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2.1

Siden sidst

Udbringning af spildevandsslam på produktionsjord
KL har modtaget en henvendelse fra KKR Nordjylland med opfordring til
at overveje behovet for ændringer vedrørende det lovgivningsmæssige
grundlag for udbringning af spildevandsslam.
KL har drøftet dette med Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen har her
tilkendegivet, at man anser de nuværende regler for fuldt tilstrækkelige i
forhold til at beskytte indvindingsoplande og områder med særlige
drikkevandsinteresser, blandt andet i kraft af lovgivningens krav til såvel
kontrol som kvalitetskrav til spildevandsslammet.
Der eksisterer allerede i dag mulighed for kommunerne til at nedlægge
forbud mod udbringning, hvis der er risiko for forurening. Dette fremgår af
slambekendtgørelsen. Herudover kan kommunerne, jævnfør
drikkevandsbekendtgørelsen, udlægge en 25 meters beskyttelseszone
om vandboringer, som dermed kan friholdes fra slamudbringning.
KL vurderer på baggrund af ovenstående at der således ikke er behov for
at søge at ændre regelgrundlaget. I forhold til spørgsmålet om
kommunerne bør have mulighed for at udbetale økonomisk
kompensation, er det KL’s vurdering, at der ikke bør gives mulighed for
på denne måde at påføre kommunerne ekstraudgifter.
Med venlig hilsen
Susanne Lykke Jakobsen, KL – Teknik & Miljø

Dato: 19. november 2015
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3.1

Flere unge i erhvervsuddannelse

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

NOTAT

Ad 1. Mere virksomhedsfokus i folkeskolen – åben
skole

Dato: 9. december 2015

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

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

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

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

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

Sags ID: SAG-2016-00412
Dok. ID: 2145902
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NOTAT

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

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

Dato: 9. december 2015
Sags ID: SAG-2016-00412
Dok. ID: 2145902
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NOTAT

Regeringen har emnet på dagordenen og vil med sit vækstudspil

Dato: 9. december 2015

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

Sags ID: SAG-2016-00412
Dok. ID: 2145902

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

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

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

NOTAT

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

Dato: 9. december 2015

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

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

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

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

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

Sags ID: SAG-2016-00412
Dok. ID: 2145902
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NOTAT

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

Dato: 9. december 2015

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

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

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

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

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

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

Sags ID: SAG-2016-00412
Dok. ID: 2145902

NOTAT

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

Dato: 9. december 2015
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NOTAT

underleverandører omkring mulighederne for at oprette praktikpladser

Dato: 9. december 2015

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

Sags ID: SAG-2016-00412
Dok. ID: 2145902
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NOTAT

Ad 6. Kvaliteten af erhvervsuddannelserne og
mulighederne for videre karriereveje

Dato: 9. december 2015

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

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

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

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

Vi skal have flere og dygtigere erhvervsuddannede i Danmark. Kvaliteten

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

Sags ID: SAG-2016-00412
Dok. ID: 2145902

NOTAT

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

Dato: 9. december 2015
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3.1

Flere unge i erhvervsuddannelse

NOTAT

Flere unge i erhvervsuddannelse - nordjyske signaler

Dato: 3. februar 2016
Sags ID: SAG-2016-00412
Dok. ID: 2151495

På baggrund af tidligere drøftelser om emnet i forskellige (nordjyske)
sammenhænge, er der særligt 4 forhold, som vi skal være meget
opmærksomme på, og som kan indgå som en del af de nordjyske signaler til
KL:


Sikre et geografisk bredt udbud af erhvervsuddannelser.
Taxametermodellen virker i mod dette, da der er indbygget et
økonomisk incitament til en centralisering.



Sikre muligheder for etablering af erhvervsuddannelsesretninger,
der understøtter det regionale behov (f.eks. inden for det maritime
område), selvom det kan være økonomisk udfordrende isoleret set.



Sikre tæt samarbejde og informationsstrømme mellem
kommunernes ungecentre (inkl. UU) og erhvervsskolerne, således
at de ”svage” unge bliver samlet op / skubbet på meget hurtigt,
inden de går i ”inaktiv forsørgelsesmode”.



Sikre tæt samarbejde (dialog og indsatser) mellem de initiativer, der
foregår i Business Regions m.h.t. fremskaffelse af kvalificeret
arbejdskraft og erhvervsskolerne og deres fødekæde (folkeskolen),
herunder proaktivt at anvende den kommende FREMKOM analyse.

E-mail: HLTH@kl.dk
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3.2
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Notat
Opmærksomhedspunkter - Rekruttering til social- og
sundhedsuddannelsen
Baggrund:
Dette notat er udarbejdet som opfølgning på en dialog med KKR Nordjyllands formand og
sekretariat med henblik på at skabe en fælles forståelse af de rekrutteringsmæssige udfordringer,
der aktuelt er i forhold til social- og sundhedsuddannelsen.
Baggrunden er, at KKR i november 2015 har meddelt SOSU Nord, at man ønsker at indgå følgende
uddannelsesaftaler i forhold til social- og sundhedsuddannelsen i 2016:

Udover ovennævnte uddannelsesbehov/-ønsker kommer uddannelsesaftaler indgået af private
leverandører af bistand og pleje i forhold til social- og sundhedshjælperuddannelsen (SSH) og
uddannelsesaftaler indgået af regionen i forhold til social- og sundhedsassistentuddannelsen
(SSA).
Indmeldingen fra KKR afspejler det ønske om at uddanne flere social- og sundhedsassistenter, som
skolen også møder markant fra vores samarbejdsparter i kommunerne.
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Kort om ændringer i adgangsbetingelser og uddannelsesstruktur som følge af EUDreformen
Nye adgangsbetingelser
Med EUD-reformen er indført en generel adgangsbetingelse på 02 i dansk og matematik på 9.
klasses afgangsniveau. Adgangsbetingelsen gælder i forhold til optag på erhvervsuddannelsernes
grundforløb. Opfylder ansøgere ikke adgangsbetingelserne skal uddannelsesinstitutionen tilbyde
en optagelsesprøve.
Grundforløbet består af 2 dele på hver 20 uger. Ansøgere, der kommer direkte fra folkeskolens 9.
og 10. klasse (starter uddannelsen senest ét år efter afslutningen på folkeskolen), kan/skal
gennemføre grundforløb 1 (GF1). Derefter gennemføres grundforløb 2 (GF2).
Ansøgere, der ikke kommer direkte fra 9. og 10. klasse skal starte direkte på GF2.
Hovedforløbet i social- og sundhedsuddannelsen består af to trin:
1. social- og sundhedshjælper
2. social- og sundhedsassistent

For at blive optaget på erhvervsuddannelsens hovedforløb skal eleven have bestået de
overgangskrav, der er defineret i bekendtgørelsen for det enkelte grundforløb 2. For social- og
sundhedsuddannelsen er det bestået dansk på D-niveau, bestået naturfag på E-niveau,
førstehjælp, mellem niveau, elementær brandbekæmpelse og viden om / kendskab til en lang
række sundhedsfaglige emner, dokumentation og egen fagrolle m.v.
For at blive optaget på social- og sundhedsuddannelsens trin 2, social- og
sundhedsassistentuddannelsen, skal man som hovedregel være uddannet social- og
sundhedshjælper.
Der gælder særlige regler for fastlæggelse af uddannelsesplanen for voksne over 25 år, herunder
andre optagebetingelser for de, der har 2 års relevant erhvervserfaring. Disse er ikke medtaget, da
de ikke er relevante i forhold til de opmærksomhedspunkter, som dette notat fokuserer på.
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Social- og sundsuddannelsens opbygning kan illustreres sådan:

GF 1

Ansøgere, der
kommer fra
9./10. klasse
Krav: 02 i Da
og Ma

GF 2
SOSU

Øvrige
ansøgere
Ansøgere med
GF1
Krav: 02 i Da
og Ma

SOSU
trin 1

Ansøgere med
bestået GF2

SOSU
trin 2

Ansøgere med
bestået trin
1
eller
tilsvarende

Status på ansøgertal
EUD-reformen trådte i kraft 1/8 2015, og SOSU Nord har foreløbig gennemført 2 optag på
grundforløbet (august 2015 og januar 2016), og to optag på social- og
sundhedshjælperuddannelsen (august 2015 og januar 2016).
Status på ansøgertallene til de omtalte optag fremgår af vedlagte bilag. I tabellen er der med pile
søgt at anskueliggøre, hvordan antallet af GF 2 SOSU-elever hænger direkte sammen med det
antal social- og sundhedshjælperelever, som det er muligt for kommunerne / private leverandører
at optage.
Generelt gælder det for ansøgertallet til GF2 at en hel del (henholdsvis 35% og 12%) af ansøgerne
ikke opfylder adgangskravet og ikke møder op til / består optagelsesprøven. For SOSUuddannelsernes vedkommende er det særligt kravet i matematik, som mange ikke opfylder. Af de
ansøgere, der indkaldes til optagelsesprøve, er den foreløbige erfaring at ca. 50 % møder op, og
ca. 50% heraf består.
Udover de i tabellen nævnte optag har der været ét optag på social- og
sundhedsassistentuddannelsen (oktober 2015), hvor der var i alt 415 ansøgere og 107 optagne
elever.
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Udfordringer i 2016
SOSU Nord skønner ikke at der bliver problemer med at rekruttere tilstrækkeligt med ansøgere til
social- og sundhedsassistentuddannelsen i 2016.
Hvis tilgangen til GF2 SOSU og dermed social- og sundhedshjælperuddannelsen ikke øges, forudses
at der kan opstå mangel på ansøgere til social- og sundhedsassistentuddannelsen og generel
mangel på social- og sundhedshjælpere.
Som det fremgår af den vedlagte oversigt er SOSU Nord med optaget til social- og
sundhedshjælperuddannelsen og optaget af GF2 SOSU-elever i januar 2016 maximalt i stand til at
producere omkring 330 social- og sundhedshjælperelever på de to første optag i 2016 (der er 3
optag i alt). Jf. KKRs indmelding ønsker kommunerne i SOSU Nords optageområde at ansætte i alt
658 social- og sundhedshjælperelever i 2016, og dermed er det afgørende at optaget på GF2 SOSU
øges – ikke kun i forhold til 2016, men også de følgende år.

Afrundende
Det forventes at SOSU-uddannelsen revideres, og evt. deles i to, muligvis fra 2017. På nuværende
tidspunkt er det ikke afklaret, om de forventede nye SOSU-uddannelser skal have fælles eller hvert
sit grundforløb 2, ligesom uddannelsernes indhold og overgangsordninger er uvis. ”Produktionen”
af en social- og sundhedsassistent tager ca. 3 år og 10 måneder. Med den aldersmæssige fordeling
blandt de nuværende medarbejdergrupper indenfor social- og sundhedsområdet, er det SOSU
Nords anbefaling, at KKR og skolen sammen drøfter en handleplan for en styrket rekruttering til
GF2 SOSU for at sikre ”fødekæden” til social- og sundhedshjælperuddannelsen, og på sigt til socialog sundhedsassistentuddannelsen.
Lene Kvist,
Vicedirektør
SOSU Nord
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3.3

Dimensionering af pædagoguddannelsen

Notat: Dimensionering 2016/17 Pædagoguddannelsen
Baggrund:
Pædagoguddannelsen dimensioneres årligt efter indstilling af det regionale KKR (KommuneKontaktRåd).
Indstillingen drøftes forventeligt af KKR Nord enten den 12. februar eller 15. april.
Kommunerne har til opgave at ”sikre, at dimensioneringen afspejler kommunernes behov, og at der stilles
det aftalte antal praktikpladser til rådighed” (http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/KKR--Kommunekontaktrad/KKR-Nordjylland/Uddannelse-og-beskaftigelse/)
I 2015 beslutter KKR Nordjylland en intention om en tre årig neddimensionering af pædagoguddannelsen
på i alt 10 % - dog uden at beslutte i hvilken takt og omfang neddimensioneringen skal ske de følgende år. I
2015/16 neddimensioneredes med 2,5 %. KKR er bekendt med at indstilling til dimensionering SKAL ny
indstilles og vedtages på KKR årligt til trods for besluttet intentionel plan. Beslutningen hvilede på en aktuel
administrativ høring i kommunerne i Nordjylland + prognose vedr. børnetallenes fald baseret på prognoser.
UCN kommenterede beslutningen i den efterfølgende høring bl.a. med at minde om, at erfaringen viser, at
behovet for uddannede pædagoger kan ændre sig pludseligt p.g.a. lovændringer, udvikling i
befolkningstilvækst m.m. Dimensioneringens forudsætninger kan altså ændres fra år til år – derfor er den
årlige nyindstilling vigtig.
KL´s vurdering af udvikling på velfærdsområdet i landets regioner
I presseomtale i Politikken den 11. januar 2016 anslår KL, at der risikerer at mangle ”1200 pædagoger, 300
modtageklasser og 80 dagsinstitutioner i 2016 og årene frem, hvis den nuværende normering skal holde”
på landsplan. Årsagen er den aktuelle befolkningstilvækst p.g.a. de 17.000 flygtninge som forventes til DK
som kvoteflygtninge. Tallene stammer fra et omtalt ”internt notat fra KL” og er dermed kommunernes egne
bedste skøn.
Region Nordjyllands konkrete udfordring og skønnet behov for pædagoger.
På baggrund af udlændingestyrelsens seneste kvoteopgørelse (http://uibm.dk/filer/nyheder-2015/regionsog-kommunekvoter-for-2016.pdf) forventes Region Nordjylland at modtage 2.445 kvoteflygtninge af de
17.000 flygtninge i alt, hvilket er ca. 14 % af det samlede tal. I det interne notat tager KL forbehold i deres
vurdering den samlede effekt af familiesammenføring, antallet af flygtning, som kan blive større samt
forskelle mellem regioner om fordeling af uledsagede børn, enlige mænd og familier. Med disse forbehold
er det skønnede behov for vækst i antallet for pædagoger (14 % af 1200 pædagoger) i alt 168 i Nordjylland i
de kommende år, hvis den nuværende normering skal holdes.
Der er ifølge KL allerede i 2015 blevet indskrevet 3500 flygtningebørn i dagtilbuddet i 2015 på landsplan.
Stigende til knap 6000 børn i 2016/17 svarende til et behov for ansættelse af 700 pædagoger (Nordjylland
14 % af 700 = 98 pædagoger).
UCNs indstilling til ny dimensionering af pædagoguddannelsen for 2016/17
På baggrund af:





befolkningstilvæksten i Nordjylland, som skyldes forventning til tilkomne kvoteflygtninge
evt. øvrig befolkningstilvækst i kommunerne det seneste år
udvidelse af pædagogernes beskæftigelsesområde (især indenfor ældreområdet)

indstiller UCN til KKR Nordjylland at øge dimensionering fra den nuværende dimensionering med xx
studiepladser på pædagoguddannelsen i Nordjylland – stigende til 168 de kommende 2 år.
Desuden gør UCN opmærksom på at der for studieåret 2016/17 yderligere sker en teknisk forøgelse af
dimensionering p.g.a. UCNs overtagelse af pædagoguddannelsen i Thisted med en dimensionering på 68
pladser. Disse pladser er ikke reelt en forøgelse med fortsættelse af gældende omfang.
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Væksthusaftale 2016

