsatsen i feltet mellem de praktiserende læger, regioner og
kommuner. Parterne bør i fællesskab drøfte, hvordan den ønskede lokale
udvikling af almen praksis kan fremmes, eksempelvis gennem en
modernisering af udviklingskontrakten i overenskomsten, så det igennem
parternes målsætninger for opgaveløsningen gøres mere tydeligt, at
udviklingen af almen praksis skal foregå lokalt.
Telemedicinske løsninger
Overenskomsten skal understøtte øget anvendelse og udbredelse af
telemedicin.

Med telemedicinske løsninger højnes kvaliteten i plejen og behandlingen,
og borgerne får mulighed for at blive i trygge rammer i eget hjem, hvilket
kræver tæt samarbejde mellem kommuner, praktiserende læger og
sygehuse. Dette gælder blandt andet i forhold til borgere med kroniske
lidelser. KL ønsker at drøfte, hvordan overenskomsten kan understøtte
telemedicinske løsninger og have fokus på, om lægernes borgerkontakt
kan effektiviseres ved brug af telemedicinske løsninger.
Økonomi og styring
Overenskomsten skal understøtte styring af økonomien for almen
praksis.

For KL er det er vigtig, at en ny overenskomst for almen praksis aftales
inden for en samfundsøkonomisk ansvarlig ramme, ligesom aftalen bør
understøtte styring af økonomien i forhold til almen praksis. Såfremt der
aftales en vækst i økonomien for almen praksis er det afgørende, at
væksten sker lokalt gennem praksisplanudvalgene og ikke i den centrale
overenskomst.
Efteruddannelse
Overenskomsten skal understøtte, at lægers efteruddannelse også har
fokus på de kommunale opgaver.
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Flere og mere komplicerede opgaver varetages i dag i primærsektoren i
et samarbejde mellem almen praksis og den kommunale
hjemmesygepleje. Flere opgaver delegeres fra almen praksis til blandt
andet akutfunktioner og den almindelige hjemmesygepleje.
Udviklingen stiller nye krav til viden om behandling, opfølgning og
rehabilitering i et tværsektorielt perspektiv. Disse ændringer bør afspejles
i lægernes efteruddannelse.
Nye organisationsformer - der sikrer sammenhængende løsninger
Overenskomsten skal understøtte, at der sikres adgang
til praktiserende læger i hele landet, og understøtte udviklingen mod nye
organisationsformer, som f.eks. Sundhedshuse, der muliggør
tværgående og mere sammenhængende lokale løsninger.

Investering i sundhedshuse kan medvirke til at sikre lægedækning i
områder, hvor der i dag er problemer, og hvor der fremadrettet vil komme
udfordringer i takt med, at læger pensioneres.
Fremtidens sundhedshuse giver borgere med især kronisk sygdom og
behov for rehabilitering en klar indgang til en række sundhedstilbud.
Sundhedshuse skal være der, hvor det lokalt giver mening. Denne
udvikling skal understøttes af overenskomsten.
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