Regional aftale
mellem
KKR Nordjylland og Væksthus Nordjylland
For 2016
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1. Indledning
Kommunerne har fra 1. januar 2011 både ejet og finansieret Væksthusene, og der er netop indgået en ny
rammeaftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene for 2016-2020.
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), 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 2016. 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 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.
Væksthusene står ved aftalens indgåelse på den fælles strategi, Væksthusene 2.0 — en ny vækstmodel,
udviklet på baggrund af anbefalinger i en ekstern evaluering af Væksthusene udført i 2013. Væksthusene 2.0
og en beskrivelse af den nye vækstmodel er vedlagt.
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 2016):
•
•

•

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.
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For yderligere information se resultatkontrakt mellem Væksthusene og KL & Erhvervs- og Vækstministeriet i
2016 her: http://www.kl.dk/Fagomrader/Erhvervs--og-regionaludvikling/Erhvervsudvikling/vaeksthuse121/

3. BRN og De nordjyske kommuner
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.
Samarbejdsmodellen for BRN illustreres således:

Væksthus Nordjylland er en oplagt 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
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.
De nordjyske kommuner varetager de overordnede strategiske og politiske forhold ift. rammebetingelserne for
iværksætter- og virksomhedsudvikling inden for deres egne kommuner.
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De nordjyske kommuners erhvervspolitiske mål tager udgangspunkt i de fire særlige vækstkilder:
•
•
•
•

Menneskelige ressourcer, herunder kompetenceudvikling, tiltrækning og modtagelse af arbejdskraft,
samt bibeholdelse af videnarbejdspladser Nordjylland.
Globalisering, herunder at bidrage til en ambitiøs og international vækstdagsorden i de nordjyske
virksomheder.
Innovation og anvendelse af ny teknologi, med fokus på brobygning til videnmiljøer samt sparring om
innovation.
Iværksætteri, med fokus på overlevelse og vækst.

4. 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 specifikke fagområder kan understøtte den lokale
erhvervsserviceindsats på specifikke ydelser, eksempelvis vejledning om beskyttelse af IPR, finansiering
af vækst, eksport, produktivitetsoptimering etc. Specialistkompetencerne kan samtidig bidrage i udvikling
og samarbejde af den fælles satsning under BRN – inden for de 5 indsatsområder.

•

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 Vækst 2015, hvor det overordnede formål
er at skabe flere vækstvirksomheder i Nordjylland.
Dertil skal nævnes, at der er en række programmer i proces til gennemførelse fra 2016.
Der henvises til 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.
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•

Knudepunktsfunktioner 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.
Væksthus Nordjylland har flere samarbejdspartnere med arbejdsplads i Væksthuset: Eksportrådet,
Eksport Kredit Fonden og CONNECT. Dertil er der opbygget tæt samarbejde med Norddanmark EUkontor, MARCOD, Nordjysk FødevareErhverv samt andre relevante aktører og klynger i Nordjylland.

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. Den specialiserede erhvervsservice, som er rettet mod iværksættere og eksisterende
virksomheder med et særligt vækstpotentiale og/eller vækstambition, varetages af Væksthus Nordjylland.
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 at sikre en klar
arbejdsdeling samt ved at kompetenceudvikle væksthuskonsulenter og medarbejdere i den lokale
erhvervsservice. Væksthus Nordjylland vil så vidt muligt koordinere kompetenceudviklingsforløb under
hensyntagen til regionale forhold.
Der i løbet af 1. halvår 2015 taget de første skridt på vejen til en organisering omkring et ”Nordjyske
Erhvervsudviklingsakademi” og konkret blev ErhvervsCamp2015 afholdt i august 2015 som en kickstart til det
fremtidige arbejde med indsatsen. Her deltog op mod 200 deltagere fra erhvervsfremmesystemet med
repræsentanter fra erhverv, uddannelse og beskæftigelse. Den efterfølgende vurdering viser, at der er bred
opbakning til en gentagelse i 2016, og der er givet mange gode og konstruktive inputs til faglige temaer.
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
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 sammenhæng mellem kommunale erhvervspolitikker og operatørfunktioner i relation til
programbaserede satsninger i regi af BRN, Vækstforum eller andre aktører.
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•
•
•
•
•

•
•
•

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 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.
At sikre at Væksthus Nordjylland er et knudepunkt for den sammenhængende erhvervsserviceindsats.

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.

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.
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Væksthus Nordjylland modtager kr. 10.440.000,- excl. moms for indsatsen inden for rammerne af nærværende
aftale. Beløbet faktureres kommunerne efter følgende fordelingsnøgle:

Kommune
Morsø Kommune
Thisted Kommune
Brønderslev Kommune
Frederikshavn Kommune
Vesthimmerland Kommune
Læsø Kommune
Rebild Kommune
Mariagerfjord Kommune
Jammerbugt Kommune
Aalborg Kommune
Hjørring Kommune
I alt

Kr. (excl. moms)
384.000
804.000
648.000
1.104.000
708.000
24.000
492.000
744.000
684.000
3.648.000
1.200.000
10.440.000

Fakturering sker primo 2016. 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 2016.
For KKR Nordjylland

For Væksthus Nordjylland

d.

d.

/

__________________________
Mogens Gade
Formand for KKR Nordjylland

/

______________________________
Lene KjeIgaard Jensen
Formand for Væksthus Nordjylland
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3.4

Væksthusaftale 2016

Væksthusene 2.0 – en ny vækstmodel
1. INDLEDNING
KL og Erhvervsstyrelsen tog sammen med Væksthusenes direktørkreds i foråret 2013 initiativ
til et udviklingsarbejde, der skal føre til en ny og forbedret model for Væksthusenes indsats for
at vejlede og udvikle vækstvirksomheder.
Arbejdet tager afsæt i den gennemførte evaluering af Væksthusene fra april 2013.
Evalueringen viser, at Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, og at ca. 2/3
af Væksthusenes brugere oplever positive effekter af at benytte Væksthusenes ydelser.
Men evalueringen peger også på en række forbedringsområder, der kort kan sammenfattes i
følgende punkter1;


Det er et relativt beskedent antal brugere, der oplever, at væksthuskonsulenterne i høj
grad udfordrer dem på deres strategi, målsætninger og vækstambitioner. Et vigtigt
formål med vækstkortlægningen i Væksthusene bør i alle forløb være at afklare
vækstpotentiale og vækstambitioner. Samtidig bør Væksthusenes sparring medvirke til
at afklare, hvad der skal til for at realisere vækstambitionerne.



De forskellige brugergrupper kommer med forskellige forudsætninger og behov. Der er
behov for, at Væksthusene i højere grad differentierer ydelser og kompetencer til de
enkelte virksomheders udgangspunkt.



Væksthusene har samlet set forholdsvis beskeden kontakt til vækstlaget – herunder til
virksomheder, der udvikler sig til vækstvirksomheder.



Der er i dele af landet forholdsvis mange meget små virksomheder i brugergruppen,
hvoraf en del har et begrænset eller usikkert vækstpotentiale.

På den baggrund blev der i evalueringen opstillet nogle overordnede anbefalinger til
videreudvikling af Væksthusenes ydelser. Disse anbefalinger har dannet udgangspunkt for
arbejdet med Væksthusene 2.0.
Arbejdet har været organiseret omkring seks workshops afholdt i perioden august til oktober
2013. De seks workshops har haft deltagelse af KL, Erhvervsstyrelsen, DI, Dansk Erhverv,
Håndværksrådet, FSR Danske Revisorer, LO, Væksthusene samt repræsentanter fra

1

Det skal understreges, at der er betydelige regionale forskelle i omfanget af de skitserede udfordringer.

1

kommuner, Dansk ErhvervsFremme, rådgiverbranchen og videninstitutioner. IRIS Group har
haft til opgave at planlægge, facilitere og afrapportere fra de seks workshops.
Der er afholdt workshops på følgende områder;


Differentiering af målgruppen, hvor der blev sat fokus på perspektiverne i yderligere
at differentiere og segmentere Væksthusenes brugere.



Målretning af ydelserne, der blandt andet fokuserede på anvendelse af
vækstværktøjer og på mulighederne for at videreudvikle Væksthusenes kerneydelse.



Videreudvikling og professionalisering af den offentlige erhvervsfremmeindsats, hvor
der blev sat fokus på kvalitet og kompetencekrav i erhvervsservicesystemet samt på
sammenhæng og samarbejde i det samlede erhvervs- og innovationsfremmesystem.

Hovedresultaterne af arbejdet er sammenfattet i en ny vækstmodel for Væksthusene, som er
beskrevet i dette notat. Den ny vækstmodel vil umiddelbart kunne implementeres af
Væksthusene i samarbejde med deres bestyrelser.
Der blev i workshopforløbet også fremsat en del forslag, som rækker bredere og fokuserer på
kvalitet og sammenhængskraft i det samlede erhvervs- og innovationsfremmesystem.
Udgangspunktet for disse forslag er, at Væksthusenes indsats og resultater i høj grad afhænger
af kvalitet, arbejdsdeling og samarbejde i hele erhvervsfremmesystemet. Forslagene er
opsamlet i et selvstændigt notat ”Professionalisering af offentlig finansieret erhvervsfremme –
en skitse til fremtidige standarder”. Notatet er udarbejdet af IRIS Group med afsæt i
drøftelserne på de gennemførte workshops.

2. OVERORDNEDE MÅL OG STYRENDE PRINCIPPER FOR VÆKSTHUSENE 2.0
Som indledning til arbejdet med Væksthusene 2.0 har KL og Erhvervsstyrelsen2 formuleret
nogle overordnede mål og principper for Væksthusenes fremtidige indsats, som er lagt til
grund for drøftelserne i de seks workshops.

2.1. Øget samfundsøkonomisk afkast!
I evalueringen af Væksthusene er det samfundsøkonomiske afkast af den offentlige investering
i Væksthusene opgjort til 1 : 2,6. Det betyder konkret, at der for hver krone investeret i en
årgang af væksthusbrugere skabes en merværdi i virksomhederne (målt over to år) på 2,6
kroner3.

2

Der er gennemført et fælles interview med ledende embedsmænd i Erhvervsstyrelsen og KL inden for
erhvervsfremmeområdet. Herudover er gennemført individuelle interview med Jacob Bundsgaard
(formand, erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, KL) og direktør Bettina Hagerup (Erhvervsstyrelsen).
3

Det skal understreges, at der en vis usikkerhed knyttet til den præcise størrelse af afkastet.

2

KLs og Erhvervsstyrelsens overordnede målsætning for Væksthusene 2.0 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
2016);


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. Det er ikke et mål i sig selv, at så mange
vækstvirksomheder som muligt benytter sig af Væksthusene. Væksthusene skal fokusere på de
virksomheder, hvor uvildig vækstkortlægning på højt niveau kan bidrage til at forløse
vækstpotentialet.

2.2. Væksthusenes tre funktioner
Væksthusenes virkemidler kan opdeles i 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 på afdækning af
styrker/svagheder/potentialer på specifikke områder i virksomheden.



Programmer og projekter i form af operatørfunktioner på statslige, regionale eller
lokale initiativer rettet mod Væksthusenes målgrupper.



Knudepunktsfunktioner 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.

KL og Erhvervsstyrelsen er enige om, at tilgange og metoder i kerneydelsen med fordel kan
være ens i alle fem Væksthuse, så ydelserne er af samme kvalitet og dybde i hele landet.
Omvendt vil programmer, projekter og knudepunktsfunktioner i betydelig grad afspejle
specifikke regionale behov og regionale erhvervspolitiske prioriteringer. Derfor vil disse
virkemidler – og deres målgrupper – i et vist omfang variere fra Væksthus til Væksthus.
Det er en overordnet ambition for KL og Erhvervsstyrelsen at bruge Væksthusene som
udviklingsenheder, der kan varetage operatørfunktioner inden for indsatsområder, der
henvender sig til Væksthusenes målgrupper.
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2.3. Seks styrende principper
KL og Erhvervsstyrelsen har opstillet seks styrende principper for Væksthusene 2.0. De
styrende principper afspejler KLs og statens overordnede forventninger til, hvordan
Væksthusene skal arbejde for at realisere det overordnede mål om at øge det
samfundsøkonomiske afkast af Væksthusene.
Styrende principper for Væksthusene 2.0
1.

Målet med indsatsen er vækst og skalérbarhed.

2.

Væksthusene skal stimulere virksomhederne til at benytte privat rådgivning samt andre aktører i
erhvervsfremmesystemet.

3.

Væksthusene skal udfordre deres virksomheder og understøtte udvikling af nye mål og
erkendelser.

4.

Vejledningen skal være behovsstyret og differentieret.

5.

Der skal tilbydes et vækstpartnerskab med virksomheder, der dokumenterer evne til fortsat vækst.

6.

Væksthusene skal segmentere målgruppen samt have dybdegående kendskab til trends og
udviklingstendenser inden for centrale erhverv/klynger i de enkelte regioner.

Målet med indsatsen er vækst og skalérbarhed betyder, at Væksthusene skal stimulere vækst
ved at identificere og afklare potentialer, som kan skaleres. Væksthusene skal især fokusere på
iværksættere og virksomheder med internationale vækstambitioner.
Væksthusene skal stimulere virksomhederne til at benytte rådgivning samt andre aktører i
erhvervsfremmesystemet. Dette princip er udtryk for, at Væksthusenes primære rolle er
afklaring af vækstpotentiale og vækstambitioner, mens potentialerealisering ofte kræver træk
på specialister.
Væksthusene skal således stimulere brugerne til at benytte private rådgivere. Det er vigtigt, at
denne opgave rækker videre end en generel henvisningspraksis. Væksthusene har således en
vigtig rolle i at motivere brugerne til at anvende privat rådgivning.
Væksthusene har endvidere en central rolle i at bygge bro mellem virksomhederne og den
samlede vifte af statslige og regionale erhvervsfremmetilbud. Det er vigtigt, at de enkelte
Væksthuse på centrale områder som internationalisering og kapitalformidling fremstår som et
synligt og kompetent point of entry for vækstvirksomheder til hele erhvervsfremmesystemet.
Væksthusene skal udfordre virksomhederne og understøtte udvikling af nye mål og
erkendelser. Dette princip er udtryk for, at Væksthusene skal fokusere på virksomheder, der
efterspørger uvildig sparring og ønsker at blive udfordret på deres mål og strategi og mål.
Vækstkortlægningen skal endvidere medvirke til at afdække fx ikke-erkendte potentialer,
svage sider i virksomheden og mulige udviklingsveje. Samtidig skal sparringen medvirke til at
øge sandsynligheden for, at virksomheden indfrier sine vækstambitioner.
Væksthusene er ikke et tilbud til virksomheder, der kan og vil selv, og som derfor ikke
efterspørger uvildig sparring.
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Vejledningen skal være behovsstyret og differentieret vil sige, at Væksthusenes sparring og
henvisningspraksis altid skal tage udgangspunkt i den enkelte virksomheds behov og
potentialer. Der skal være målrettede og kvalificerede tilbud til virksomheder på forskellige
udviklingstrin.
Herudover vil vækstforløb ofte involvere flere forskellige aktører, og her er det vigtigt, at
virksomheden oplever indsatsen som sammenhængende og sømløs.
Der skal tilbydes et vækstpartnerskab med virksomheder, der dokumenterer evne til fortsat
vækst. Dette princip indebærer en prioritering af virksomheder, som arbejder intensivt med at
realisere deres vækstpotentiale. Vækst er en langsigtet proces og realiseres ofte i spring i takt
med, at virksomhederne går ind i nye udviklingsfaser. Væksthusene skal således, hvor det er
relevant, kunne fungere som uvildig sparringspartner flere gange i en vækstvirksomheds
udvikling.
Samspillet mellem Væksthus og virksomhed bør bygge på en gensidig forpligtelse. På den ene
side skal virksomheden udvise den fornødne ansvarsfuldhed i forhold til selv at investere og
allokere den opmærksomhed, der skal til. På den anden side skal Væksthusets sparring være
tilstrækkelig kompetent i forhold til at matche virksomhedens behov. Det vil sige, at indsatsen
skal være kendetegnet ved høj kvalitet og opdaterede kompetencer.
Vækstpartnerskabet kan organiseres ved at opstille ambitiøse og realistiske milepæle, som
danner ramme for samarbejdet om at skabe vækst og udvikling i virksomheden.
Væksthusene skal segmentere målgruppen. Dette princip indebærer en høj fokus på at
servicere vækstvirksomheder inden for erhverv med store vækstpotentialer – herunder
erhverv/klynger, der prioriteres i de regionale erhvervsudviklingsstrategier. Væksthusene skal
naturligvis fortsat være åbne for alle typer af virksomheder med vækstpotentiale, men det er
vigtigt, at Væksthusene har en særlig viden/forståelse for vækstudfordringer på områder, hvor
der i de enkelte regioner etableres mange virksomheder med stort vækstpotentiale.
Det indebærer også en øget fokus i Væksthusene på at være opdaterede på trends,
forretningsmodeller, internationaliseringsudfordringer mv. i de pågældende erhverv/klynger.

3. DEN NY VÆKSTMODEL
3.1. Indledning
Væksthusene 2.0 består af flere sammenhængende elementer, der alle er centrale for at
realisere det overordnede mål om at stimulere vækst i virksomheder med højt potentiale samt
at øge det samfundsøkonomiske afkast af Væksthusene, jf. figur 1. Hovedelementerne i
Væksthusene 2.0 er i figuren skitseret over den stiplede linje, mens elementer under den
stiplede linje (fundamentet) handler om kvalitet og sammenhængskraft i det samlede
erhvervsfremmesystem. Som nævnt er forslag til at styrke fundamentet samlet i et særligt
notat udarbejdet af IRIS Group på baggrund af de gennemførte workshops.
5

Figur 1. Den ny vækstmodel – hovedelementer

Væksthusene 2.0 indebærer for det første en videreudvikling af Væksthusenes kerneydelse.
Vækstkortlægningen skal fremadrettet i højere grad differentieres med udgangspunkt i den
enkelte virksomheds behov og vækstpotentiale. Samtidig vil der som supplement til 1-1
vejledningen blive udviklet særlige vækstcamps til grupper af virksomheder med ensartede
udfordringer og potentialer.
Endelig kan det overordnede mål med Væksthusene 2.0 kun realiseres, hvis Væksthusene kan
tilbyde en stærk overbygning til kerneydelsen. Dels i form af projekter og programmer, som
kan bruges til at aktivere vækstpotentialet hos brugerne (i forlængelse af
vækstkortlægningen). Dels i form af professionelle knudepunktsfunktioner, der fungerer som
vækstvirksomheders indgang til erhvervsfremmesystemet på centrale områder.
Væksthusene 2.0 hviler endvidere på den præmis, at det er langsigtet proces at udvikle en
vækstvirksomhed. Udviklingen tager typisk flere år og omfatter en række forskellige faser. I
denne proces vil virksomhederne ofte støde på nye udfordringer i deres udvikling.
Den hidtidige vækstmodel har i den sammenhæng været for lineært tænkt forstået på den
måde, at Væksthusenes opgave er blevet betragtet som afsluttet, når der første gang er
henvist til privat rådgivning. Væksthusene 2.0 lægger op til en højere grad af vekselvirkning
mellem vækstkortlægning, rådgivning og eget arbejde med vækstplanen for de virksomheder,
der har det største vækstpotentiale (se figur 2).
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Figur 2. Vekselvirkning mellem uvildig sparring og rådgivning - illustration

De enkelte elementer i den ny vækstmodel (figur 1 på forrige side) er udbygget i det følgende.
Modellen bygger på en række fælles principper for Væksthusenes indsats, der skal sikre, at
vækstmodellen i sin grundform er ens for alle fem Væksthuse. Men samtidig er principperne
formuleret med en betydelig plads for fleksibilitet, der sikrer respekt for regionale forskelle
med hensyn til fx erhvervsstruktur og erhvervspolitiske prioriteringer.
Afsnit 3.2-3.3 beskriver Væksthusenes kerneydelser i den nye vækstmodel, mens afsnit 4
gennemgår principper for de additionelle ydelser (overbygningen).

3.2. Segmentering af målgruppen
Målgruppen er som tidligere beskrevet iværksættere og virksomheder med vækstpotentiale og
vækstambitioner. Inden for denne, bredt definerede målgruppe skal Væksthusene
differentiere brugerne efter tre centrale kriterier;




Størrelse, alder og erhverv.
Den enkelte virksomheds behov og udfordringer.
Den enkelte virksomheds vækstpotentiale.

Formålet med differentieringen er først og fremmest at sikre, at Væksthusene bliver skarpere
på at imødekomme de enkelte virksomheders behov. Men samtidig skal differentieringen
sikre, at Væksthusene bruger flest ressourcer på de virksomheder, der er bedst til at realisere
vækstpotentialet.
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3.2.1. Størrelse og alder
Segmentering efter størrelse og alder har blandt andet til formål at sikre en passende balance
mellem unge iværksættere og etablerede virksomheder, der har udvist en vis evne til vækst.
Kvantitativt tilsigter Væksthusene, at kunderne samlet repræsenterer følgende fordeling i de
enkelte Væksthuse:


Minimum 20 % af virksomhederne skal være iværksættervirksomheder (max. tre år
gamle).



Minimum 50 % af virksomhederne skal være etablerede virksomheder (mindst tre år
gamle)



Minimum 20 % af virksomhederne har over 10 ansatte.

Endelig bør der i hver region blandt Væksthusenes brugere være en særlig opmærksomhed på
de erhverv/klynger, som har høj prioritet i den regionale erhvervsudviklingsstrategi.

3.2.2. Behov og udfordringer
Væksthusenes sparring skal altid tage afsæt i den enkelte virksomheds behov og udfordringer.
En skarp segmentering på virksomhedernes behov og udfordringer skal sikre, at de matches
med den konsulent, der er bedst til at udfordre den enkelte virksomhed. Hvor det er relevant,
skal Væksthusene også trække på specialistkompetencer i andre Væksthuse.
Herudover skal segmenteringen på behov/udfordringer bruges til at matche virksomhederne
med andre virksomheder med de samme udfordringer, jf. afsnit 3.3.
3.2.3. Vækstpotentiale
Der arbejdes med tre vækstpotentialeniveauer – foreløbigt benævnt A, B og C4. Niveau A
repræsenterer det højeste vækstpotentiale.
Den overordnede ambition er, at Væksthusene skal anvende flest ressourcer på A-niveau. Det
generelle princip er, at både vækstkortlægning og eventuel projekt- eller programdeltagelse
skal doseres på en måde, hvor virksomhederne gennem realisering af ambitiøse milepæle
(herunder konkrete handlinger) kvalificerer sig til yderligere sparring/midler. Se figur 3.

4

Kategoriseringen i A/B/C er et internt differentierings- og arbejdsredskab. A/B/C-segmenteringen
kommunikeres ikke eksternt.

8

Figur 3. Vækstpotentialeniveauer

Figuren illustrerer, at der vil være mange virksomheder i korte forløb og færre i
længerevarende og intensive forløb, idet virksomhederne skal realisere ambitiøse milepæle for
at kvalificere sig til yderligere sparring. Det vurderes, at ca. 10 % af brugerne (200-300
virksomheder på årsplan) har et højt potentiale og dermed er A-virksomheder5. Yderligere 2030 % vil have et potentiale svarende til B-niveau.
Afklaring af vækstpotentiale
Afklaringen af vækstpotentiale sker i dialog mellem en væksthuskonsulent og virksomheden –
eventuelt i et samarbejde med den lokale erhvervsservice.
Ved afklaringen lægges der på vægt på følgende kriterier (uddybet i bilag 1) 6:


Vækstambitionen, der handler om, hvorvidt der et ambitiøst vækstmål og en erklæret
vilje til udvikling og vækst. Vækstambitionen kan udvikles over tid.



Købmandsskab, der handler om evne til at udnytte muligheder i markedet,
vindermentalitet, at have styr på konkurrenterne og at trives med konkurrence. Hertil
kommer selverkendelse vedrørende egne styrker og svagheder.



Skalerbarhed, der blandt vedrører, om produktet/idéen er unik, om det kan danne
grundlag for vækst på et sundt økonomisk grundlag, og om der er tilstrækkeligt med
markedspotentiale.

5

Enkelte etablerede virksomheder med stort vækstpotentiale og dokumenteret evne til vækst vil starte
på A-niveau.
6

Det er ambitionen at udvikle et fokuseret, fælles værktøj, der kan bruges i dialogen med
virksomhederne vedr. afklaring af vækstambition og vækstpotentiale.
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Organisatorisk kapacitet, der vedrører, hvorvidt der i virksomheden er kompetencer
til at indfri en vækststrategi. Hertil kommer det strategiske netværk i form af
bestyrelse/advisory board, rådgivere, samarbejdspartnere, ansvarlig kapital, etc.



Internationalt fokus, der udtrykker en international ambition og en realistisk
forventning om, at produktet eller konceptet kan danne grundlag for eksport.



Strategi/mulighed for finansiering af vækst, der udtrykker, at det skal være realistisk
at rejse finansiering til realisering af strategien.



Fokus på teknologi og innovation, der udtrykker virksomhedens prioritering af
anvendelse af ny teknologi og fokus på kontinuerlig innovation.

Et relevant supplerende kriterium kan være, at virksomheden har et potentiale som rollemodel
for andre virksomheder. Det kan således tillægges vægt, at der er tale om tilgange til
virksomhedsudvikling, som andre virksomheder kan spejle sig i eller blive inspireret af.
Ud over de skitserede kriterier lægges der i screeningen af potentielle væksthusbrugere stor
vægt på, at virksomhederne er ”coachable”. Det vil sige, at virksomheden er åben over for
sparring og over for at blive udfordret.
Brug af Vækstplanen
Den enkelte virksomheds vækstpotentiale bliver fastlagt via Vækstplanen. Vækstplanen vil
være dynamisk og indeholde ambitiøse milepæle, der sammenfatter, hvad der skal til for at
løfte sig fra fx C-niveau til B-niveau. Milepælene fungerer også som ”stop and go” elementer,
så det sikres, at virksomheden fastholdes i det moment, den har i sin udvikling. Vækstplanen
udfyldes ideelt af virksomheden, men i praksis med betydelig sparring fra en vækstkonsulent.
Realiseres milepælene vil det kvalificere virksomheden til yderligere vækstkortlægning, hvis
der er behov for dette7. Herudover kan det give mulighed for medfinansiering af
udviklingsaktiviteter i de Væksthuse, der udbyder relevante programmer og projekter.
Finansieringen til programmer/projekter vil således typisk blive frigivet i trancher i takt med, at
milepæle realiseres. Kriterierne herfor beskrives i Vækstplanen, der konkretiserer aftalen med
virksomheden.

3.3. Målretning af Væksthusenes kerneydelse
3.3.1. Vækstmodel 2.0
Omdrejningspunktet for Væksthusenes indsats skal være en kerneydelse (vækstkortlægning),
der har samme kvalitet og dybde i hele landet. Målet er at gøre ydelsen attraktiv for alle
virksomheder med vækstpotentiale, herunder ikke mindst virksomheder med højt
vækstpotentiale.

7

Det er dog vigtigt at understrege, at adgangen til fornyet vækstkortlægning i et Væksthus forudsætter,
at der er tale om en ny udfordring/et nyt vækstproblem. Virksomheden skal således udvikle sig til et nyt
stadium, hvor det igen er relevant at søge uvildig sparring i Væksthuset.
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Væksthusene skal tilbyde virksomhederne et afklaringsforløb med fokus på de temaer, som er
afgørende for, at virksomheden kan realisere sine vækstambitioner.
Det samlede forløb afstemmes efter virksomhedernes ambitioner og potentiale, således at
virksomheder med højt potentiale tilbydes et længere samarbejde, der udvikler sig i takt med,
at virksomhederne møder nye udfordringer. Det samlede forløb afstemmes endvidere efter
virksomhedens evne til at modtage og omsætte sparring til handlinger og resultater.
Vækstkortlægningen bygges op efter følgende model i alle Væksthuse:
1. Virksomheden screenes efter vækstpotentiale og –ambitioner (evt. i samarbejde med
den lokale erhvervsservice). Virksomheder, der ikke opfylder A/B/C-kriterierne,
henvises til andre aktører, fx den lokale erhvervsservice, E-bizz center, eller får en
kort afklaring gennem telefonen afhængig af virksomhedens udfordring.
2. Virksomhederne tilbydes et behovsafklaringsmøde, som afdækker virksomhedens
udfordring i forhold til dens vækstambitioner. Det kan fx bestå i en 360 graders
gennemgang af virksomheden eller fokusere på et bestemt behov. Væksthjulet
anvendes som dialogværktøj for unge/mindre virksomheder. For mere etablerede
virksomheder anvendes andre værktøjer med fokus på strategi, ledelse og
internationalisering, fx ”Business Model Canvas”.
3. Virksomheden tilbydes herudover efter behov 1-2 udviklingsmøder.
4. Der udarbejdes en vækstplan, der fungerer som en udviklingsaftale, som
virksomheden skal eksekvere på. Vækstplanen indeholder aktuelle henvisninger, som
kan være til private rådgivere, andre offentlige tilbud, camps (se neden for) eller
programmer/projekter, som udbydes af Væksthuset. Ved udarbejdelsen af
vækstplanen foretages også en endelig vurdering af vækstpotentialet og -ambitionen,
således at virksomheden internt i Væksthusene kan kategoriseres som A, B eller C.
5. Virksomheder kan tilbydes et campforløb inden for et afgrænset fagligt tema eller
med fokus på udvikling eller eksekvering af vækstplanen. Forløbet kan således være
et led i at udvikle en ambitiøs vækstplan eller ligge i umiddelbar forlængelse af
vækstplanen. Deltagelse i vækstcamps kan også afvente, at virksomheden har
eksekveret på dele eller hele vækstplanen. Forløbet vil typisk blive afsluttet med en
ny henvisning, jf. punkt 4.
6. Der følges som minimum op på A+B virksomheder et halvt til et helt år efter
vækstkortlægning/campdeltagelse. Et videre forløb kan aftales under forudsætning
af, at der er eksekveret på vækstplanen, og at virksomheden står over for nye
vækstudfordringer og har et behov for uvildig vækstkortlægning.
7. Det videre forløb kan være:


Et nyt vækstforløb med ny vækstplan.



En ny camp inden for et nyt tema.



Deltagelse i program eller projekt (kun A virksomheder).
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Det samlede forløb er illustreret i nedenstående principmodel.
Figur 4. Principmodel

Det vil endvidere være muligt at etablere en key account funktion i Væksthusene for A-B
virksomheder. Det vil sige en person, som virksomhederne løbende kan vende udfordringer og
spørgsmål med i relation til implementering af vækstplanen. En key account manager skal også
kunne være behjælpelig med at anvise potentielle samarbejdspartnere undervejs i arbejdet
med at realisere den aftalte vækstplan.

3.3.2. Uddybning af vækstcamps
Afholdelse af vækstcamps er et nyt tilbud til virksomhederne og udgør et centralt element i
videreudviklingen af Væksthusenes kerneydelse. De har følgende formål;


At træne virksomhederne i metoder til at realisere vækst.



At sikre høj grad af vekselvirkning mellem sparring, rådgivning og feedback på arbejdet
med egen vækstplan.



At styrke netværket omkring den enkelte virksomhed, herunder netværket til andre
virksomheder med den samme type af vækstudfordringer.

Der afholdes to former for camps. For det første generelle vækstworkshops med fokus på
eksekvering af vækstplanen og for andet mere tematiske workshops inden for centrale
væksttemaer.
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Vægtningen mellem de to former for camps afgøres af det enkelte Væksthus og vil afhænge af,
hvad virksomhederne efterspørger og mulighederne for at opnå kritisk masse.
De tematiske camps kan afholdes som faglige workshops á fx 2 x 4 timer eller 3 x 3 timer
kombineret med, at virksomhederne arbejder med konkrete opgaver mellem workshops.
Boks 1. Eksempler på faglige temaer for tematiske vækstcamps
De faglige temaer for tematiske vækstcamps forventes blandt andet at blive følgende:
1. Temaer for SMVer (virksomheder, som er mere end 3 år eller har mere end 5 ansatte):







Ledelse.
Internationalisering.
Økonomi og finansiering. Som eksempel kan afholdes tre workshops á 3 timer med fokus på:
Budgetlægning, afdækning af kapitalbehov og træning af præsentation over for
investorer/udlånere.
Innovation og differentiering.
Kunder, salg, værdikædeforståelse og forretningsmodeller.

2. Temaer for Startups (virksomheder som er under 3 år og typisk består af 2-3 partnere):




Kapital. Som eksempel kan afholdes tre workshops med fokus på: Kapitalformer (hvornår og
hvordan), forretningsmodeller samt pitchtræning.
Skalering/strategi.
Netværk, kunder, salg.

Camps med fokus på eksekvering af vækstplanen kan fx afholdes over to dage og kan enten
have form af strategiworkshops eller mere operationelle workshops med fokus på fx
Væksthjulets fire temaer. Virksomhederne vil også her skulle arbejde med konkrete opgaver
mellem workshops.
Konceptet udvikles i et tæt samarbejde mellem Væksthusene og vil være genstand for løbende
testning på markedet. Der kan også vise sig behov for længerevarende camps.
Vækstcamps vil have deltagelse af både væksthuskonsulenter, private rådgivere og eventuelt
medarbejdere fra lokal erhvervsservice. Undervisning vil typisk bestå i en vekselvirkning
mellem oplæg fra væksthuskonsulenter og private rådgivere samt sparring på arbejde med
egen vækstplan.
Økonomi
Som udgangspunkt vil kortere camps blive afholdt inden for resultatkontraktens økonomi og
således blive betragtet som en del af basisydelsen. Workshops på A-niveau vil dog kræve
ekstern finansiering, fx gennem deltagerfinansiering eller finansiering via regionale
programmer og projekter. Længerevarende workshops vil også kræve ekstern finansiering, fx
gennem deltagerfinansiering eller finansiering via regionale midler.
Væksthusenes rolle
Det er Væksthusene, som udvikler og afholder workshops, lige som det er det enkelte
Væksthus, der afgør hvilke kunder, der får tilbud om at deltage i camps. Væksthuset varetager
følgende opgaver i forbindelse med camps:
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Planlægning af fagligt indhold og program, herunder inddragelse af private rådgivere
og eksperter som oplægsholdere.



Facilitator og proceskonsulent for deltagerne med henblik på at sikre, at de får omsat
viden til handling.



Opfølgning mellem workshops.

4. DE ADDITIONELLE YDELSER
4.1. Programmer og projekter
De additionelle ydelser er som nævnt tilbud, som Væksthusene tilbyder ud over selve vækstkortlægningen. Væksthusene tilbyder i dag to typer af additionelle ydelser:


Program- og projekttilbud, der har til formål at støtte virksomhederne i arbejdet med
at indfri deres vækstpotentiale og overvinde de udfordringer, der typisk afdækkes
gennem vækstkortlægningen (fx programmer med medfinansiering af tilførsel af viden
til vækstforløb, målrettede udviklingsforløb for grupper af virksomheder, mv.)



Knudepunktsfunktioner, der indebærer, at Væksthusene på udvalgte fokusområder
fungerer som én samlet indgang til relevant viden, specialiserede kompetencer,
programtilbud mv., der er centrale for at overvinde typiske vækstudfordringer.

Additionelle ydelser afspejler typisk særlige regionale (og eventuelt lokale) forudsætninger og
behov, hvorfor disse ydelser – i modsætning til vækstkortlægningen – ofte vil variere fra
Væksthus til Væksthus.
Det samlede budget for Væksthusenes program- og projektudbud udgjorde 400 mio. kr. i 2013
(de fleste programmer og projekter indebærer endvidere en betydelig egenfinansiering fra de
deltagende virksomheder). Langt hovedparten af disse programmer og projekter adresserer
udfordringer, der ligger i naturlig forlængelse af vækstkortlægningen.
Det samlede kommunale basistilskud til Væksthusene udgør knapt 100 mio. kr. Det vil sige, at
Væksthusene samlet administrerer et budget på knapt 500 mio. kr. til at identificere og
understøtte realisering af vækstpotentialer blandt virksomheder i målgruppen. Og at der for
hver krone afsat til basisaktiviteter, er afsat fire kroner afsat til virkemidler, der handler om at
understøtte realiseringen af vækstpotentialet8.
Den gennemførte evaluering dokumenterede, at program- og projekttilbud er en væsentlig
forudsætning for de opnåede resultater. Virksomheder, der deltager i programmer og
projekter, oplever således i gennemsnit betydeligt større effekter end øvrige væksthusbrugere.

8

Det skal understreges, at der på dette punkt er betydelige regionale forskelle. Samtidig skal det
understreges, at hovedparten af det samlede budget til programmer og projekter er afsat til køb af
ekstern bistand, herunder ikke mindst fra private rådgivere.
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Hertil kommer, at programmerne har stor betydning for, om virksomhederne anvender privat
rådgivning i forlængelse af vækstkortlægningen.
Det er således vigtigt, at Væksthusene fortsat har et bredt udbud af attraktive program- og
projekttilbud. Tilbuddene er centrale for evnen til at arbejde professionelt med egen
vækstplan, og de skaber ofte en stærk ramme for eksekveringen.
Et centralt mål for Væksthusene 2.0 er derfor, at der sker en løbende udbygning af de
program- og projekttilbud, der ligger i naturlig forlængelse af vækstkortlægningen. Målet bør
være, at de skønsmæssigt 900-1000 A-B virksomheder, der vejledes på årsplan, har adgang til
programmer eller projekttilbud, der er væsentlige for eksekvering af deres Vækstplan.
Herudover kan det i nogle regioner være relevant med programmer/projekter, som
virksomheder på C-niveau kan bruge til at realisere milepæle i vækstplanen.
Endelig er det et centralt mål i Væksthusene 2.0 at arbejde for flere fælles programmer
mellem Væksthusene på områder, hvor der på tværs af regioner og virksomhedstyper kan
identificeres vigtige væksttemaer. Fælles programmer øger mulighederne for at matche
virksomheder med ensartede vækstudfordringer, lige som de er med til at styrke den fælles
kompetenceopbygning i Væksthusene.

4.2. Knudepunktsfunktioner
For mange virksomheder kan det være af stor betydning at have adgang til et regionalt
kompetencecentrum inden for centrale for områder som internationalisering, finansiering,
digitalisering, innovation, mv.
Rollen som knudepunkt indebærer, at det enkelte Væksthus fungerer som et samlingspunkt,
der ikke blot udbyder specialiseret vækstkortlægning, men som også fungerer som en fælles
indgang
til
specialiserede
kompetencer,
programtilbud,
projekter,
nationale
erhvervsfremmetilbud, mv.
Antallet af knudepunktsfunktioner vil variere mellem regionerne. Behovet afhænger blandt
andet af erhvervsstrukturen og af den geografiske afstand til centrale nationale aktører på det
pågældende område. Hertil kommer, at kundepunktsfunktioner kræver en kritisk masse af
både brugere og kompetencer i det enkelte Væksthus.
Det er relevant for Væksthusene at etablere knudepunktfunktioner på områder, som er
kendetegnet ved:


At mange virksomheder oplever vækstudfordringer på det pågældende område.



At viden, programtilbud og specialistkompetencer er spredt på mange forskellige
aktører. Det vil sige, at der er et fragmenteret aktørlandskab, som den enkelte
virksomhed kan have svært ved at skaffe sig et overblik over – og dermed gøre brug af.

Rollen som knudepunkt kræver, at Væksthuset råder over medarbejdere med stor erfaring
inden for det pågældende område samt et stærkt netværk til relevante erhvervsfremmeaktører, eksperter og specialiserede rådgivere på området. Se figur 4.1.
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Figur 4.1. Væksthusene som knudepunkter

Samtidig indebærer knudepunktsfunktionen, at Væksthuset danner ramme om fælles
kompetenceopbygning og netværksskabende aktiviteter på området. Det vil sige, at
Væksthuset fx tager initiativ til seminarer med deltagelse af internationale eksperter,
studieture, kurser, netværk, informationsmøder om statslige programmer, mv. Hertil kommer,
at det enkelte Væksthus investerer midler i at videreudvikle medarbejdernes
spidskompetencer (se kapitel 5).
Opbygningen af en knudepunktsfunktion indebærer endvidere, at der etableres forpligtende
samarbejder med andre erhvervsfremmeaktører. Det vil sige, at samarbejdet baserer sig på
aftaler om fx indstationering af medarbejdere i Væksthuset eller andre former for
formaliserede samarbejder, jf. boks 4.1 på næste side.
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Boks 4.1. Konkrete redskaber i opbygningen af knudepunktsfunktioner
Et vigtigt element i rollen som knudepunkt handler om – på udvalgte områder - at sikre virksomhederne
en mere effektiv adgang til relevante kompetencer og tilbud, som er vigtige for indfrielse af
vækstpotentialet.
Knudepunktsfunktionen indebærer mere eller mindre formaliserede samarbejder med relevante
erhvervsfremmeaktører på området. Det kan eksempelvis ske i form af:
Indstationering af medarbejdere: En række af Væksthusene har allerede i dag fysisk indstationeret
medarbejdere fra andre organisationer, bl.a. Eksportrådet. Det betyder i de pågældende tilfælde, at
virksomhederne har nem og direkte adgang til vigtige kompetencer og nationale tilbud, som kan være
en hjælp til deres internationalisering.
Forpligtende samarbejdsaftaler med mål for gensidige henvisninger: Et vigtigt element i
knudepunktfunktionen handler om at sikre implementeringen af princippet om ”no wrong door” og
sammenhængende erhvervsservice. Her kan samarbejdsaftaler med mål for gensidig henvisningspraksis
være et relevant redskab.
Fælles arrangementer, workshops og kompetenceudvikling. Et vigtigt element i en
knudepunktsfunktion kan være at samarbejde med relevante aktører (fx VækstFonden, Eksportrådet,
forskere, eksperter, mv.) om aktiviteter rettet mod virksomheder i regionen. Knudepunktsfunktionen
kan også omfatte aftaler om fælles kompetenceudvikling med samarbejdspartnere.
Faste møder på ledelsesniveau: For at styrke relationerne og Væksthusenes muligheder for at være et
kompetent knudepunkt kan det være relevant at etablere formelle relationer til samarbejdspartnere på
ledelsesniveau. Det kan fx være i form af aftaler om jævnlige møder på ledelsesniveau.
Udvikling af nye services: Samarbejdet mellem Væksthuset og de forskellige aktører kan danne afsæt
for nye services, som udbydes i et samarbejde mellem aktørerne.

Væksthusene har frem til i dag i varierende omfang fungeret som indgange for
virksomhederne på centrale områder som internationalisering og kapitalfremskaffelse.
Men Væksthusene udviklingsfokus har hidtil primært fokuseret på generelle kompetencer og
generelle virkemidler rettet mod hele målgruppen og alle typer af udfordringer. Det vedrører
fx opbygning af kompetencer i coaching, implementering af Væksthjulet, opbygning af
relationer til rådgiverbranchen bredt, mv.
Et naturligt fokuspunkt i Væksthusene 2.0 bliver at fokusere mere på at udvikle stærke
knudepunktsfunktioner på områder, hvor de ovenstående kriterier er opfyldt.
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BILAG 1. UDDYBNING AF VÆKSTKRITERIER
Vækstambitionen er først og fremmest et udtryk for iværksætterens/virksomhedslederens
mindset. Der skal være en erklæret vilje til udvikling og vækst – det vil sige en på samme tid
ambitiøs og realistisk tilgang til virksomhedens udvikling, som er forankret i virksomhedens
”mindset”. Det vil i praksis sige en eksplicit formulering af mål for virksomhedens vækst og
udvikling. Vækstambitionen er ikke statistisk og kan udvikles over tid. Dertil kommer en faktuel
ambition i antal medarbejdere, omsætnings- og eksportvækst.
Købmandskab betyder, at kunden skal have et ”drive to achieve”, vindermentalitet, trives med
konkurrence og en selverkendelse om egne styrker og svagheder. Derudover er det væsentligt, at
virksomheden og medarbejderne har fokus på de muligheder, der opstår og formår at udnytte
disse muligheder til at kunne realisere deres potentiale.
Skalérbarhed vil sige, at virksomheden skal have som ambition at udvikle et produkt eller et
koncept, som kan danne grundlag for vækst på et sundt økonomisk grundlag (stærk business case).
Virksomheden skal være indstillet på, at opfyldelsen af en ambitiøs og realistisk vækstplan er et
helt centralt kriterium. Hertil kommer en vurdering af konkurrencesituationen og
markedspotentialet samt om produktet/services er unikke.
Organisatorisk kapacitet er kompetenceniveauet i virksomhedens ledelse/medarbejderstab samt i
det strategiske netværk, som virksomheden benytter sig af i realiseringen af vækstambitionen. Ved
kompe-tencer forstås ikke blot formelle kvalifikationer, men også sandsynliggørelse af, at
virksomheden råder over de fornødne kompetencer og erfaringer til at indfri en vækstorienteret
strategi. Ved strategiske netværk forstås de sammenhænge, som virksomheden indgår i, og som
benyttes i den strategiske udvikling. Her tænkes på anvendelsen af bestyrelse, advisory boards,
rådgivere, videninstitutioner, ansvarlig kapital, etc. Herunder omfatter den organisatoriske
kapacitet også forretningspartnere, tætte samarbejdspartnere, tætte kunder eller lign.
Internationalt fokus betyder, at virksomhedens produkter eller ydelser skal have en stor potentiel
markedsværdi. Et element i den sammenhæng er fokus på produkternes/ydelsernes
markedspotentiale i en international sammenhæng – der bør for de langt fleste væksthusbrugere
være et realistisk grundlag for at etablere/-forøge eksport og internationale relationer i øvrigt.
Strategi/mulighed for finansiering af vækst vil sige, at det skal være realistisk at rejse den
fornødne finansiering/kapital til realisering af vækstambitionen. Aktuelt er det vanskeligt at opnå
finan-siering/kapital ad traditionelle veje, men der bør kunne dokumenteres realistiske overvejelser
om omfanget af finansierings-/kapitalbehov samt strategier for, hvorledes virksomheden, evt. som
led i brugen af erhvervsservicesystemet, kan rejse de fornødne midler
Fokus på teknologi og innovation er et udtryk for, at det tillægges høj prioritet, at virksomheden
har en evne og vilje til at anvende ny teknologi i realiseringen af vækstambitionen. Ved ny teknologi
forstås både fysiske aktiver (maskiner, udstyr, etc.) og immaterielle aktiver (fx software). Sigtet er,
at virksomheden kontinuerligt skal have fokus på innovation og at kunne drage nytte af den
teknologiske udvikling.
Potentiale som rollemodel er et udtryk for, at aktiviteter, vækstudfordringer og tilgangen til
virksomhedsudvikling er af en karakter, der kan være til inspiration for andre virksomheder i
regionen og/eller lokalområdet.
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Revideret flygtningekvote 2016

Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene

Ændrede regionskvoter for 2016

18. januar 2016
Udlændingestyrelsen

Ved brev af 14. december 2015 udmeldte Udlændingestyrelsen, at landstallet for
2016 justeres til 17.000 personer. Samtidig anmodede styrelsen kommunerne i
hver region om at søge at indgå en aftale om ændrede regionskvoter for 2016.

Ryesgade 53
2100 København Ø
Tlf.: 35 36 66 00

Styrelsens brev var vedlagt en oversigt over, hvordan styrelsen ville fastsætte
regionskvoterne, hvis der ikke blev indgået en aftale om ændrede regionskvoter.

www.nyidanmark.dk

Ved brev af 6. januar 2016 har KKR Hovedstaden på vegne af de fem kommunekontaktråd oplyst, at styrelsens fordeling af regionskvoterne er taget til efterretning.

Sagsnummer

15/05849510-12345

Sagsbehandler:

drkj

Udlændingestyrelsen fastsætter på den baggrund de ændrede regionskvoter for
2016, jf. integrationslovens § 7, stk. 4.
Regionskvoterne for 2016 er herefter fastsat således:

Region

Antal

Region Hovedstaden

3.268

Region Sjælland

2.907

Region Syddanmark

3.982

Region Midtjylland

4.398

Region Nordjylland

2.445

Total (landstal)

17.000

Ændrede kommunekvoter for 2016
Af integrationslovens § 8, stk. 2, 1. pkt., følger det, at kommunalbestyrelserne i
hver region skal søge at indgå en aftale om kommunekvoter, hvis regionskvoterne
for det indeværende kalenderår ændres.
Udlændingestyrelsen skal derfor anmode kommunalbestyrelserne i hver region
om at søge at indgå en aftale om ændrede kommunekvoter for 2016.

Side 1 af 5

Har kommunalbestyrelserne inden for en region ikke inden den 1. marts 2016
givet Udlændingestyrelsen meddelelse om en aftale om ændrede kommunekvoter for 2016, fastsætter styrelsen kvoterne, jf. integrationslovens 8, stk. 4.
Styrelsen agter i den forbindelse at fastsætte kommunekvoterne således som
anført i bilag A.
Det bemærkes, at de fastsatte ændrede regionskvoter for 2016 og de beregnede
ændrede kommunekvoter for 2016 er beregnet på baggrund af den nye beregningsmodel, der følger af den ved bekendtgørelse nr. 1528 af 11. december 2015
ændrede affattelse af § 11 i bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge.
Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til undertegnede på telefon 35 30
82 95.

Med venlig hilsen

Dorte Lohmann Kjærgaard

Side 2 af 5

Bilag A – Beregnede ændrede kommunekvoter:
Region Hovedstaden
101 København

335

147 Frederiksberg

256

151 Ballerup
153 Brøndby
155 Dragør

72
0
64

157 Gentofte

294

159 Gladsaxe

101

161 Glostrup

27

163 Herlev

26

165 Albertslund
167 Hvidovre
169 Høje-Taastrup
173 Lyngby-Taarbæk
175 Rødovre
183 Ishøj
185 Tårnby
187 Vallensbæk

0
43
0
198
31
0
109
7

190 Furesø

102

201 Allerød

79

210 Fredensborg

88

217 Helsingør

172

219 Hillerød

147

223 Hørsholm

102

230 Rudersdal

214

240 Egedal

177

250 Frederikssund

176

260 Halsnæs

108

270 Gribskov

152

400 Bornholm

188

Region Hovedstaden i alt

3.268

Region Sjælland
253 Greve

111

259 Køge

182

265 Roskilde

314

269 Solrød

81

306 Odsherred

127

316 Holbæk

241

320 Faxe

127

326 Kalundborg

183

329 Ringsted

87

330 Slagelse

225

336 Stevns

95

Side 3 af 5

340 Sorø

112

350 Lejre

121

360 Lolland

155

370 Næstved

302

376 Guldborgsund

239

390 Vordingborg

205

Region Sjælland i alt

2.907

Region Syddanmark
410 Middelfart

143

420 Assens

196

430 Faaborg-Midtfyn

256

440 Kerteminde

83

450 Nyborg

110

461 Odense

321

479 Svendborg

211

480 Nordfyns

131

482 Langeland
492 Ærø
510 Haderslev
530 Billund

52
34
190
82

540 Sønderborg

241

550 Tønder

179

561 Esbjerg

411

563 Fanø

16

573 Varde

232

575 Vejen

154

580 Aabenraa

177

607 Fredericia

147

621 Kolding

267

630 Vejle
Region Syddanmark i alt

349
3.982

Region Midtjylland
615 Horsens

222

657 Herning

308

661 Holstebro

227

665 Lemvig
671 Struer

89
76

706 Syddjurs

170

707 Norddjurs

159

710 Favrskov

221

727 Odder
730 Randers

96
376

Side 4 af 5

740 Silkeborg
741 Samsø

363
22

746 Skanderborg

263

751 Århus

607

756 Ikast-Brande

152

760 Ringkøbing-Skjern

247

766 Hedensted

207

779 Skive

209

791 Viborg

384

Region Midtjylland i alt

4.398

Region Nordjylland
773 Morsø

92

787 Thisted

178

810 Brønderslev

129

813 Frederikshavn

256

820 Vesthimmerland

171

825 Læsø

11

840 Rebild

157

846 Mariagerfjord

167

849 Jammerbugt

175

851 Aalborg

855

860 Hjørring

254

Region Nordjylland i alt

Danmark i alt

2.445

17.000

Side 5 af 5
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Takstanalyse på det specialiserede socialområde

Afrapportering takstanalyse

Arbejdsgruppe vedrørende området for børn og
unge med vidtgående handicaps

Samlet afrapportering max 5-10 sider
Fremsendes senest d. 11. december 2015 til Anna Houlberg anho-fb@aalborg.dk
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Arbejdsgruppens formand:
Martin Bjørn Jensen, kontorchef, Region
Nordjylland

Arbejdsgruppens medlemmer:
Driftstilbud
Mariann Boje Jones, centerleder, Center for Børn,
Unge og familier, Aalborg Kommune
Brian Andersen Balle, Sekretariatsleder, Center for
Børn, Unge og Familier, Aalborg Kommune
Louise Madsen, faglig konsulent, Region
Nordjylland
Anders H. Hildestad, planlægger, Region
Nordjylland
Myndighed
Lars Lykke Knudsen, leder, Aalborg Kommune
Julie Sofie Berbel Hedeager, konsulent, visitation
og familiepleje, Aalborg Kommune

1. Baggrund
KKR besluttede på møde d. 24. april 2015, at der skulle iværksættes en dyberegående analyse af den
udarbejdede takstanalyse, der blev forelagt KKR i april 2015. Der skal i den dyberegående analyse fokuseres
på autismeområdet, området for børn og unge med vidtgående handicaps og på hjerneskadeområdet med
henblik på at belyse baggrunden for forskellen i takster og dermed for potentiale for ændringer i takster på
disse områder.

2. Indledning
I takstanalysen, der blev forelagt KKR i april 2015, blev Region Nordjyllands tilbud Søhuset og Aalborg
Kommunes tilbud Danahus, sammenlignet med tilbud fra øvrige dele af landet. Det blev observeret, at de
nordjyske tilbud til børn med vidtgående handicap lå i den øverste del af spektret af oplyste takster, og at
takstspredningen per døgn mellem den dyreste og billigste oplyste takst lå på 2.000 kr.
Denne forskel kunne dog kun konstateres fra myndigheders indmelding, da driftsherrerne i analysen med
en enkelt undtagelse ikke havde meldt tilbage med en takst for det barn og dets problemstillinger, der bev
anvendt som case.
Der blev gjort opmærksom på i analysen, at beskrivelsen af casen vedrørende aflastningstilbud måske ikke
havde været tilstrækkelig detaljeret. Dermed havde de deltagende kommuner ikke mulighed for at
bedømme sagens kompleksitet på samme måde som de nordjyske tilbud.
Derudover gav analysen ikke mulighed for at konkludere noget entydigt om, hvorvidt de identificerede
takstforskelle muligvis kunne dække over:
-

Forskellig omkostningseffektivitet host tilbuddene
Forskelligt serviceniveau hos kommunernes visitationer
Forskellige faglige vurderinger hos kommunernes visitationer af, hvad der er den rette indsats i en
given sag

3

-

Forskelle i de indsatser tilbuddene giver borgeren
Forskelle i kvalitet og faglige kompetencer på tilbuddene
Forskelle i hvilke tilbud, der er tilgængelige i nærområdet
Forskellige vurderinger som følge af forskellig adgang til information om de konkrete sager

For at belyse ovenstående har herværende arbejdsgruppe vedrørende området for børn og unge med
vidtgående handicaps udarbejdet en dyberegående analyse af de indikerede forskelle i takster i den
oprindelige analyse. Dette er sket med henblik på at belyse mulige potentialer for ændringer i taksten på
dette område.

3. Proces
Arbejdsgruppen vil indledningsvist beskrive overvejelserne bag udvælgelse af tilbud og kommunale
myndigheder, samt hvilke metodiske valg der er foretaget, og de forbehold de giver anledning til, når der
skal drages konklusioner af analysen.

Udvælgelse af driftsherrer og myndigheder
Opdraget for arbejdsgruppen har været, at arbejdsgruppen skulle rette henvendelse til og/eller besøge de
myndigheder og tilbud fra den oprindelige analyse, der prismæssigt fremstår billigere end tilbuddene i
Nordjylland, for at høre om de vil deltage i den nye analyse.
Da kun en enkelt driftsherre i den oprindelige analyse havde indmeldt en pris for at kunne løse opgaven,
har arbejdsgruppen indledt arbejdet med at indhente oplysninger om de enkelte driftsherrers takster.
Dette var med henblik på at kunne udvælge hvilke tilbud, der skulle kontaktes.
Arbejdsgruppen har, ved udvælgelsen af hvilke driftsherrer der skal kontaktes, lagt vægt på, hvor der ses
takstmæssige forskelle i forhold til de nordjyske tilbud. På den baggrund blev det besluttet at arbejde
videre med tilbuddene Kilden fra Vejle Kommune, Fenrishus fra Region Midtjylland og Børnehusene
Stjernen fra Region Syddanmark.
Arbejdsgruppen har valgt at sammenligne Aalborg Kommune med de myndigheder, der i den oprindelige
analyse valgte at henvise til disse tilbud – henholdsvis Vejle, Århus og Odense kommune –for at se om der
er forskelle i praksis.

Metodiske overvejelser
Casene i den oprindelige analyse blev brugt til at undersøge om der var forskelle i taksterne mellem tilbud
til den samme målgruppe som børnene fra casen var en del af.
I det videre arbejde med at undersøge forklaringer på forskelle i takster mellem tilbuddene, vil
arbejdsgruppen dog ikke tage afsæt i de oprindelige cases, på grund af de vanskeligheder der var forbundet
med dem. For det første er børnene i casene ikke generelt repræsentative for målgruppen. For det andet
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var selve beskrivelsen af casene for generel og gav ikke myndighederne optimale muligheder for at
bedømme casens kompleksitet. Det gør det vanskeligt at anvende casene til at give et nuanceret billede og
match mellem indsats og pris.
Arbejdsgruppen har derfor valgt at sammenligne de udvalgte tilbud gennem en klassisk takstanalyse. Her
sammenlignes takst for samme målgruppe på tilbud, der lader til at være sammenlignelige. En afgørende
antagelse for arbejdsgruppens arbejde og dermed konklusioner, har således været, at målgrupperne på de
udvalgte tilbud reelt er ens. Dette ikke er blevet undersøgt nærmere og er dermed ikke endeligt verificeret.
For at vurdere forskel i takster på tværs af tilbuddene har arbejdsgruppen valgt at tage afsæt i et tænkt
barn. Arbejdsgruppen har vurderet hvilken af de enkelte tilbuds takster, dette barn vil blive indplaceret på.
Ulempen ved at anvende en sådan tilgang er, at taksterne der bliver sammenlignet ikke nødvendigvis
dækker over den samme indsats, målgruppe eller indhold i ydelsen. Hvilket gennemsnitligt behov for det
tænkte barn man tager afsæt i for at sammenligne på tværs af tilbuddene, kombineret med hvilken
takststruktur tilbuddene anvender, kan have stor indvirkning på hvilke takstforskelle man finder med
arbejdsgruppens valgte undersøgelsesdesign.
Dette kan illustreres ved det tænkte eksempel nedenfor.

Tilbud A

Tilbud B
Takst 2

Tilbud C

Barn 2

Takst 2

Takst 1
A

Tilbud D

Barn 1
Tilbud B
Tilbud C

Barn 3

Takst 1
Takst 1

Takst 1
11

Boksene viser spændet i, hvad de enkelte takster på et tilbud kan rumme. Ved hver takst må man formode,
at taksten er en gennemsnitstakst, der ligger i midten af boksen, (angivet med skraveret felt i hver boks) da
den skal kunne rumme begge yderpunkter af spændet.
Hvis man tager afsæt i barn 1 som det barn, alle tilbud bliver sammenlignet ud fra, vil takst 1 fra tilbud B
være den der gælder. Den er billigere end Tilbud A’s takst 1, Tilbud C takst 2 og Tilbud D takst 1. Hvis man
derimod tager afsæt i barn 2 som sammenligningsgrundlag, vil tilbud A takst 1 være billigst. Med barn 3
som sammenligningsgrundlag vil tilbud C takst 1 være billigst.
I analysen har arbejdsgruppen taget afsæt i et gennemsnitligt barn inden for målgruppen. Men
takstforskellene i analysen kan være markant anderledes ved børn med et henholdsvis lavere eller højere
indsatsbehov, som det var tilfældet i det tænkte eksempel ovenfor. Arbejdsgruppen må derfor tage
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forbehold for, at de forskelle i takst, som analysen viser, kun gælder ved det specifikt tænkte barn, som
tilbuddene bliver sammenlignet på.
For at sammenligne tilbuddene på tværs og få oplysninger om mulige årsager til forskelle i takster, er der
blevet indsamlet oplysninger om tilbuddene. Optimalt burde disse oplysninger blive indsamlet via
Tilbudsportalen, da det ville give mulighed for standardiserede oplysninger om faglige metoder, indhold i
ydelsen, samt en fælles metodik i hvordan man udregner forskellige elementer af taksten.
Dette har desværre ikke været muligt, da oplysningerne på Tilbudsportalen har vist sig at være
mangelfulde, eller ikke opdaterede og godkendt af de sociale tilsyn.
Arbejdsgruppen har som alternativ indhentet oplysninger om tilbuddenes takster via takstoversigterne fra
rammeaftalerne i de forskellige regioner og udarbejdet en interviewguide med henblik på at få indhentet
yderligere oplysninger om taksterne og indhold i ydelserne på de enkelte tilbud.
Arbejdsgruppens kilder og validiteten af dataene, der anvendes i analysen, er derfor ikke så sikker som den
kunne have været.

4. Opstillede arbejdspunkter/præcisering af kommissorium
I forhold til tilbud har arbejdsgruppen undersøgt tre emner, for at blive klogere på forskelle i takster
mellem Danahus fra Aalborg Kommune, Specialbørnehjemmene afdeling Søhuset fra Region Nordjylland og
tilbuddene i resten af landet.
-

Takststrukturens betydning for sammenlignelighed af taksterne på tværs af tilbud
Forskel i serviceniveau, både i form af indhold i ydelsen, samt normering og sammensætning af
personale på tilbuddene
Øvrige udgifters betydning for taksten, i dette tilfælde renter og afskrivninger samt overhead.

I forhold til myndigheder har arbejdsgruppen haft fokus på, hvorvidt følgende elementer kan have
betydning for taksten:
-

Politisk fastlagt serviceniveau
Forskelle i forventningen til ydelsen ved aflastning efter henholdsvis § 52.3.5 og § 84 i serviceloven
Forskelle i hvem der har kompetencen til at visitere børn/unge til henholdsvis aflastning og
døgntilbud

5. Analyse
Arbejdsgruppen har i analysen udelukkende set på, om der er forskelle i taksterne og om der er mulige
forklaringer på dette. Arbejdsgruppen har ikke undersøgt formålet med og indsatsen i ydelsen. Ligeledes er
der ikke undersøgt og vurderet på kvaliteten af de ydelser som tilbuddene levere. Med disse forbehold og
forbeholdende i metodeafsnittet in mente er følgende takster sammenlignet vedrørende henholdsvis
aflastning og døgnpladser på tilbuddene.
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Takstforskelle aflastningspladser

Tilbud
Takst (2015)

Tilbud
Søhuset
3.614

Forskel

Danahus
3.566

Fenrishus1
3.654

Kilden
3.081

- 48 kr.

+ 40 kr.

- 533 kr.

Søhuset
4.236
+286 kr.

Fenrishus
3.654
-296 kr.

Kilden
3.226
- 724 kr.

Stjernen
2.737 -hverdag
3.461 -weekend
- 877 kr.
- 143 kr.

Takstforskelle døgntilbud

Tilbud
Takst (2015)
Forskel

Tilbud
Danahus
3.950

Stjernen
3.045
- 905 kr.

Arbejdsgruppen har fundet fem mulige forklaringer på forskellene i taksterne:
-

Forskelle i omkostninger til renter og afskrivninger
Forskelle i omkostninger til overhead
Forskel i personalenormering
Forskel i personalesammensætning
Forskel i takststruktur

Hvor meget de enkelte forklaringer kan bidrage med til at forklare forskellen mellem taksterne varierer fra
tilbud til tilbud.

Forskel i omkostninger til renter og afskrivninger
Omkostninger til renter og afskrivninger dækker i denne sammenhæng over de omkostninger, der er
forbundet med brugen af bygninger. Således er eventuel husleje ligeledes indregnet i denne sammenhæng.
Omkostningerne til renter og afskrivninger er derfor givne på forhånd, da de er betinget af de anvendte
bygninger. Forskelle i disse omkostninger kan ses i nedenstående tabel.

1

Ved besøg på tilbuddene og gennemgang af ydelsesbeskrivelser, er arbejdsgruppen blevet opmærksom
på, at målgruppen for Fenrishus snarere er sammenlignelig med Specialbørnehjemmenes afdeling Kvisten
end med afdeling Søhuset. Der bør derfor tages forbehold ved konklusioner, hvor henholdsvis Søhuset og
Danahus bliver sammenlignet med Fenrishus i analysen.
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Renter og afskrivningers andel af takst per døgn - aflastning

Tilbud
Renter og
afskrivninger
Forskel

Tilbud
Søhuset
362 kr. per
døgn

Danahus
251 kr. per
døgn2
- 111 kr.

Fenrishus
117 kr. per
døgn
- 245 kr.

Kilden
124 kr. per
døgn
- 238 kr.

Stjernen
107 kr. per
døgn
- 255 kr.

Kilden
84 kr. per døgn

Stjernen
294 kr. per
døgn
+ 43 kr.

Renter og afskrivningers andel af takst per døgn - døgnpladser

Tilbud
Renter og
afskrivninger
Forskel

Tilbud
Danahus
251 kr. per
døgn

Søhuset
362 kr. per
døgn
+ 111 kr.

Fenrishus
117 kr. per
døgn
- 134 kr.

- 167 kr.

Som det fremgår af tabellerne, har Region Nordjyllands tilbud Søhuset en højere andel af taksten, der
skyldes renter og afskrivning end de øvrige tilbud. Baggrunden herfor er, at Region Nordjylland inden for
den seneste årrække har taget nye fysiske rammer i brug til målgruppen.
De to tabeller viser dog også, at der anvendes forskellige metodikker til at udregne omkostningerne til
renter og afskrivninger. Da det som sagt ikke er muligt, at anvende standardiseret data fra Tilbudsportalen
om disse omkostninger, må arbejdsgruppen tage forbehold for størrelsen af de forskelle, som tabellerne
viser.

Forskel i omkostninger til overhead
Omkostninger til overhead er et produkt af den fastlagte overheadprocent og størrelsen af de direkte
omkostninger forbundet med tilbuddet. Jo højere direkte omkostninger ved tilbuddet, jo højere
omkostninger til overhead. Jo højere overheadprocent, jo højere omkostninger til overhead.
Omkostninger til overheads andel af takst per døgn - aflastning

Tilbud
Omkostninger
til overhead
Forskel

2

Tilbud
Søhuset
212 kr. per
døgn

Danahus
189 kr.
- 23 kr.

Fenrishus
186 kr. per
døgn
- 26 kr.

Kilden
139 kr. per
døgn
- 73 kr.

Stjernen
128 kr. per
døgn
-84 kr.

Danahus’ renter og afskrivninger består af 6 kr. afskrivninger og 245 kr. i form af husleje.
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Omkostninger til overheads andel af takst per døgn - døgnpladser

Tilbud
Omkostninger
til overhead
Forskel

Tilbud
Danahus
377 kr.

Søhuset
212 kr. per
døgn
- 165 kr.

Fenrishus
186 kr. per
døgn
-191 kr.

Kilden
145 kr. per
døgn
-232 kr.

Stjernen
157 kr. per
døgn
- 220 kr.

Den primære forskelle i omkostninger til overhead kan henføres til forskelle i de direkte omkostninger ved
det enkelte tilbud.
Det fremgår, at der er forskel på tilbuddene på parameteret omkostninger til overhead. På døgnpladser har
Danahus en markant højere andel af taksten, der skyldes overhead. Dette skyldes, at der i overheadet for
Danahus også er indregnet underskud ved opstarten af de fire døgnpladser på Danahus.
Udfordringen med usikkerhed vedrørende data eller forskellige metodikker gør sig også gældende ved
omkostninger til overhead, som det ses ved Danahus. Der må derfor tages forbehold for de forskelle, som
tabellerne viser.

Personalenormering
Der er to forskellige personalenormeringer, der går igen ved det takstniveau som undersøges ved
tilbuddene. Enten anvender et tilbud 1:2 (1 voksen til 2 børn) eller en 1:3 normering til barnet/den unge (1
voksen til 3 børn). Aalborg Kommunes tilbud Danahus, Region Nordjyllands tilbud Søhuset og Kilden
anvender en 1:2 normering, mens Fenrishus og Børnehusene Stjernen anvender en 1:3 normering.
Forskellen mellem at anvende en 1:2 normering og en 1:3 normering i dag og aftentimerne svarer til ca.
770 kr. i døgnet ved anvendelse af udelukkende pædagogisk personale.3

Personalesammensætning
På flere af tilbuddene er omkring 95% af personalet pædagogisk uddannet. Fenrishus skiller sig dog ud ved
primært at have ansat sygeplejersker, hvilket hænger sammen med, at Fenrishus har en anden målgruppe
end de øvrige tilbud i analysen. Ved et enkelt tilbud, Kilden, er ca. en tredjedel af personalet
omsorgsmedhjælpere. Denne forskel i personalesammensætning i forhold til de tilbud, hvor hovedparten
af personalet er pædagogisk uddannede, giver en forskel i taksten per døgn på ca. 202 kr.4

3

Til udregning af forskellen er der anvendt en gennemsnitsløn på 394.923 kr. for en pædagog.
Forskellen er udregnet via en gennemsnitsløn for pædagoger på 394.923 kr. og en gennemsnitsløn for
omsorgsmedhjælpere på 281.386 kr.
4
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Forskel i takststruktur
Der anvendes tre typer af takststrukturer på de udvalgte tilbud. På tilbuddet Kilden er der tale om en
enhedstakst på aflastning. Danahus og Fenrishus anvender differentierede takster, mens Søhuset har to
takster hvor primært en anvendes. Børnehusene Stjernen anvender en basistakst, hvortil der købes
ydelsespakker alt efter vurdering af barnets behov og ønske til indsats.
Som beskrevet i metodeafsnittet gør de forskellige takststrukturer analysen sårbar. Det skyldes, at hvilket
barn, man tager afsæt i som sammenligningsgrundlag, kan påvirke hvilken takstforskel man finder.
Derudover finder arbejdsgruppen, at de forskellige takststrukturer på tilbuddene gør, at tilbuddene
anvender tillægsydelser i forskelligt omfang. Der er to typer af tillægsydelser. Tillægsydelser der om
nødvendigt sikrer, at der er tilstrækkelige ressourcer til at kunne varetage den daglige opgave med barnet
og tillægsydelser for ydelsespakker, der ikke er indregnet i andre dele af taksten. Dette kunne for eksempel
være fysioterapi eller ledsagelse ved hospitalsindlæggelse.
Denne forskel i praksis giver støj i analysen af takstforskellene, da tilbud som Kilden og Stjernen vil skulle
anvende tillægsydelser for at have samme indhold i ydelsen som Danahus og Søhuset.
Hvor meget sådan en tillægsydelse vil udgøre af takstforskellen er dog uklart. Det har ikke været muligt for
arbejdsgruppen, at indhente oplysninger om hvornår en tillægsydelse vil blive tildelt og størrelser af disse.
I de konklusioner der tages i denne analyse i forhold til takstforskelle på tværs af tilbuddene, skal der
således tages et forbehold, eftersom det ikke har været muligt at undersøge, hvordan forskelle i
anvendelsen i tillægsydelser påvirker myndigheds samlede omkostninger ved brug af et til tilbud.

Myndighed
Arbejdsgruppen finder, at der overordnet er tre mulige årsager til forskelle mellem myndighederne, der kan
påvirke taksten:
-

Forskelle i hvad der kræves ved aflastning efter henholdsvis § 52.3.5 og § 84 i serviceloven
Forskelle i hvem der har kompetencen til at visitere børn/unge til henholdsvis aflastning og
døgntilbud
Manglende værktøjer til at gøre det tydeligt, hvad der kræves af tilbud i forhold til ydelse

Forskelle i hvad der kræves ved aflastning efter henholdsvis § 52.3.5 og § 84 i serviceloven
Aflastning der bevilliges efter § 84 i serviceloven har primært til hensigt at aflaste familien. Hensigten med
aflastningsophold efter denne paragraf burde derfor være pasning og omsorg. Hensigten med aflastning
efter § 52.3.5 i serviceloven har primært et udviklingsperspektiv. Dette kan principielt udmønte sig i to
forskellige ydelser og dermed forskellig pris.
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Arbejdsgruppen vil derfor forvente, at myndigheder der skelner skarpt imellem de to formål, vil have
forskellige krav til prisen for aflastning.

Forskelle i hvem der har kompetencen til at visitere børn/unge til henholdsvis aflastning og døgntilbud
Arbejdsgruppen formoder, at hvis kompetencen til at træffe afgørelser om aflastningsdøgn, anbringelse og
indsatsens omfang, er på et organisatorisk lavt niveau og ikke samlet i et udvalg, er der en risiko for, at der
opstår forskellige praksisser med risiko for at individuelle skøn kan føre til, at den indsats og dermed pris
der ønskes er forskellige.
Af myndighederne der er blevet undersøgt, er Aalborg Kommune den eneste, der ikke har nedsat et udvalg
til at vurdere de enkelte sager. Dog har Aalborg Kommune en visitation, som blandt andet har til opgave at
vurdere om grundlaget for aflastning og anbringelse er til stede. Desuden adskiller Aalborg Kommunes
myndighed sig fra de øvrige myndigheder ved at rådgiverne i Specialgruppen har kompetencen til at
bevillige aflastning op til 60 døgn. Det er arbejdsgruppens vurdering, at ovenstående kan have en effekt,
men hvor stor denne er, er usikkert.
Kompetencen til at indgå kontrakter og forhandle tillægsbevillinger ved anbringelser, er at finde ved
visitationskonsulenterne, hvilket er fælles for de adspurgte myndigheder. I relation til taksterne, ses det at
Stjernen og Kilden har en takststruktur, med en basistakst og tillægstakster, som gør det muligt at
forhandle taksten i forhold til de individuelle skøn. Man må derfor antage at visitationskonsulenterne har et
større råderum for forhandling for myndighed i Vejle – og Odense kommune, sammenlignet med de øvrige
myndigheder.

Manglende værktøjer til at gøre det tydeligt, hvad der kræves af tilbud i forhold til ydelse
Det er vigtigt, at myndighed har værktøjer til at hjælpe med at gøre det tydeligt for tilbuddene, hvad
myndighed kræver af dem i forhold til den ydelse, der skal leveres. Arbejdsgruppen konstaterer, at
myndighed på børneområdet hidtil ikke har haft samme værktøjer som på voksenområdet. Hvis myndighed
bliver tydeligere på dette, forventer arbejdsgruppen, at det vil påvirke prisen.
Der er udviklet et værktøj ved navn ”Udredningsmetode på børnehandicap”, der baserer sig på ICS
metoden. Dette værktøj er ikke lovpligtigt og er i mange kommuner ikke implementeret.

6. Konklusion
Via arbejdsgruppens analysemetode, er der blevet foretaget nogle iagttagelser af de tilbud, som
arbejdsgruppen har sammenlignet. Disse iagttagelser er baseret på en antagelse om, at de takster, der er
blevet sammenlignet på tværs af tilbuddene, er sammenlignelige på målgruppe og formål med indsatsen.
Hvorvidt denne grundantagelse er korrekt, er ikke blevet undersøgt og bekræftet i analysen.
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Arbejdsgruppen har givet et bedste bud på forskellene ud den valgte metode, men usikkerheden
vedrørende grundantagelsen kombineret med sårbarheden ved at tage afsæt i et gennemsnitligt barn på
tværs af tilbud med forskellige takststrukturer gør, at der er grund til at tage forbehold for de forskelle
analysen viser.
Ud fra de forudsætninger har arbejdsgruppen identificeret fem mulige forklaringer på takstforskellene
mellem tilbuddene. To af disse (renter og afskrivninger samt overhead) er givne størrelser, der ikke kan
ændres på. Søhuset ligger højere på renter og afskrivninger end de øvrige tilbud grundet nybyggerier de
seneste år. Derudover gør forskellig metodik i, hvordan tilbuddene udregner omkostninger til renter og
afskrivninger, at der må tages forbehold for, hvor store forskellene er på denne parameter.
Ved omkostninger til overhead er der forskel på tilbuddene. Disse er hovedsageligt betinget af forskellen i
de direkte omkostninger ved tilbuddene, som indgår i beregningen af omkostninger til overhead.
Baggrunden herfor er, at der kun er små forskelle i overheadprocenterne. Dog har Danahus på døgnpladser
markant højere omkostninger til overhead, da underskud fra opstarten af de fire døgnpladser er indregnet i
overheaden. Samtidig er der konstateret forskellig metodik for, hvordan omkostninger til overhead er
udregnet. Der må derfor igen tages forbehold for, hvor store forskellene er på denne parameter.
Arbejdsgruppen har identificeret tre yderligere mulige forklaringer på forskelle i taksten:
-

Personalenormering
Personalesammensætning
Takststruktur

Ved at gå fra en personalenormering på 1:2 til 1:3 kan man sænke taksten med ca. 770 kr. per døgn. Ved at
ændre personalesammensætningen, således at ca. en tredjedel af personalet er omsorgsmedhjælpere, kan
man sænke taksten med ca. 202 kr. per døgn.
Hvorvidt en ændring af enten personalenormering eller personalesammensætning risikerer at have
negative konsekvenser for den indsats børnene/de unge modtager afhænger af formålet med den indsats
der gives, samt barnets/den unges behov og kompleksitet. I nogle tilfælde hvor omsorg er det primære
formål med indsatsen og børnenes funktionsnedsættelser ikke er så komplekse, bør det undersøges, om
sådanne ændringer vil kunne gennemføres, uden at det vil være problematisk i forhold til formålet med
indsatsen. I tilfælde hvor det primære formål er udvikling, eller der er behov for en større indsats grundet
kompleksiteten af barnet/den unges handicap og behov, kan det få konsekvenser.
Ved en ændring af en af de to parametre i det sidste tilfælde, er der med færre hænder til barnet en risiko
for, at det vil betyde mindre kvalitet i behandlingen, omsorgen og udviklingen af barnet/den unge.
Derudover vil det have betydning for mulighederne for at opstille kvalificerede mål/delmål, dokumentere
hvorvidt mål/delmål nås, arbejde efter mål og hermed sikre udviklingen af barnet/den unge.
Samtidig vil omsorgsmedhjælpere ikke have samme viden om børn/unges generelle udvikling samt
kendskab til de særlige forhold der gør sig gældende for målgruppen børn/unge med væsentlige fysiske og
psykiske funktionsnedsættelser. Det kan øge risikoen for flere magtanvendelser og arbejdsskader.
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Arbejdsgruppen har dog ikke haft mulighed for at undersøge, hvor sandsynlige forskellige risikoelementer
er, og hvilke erfaringer andre steder har med en ændret personalesammensætning og/eller
personalenormering.
Takststrukturens betydning for forskellene i de observerede takster kan henføres til, at der er forskelle på
hvor mange takster/takstniveauer, der er på et tilbud. De steder hvor der er udviklet et større antal ydelser
for at tage højde for spændvidden i målgruppen, er det muligt at skabe et mere præcist match mellem
indsats og pris. Det giver anledning til forskelle i forhold til de tilbud, der kun har en eller to takster til at
dække hele spændevidden i målgruppen.
Myndighed kan påvirke prisen på flere måder. Ved at samle kompetencen til at visitere børn/unge til
aflastning eller døgntilbud i et udvalg, minimerer man risikoen for individuelle skøn, der kan medføre
forskelle i ydelse og pris.
Samtidig har myndighederne generelt endnu ikke valgt at implementere det nyudviklede værktøj for at
blive mere tydelige over for tilbud om, hvad der kræves i forhold til ydelse og pris.
Endelig giver en skelnen mellem formålet med aflastning efter henholdsvis § 52.3.5 og § 84 mulighed for at
få skabt en tilsvarende forskel i prisen alt efter formålet. Dette vil dog kræve, at pladser med de forskellige
formål bliver indarbejdet i rammeaftalen.

7. Arbejdsgruppens anbefalinger ifht potentialer på det givne område
Anbefalinger tilbud
Arbejdsgruppen anbefaler, at driftsherrer på området - på trods af forbeholdende i analysen - undersøger
muligheder og perspektiver for at ændre praksis og pris i forhold til de opmærksomhedspunkter, som
analysen har vist vedrørende:
- Mulighed for at opdele ydelsen på et tilbud i flere forskellige ydelser med hver deres takst, for at
opnå større match mellem indsats og pris
- Mulighed for at differentiere og sondre mellem hvad ydelsen er på døgnophold og aflastning
- Muligheden for at differentiere ydelsen alt efter typen af aflastning (§ 52.3.5 eller § 84)
- Vurdere hvordan personalenormering og personalesammensætning skal være ved de enkelte
ydelser
- I endnu højere grad målrette ydelserne efter hvad kommunerne efterspørger
Anbefalinger myndighed
Arbejdsgruppen anbefaler, at myndigheder på området undersøger muligheden for at ændre praksis på de
opmærksomhedspunkter, som analysen har vist:
- Vurdere om det vil være givtigt at samle kompetencen til afgørelser i et udvalg
- Implementere værktøjet ” Udredningsmetode på børnehandicap”, for at blive mere tydelige i hvad
der kræves af driftsherrer i forhold til ydelse og pris
Skelne mellem formålet for aflastning efter § 52.3.5 og § 84 og i samarbejde med driftsherre opstille
forskelligt ydelsesindhold for ydelsen alt efter typen af aflastning.
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3.6

Takstanalyse på det specialiserede socialområde
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Arbejdsgruppens formand:
Mette Brandt Pedersen, Chefkonsulent,
Social og sundhed, Frederikshavn Kommune

Arbejdsgruppens medlemmer:
Gitte Schimmell, Leder af SCN,
Driftsherre, Frederikshavn Kommune
Per Thun Holst, Leder af Attruphøj,
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Ad hoc deltagelse
Jens Peter Aagaard Gam, Afdelingsleder i
Socialenheden,
Myndighed, Frederikshavn Kommune

1. Baggrund
KKR besluttede på møde d. 24. april 2015, at der skulle iværksættes en dyberegående analyse af den
udarbejdede takstanalyse, der blev forelagt KKR i april 2015. Der skal i den dyberegående analyse fokuseres
på autismeområdet, området for børn og unge med vidtgående handicaps og på hjerneskadeområdet med
henblik på at vurdere potentialet på disse områder. Der skal især ses på de tilbud, som fremkommer særligt
billige i analysen. Dette gøres for at søge årsagsforklaringer og evt. inspiration til den løbende udvikling af
egen praksis, tilbudspalette og takstmodeller.

2. Indledning
Arbejdsgruppen vedrørende botilbudsområdet for borgere med erhvervet hjerneskade er nedsat med
driftsherrer og myndighedsrepræsentanter fra hhv. Aalborg og Frederikshavn. Arbejdsgruppen
repræsenterer således de to tilbud – ”SenhjerneskadeCenter Nord” (SCN) i Frederikshavn Kommune og
”Attruphøj” i Aalborg Kommune, der indgår i den tidligere takstanalyse.
Det er ikke vurderet relevant med deltagelse fra Regionen, da der i tidligere takstanalyse ikke blev givet
tilbagemeldinger på den case, der var med fra Regionens tilbud ”Strandgården”, som er et midlertidigt
tilbud efter servicelovens § 107 til målgruppen. Det skyldes borgerens alder i pågældende case, da der i
sammenligningskommunerne (København, Århus og Næstved) er et alderskriterium i forhold til, hvornår
borgeren får indsatser inden for hhv. socialområdet og ældre- og sundhedsområdet. Det kan i den
dyberegående takstanalyse konstateres, at de manglende tilbagemeldinger på denne case ikke skyldes
mangel på midlertidige tilbud efter servicelovens § 107 til målgruppen, idet et af de besøgte tilbud både
indeholder midlertidige tilbud efter servicelovens § 107 og længerevarende botilbud efter § 108 til
målgruppen.
Det vurderes under alle omstændigheder, at arbejdsgruppen har været godt og tværfagligt sammensat.
Arbejdsgruppen har også haft en passende størrelse, hvor det har været muligt at få planlagt og afholdt de
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forskellige besøg og arbejdsgruppemøder. Det har formentlig også spillet en rolle over for de tilbud og
myndighedsfunktioner, vi har besøgt – det har i hvert fald indgået i overvejelserne, at arbejdsgruppen ikke
skulle være for stor, når vi skulle ud og ”forstyrre” både borgerne og ansatte i relation til botilbuddene.
Arbejdsgruppen har været på nogle utrolige spændende og givtige besøg, og der skal rettes en stor tak til
besøgskommunerne København og Århus for deres store beredvillighed og inspiration under besøgene og
drøftelserne.
Arbejdsgruppen har besøgt ”Lions Kollegiet - Bo- og rehabiliteringstilbud” i København, som har 72 pladser
til borgere mellem 18-50 år (på visitationstidspunktet) med betydelig fysisk og psykisk
funktionsnedsættelse forårsaget af erhvervet hjerneskade og medfødt hjerneskade. Hvis der er et
rehabiliteringspotentiale, kan der også komme borgere over 50 år. Men borgere over 65 år visiteres kun til
tilbud inden for sundhedsområdet.
Lions Kollegiet er til borgere med en moderat til svær hjerneskade, der har massive, sammensatte og
komplekse problemstillinger på de fysiske, kognitive og psykiske områder. Tilbuddet visiteres efter både
servicelovens §§ 107 og 108. De midlertidige og varige tilbud er ikke skarpt fysisk adskilt, idet de pt. har 30
midlertidige pladser, som anvendes fleksibelt. Tilbuddet har også aktivitets- og samværstilbud efter
servicelovens § 104.
Lions Kollegiet er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune, hvor det
er organiseret i Center for Erhvervet Hjerneskade. Bortset fra at tilbuddet er en selvejende institution, og
fra den del af tilbuddet som gives midlertidigt (rehabiliterende) efter servicelovens § 107 samt
alderskriteriet, er målgruppen i henhold til tilbuddets § 108 (længerevarende tilbud) fuldt ud
sammenlignelig med målgrupperne på SCN og Attruphøj, hvor der er henholdsvis 24 og 28 pladser.
I Århus har arbejdsgruppen besøgt ”Stefanshjemmet”, som har 44 pladser til borgere med erhvervet
hjerneskade og fysiske handicaps, som har behov for pædagogisk støtte og betydelig pleje og omsorg i
hverdagen. Tilbuddet er efter almenboliglovens § 105, stk. 2, hvor der ydes støtte efter servicelovens §§ 83
og 85 samt aktivitets- og samværstilbud efter § 103. Mange af borgerne er også visiteret til ledsagelse efter
servicelovens § 97. Stefanshjemmet har ikke midlertidige pladser. Men Stefanshjemmet har også et
alderskriterium, idet der ikke ”ind-visiteres” borgere, som er over 67 år.
Stefanshjemmet er også en selvejende institution med driftsoverenskomst med Århus Kommune, som har
den fulde visitationsret. Dvs. også på det punkt adskiller tilbuddet sig fra SCN og Attruphøj samt i forhold til
alderskriteriet. Derudover er målgruppen fuldt ud sammenligneligt med målgruppen i de nordjyske tilbud.

3. Proces
Der er i den dyberegående analyse taget afsæt i de udarbejdede cases, som blev benyttet i den første
takstanalyse. Opdraget til arbejdsgrupperne har været, at der skal rettes henvendelse til de kommuner der
jf. takstanalysen har tilbud, der prismæssigt fremstår billigere end tilbuddene i Nordjylland. Dette gøres med
henblik på at forespørge om muligheden for at besøge de tilbud, der indgår i analysen. Forespørgslen må
ikke, uden forudgående henvendelse til driftscheferne, rettes henvendelse direkte til de nævnte tilbud. Hvis
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der er nogle tilbud, der afslår de nordjyske kommuners og Region Nordjyllands henvendelse skal dette
fremgå af afrapporteringen.
Arbejdsgruppen har rettet henvendelse til de 4 svarkommuner – København, Århus, Næstved og Vejle – via
Frederikshavn Kommunes Social- og sundhedsdirektør Rikke Albrektsen. Det har medført en positiv respons
fra alle sammenligningskommunerne, der som udgangspunkt har indvilliget i at lade arbejdsgruppen
besøge tilbuddene og indgå i nærmere dialog med både driftsherre og myndighed.
Ved nærmere opfølgning på telefon viste det sig dog, at der ikke var anledning til et nærmere besøg i Vejle.
Det skyldes, at de tilbud casene er matchet med i den første takstanalyse ikke er tilbud specifikt til
målgruppen af borgere med erhvervet hjerneskade. Vejle har ikke eget tilbud til borgere med erhvervet
hjerneskade, men de har andre tilbud, som i visse tilfælde måske kan anvendes ud fra konkrete vurderinger
af borgernes støtte og indsatsbehov. Men efter at driftschefen m.fl. fra Vejle har gennemlæst takstanalysen
vurderes dette ikke at være tilfældet for de præsenterede cases. Da casene fra SCN og Attruphøj således
ikke er matchet til et sammenligneligt tilbud til målgruppen, er der ikke fulgt nærmere op på
taksttilbagemeldingen fra Vejle.
I praksis har det også vist sig, at det er en større koordineringsopgave, at arrangere fælles besøg mellem
flere kommuner med deltagelse af ledere fra både myndighed og driftsherre ud fra den givne tidsramme.
Det har medført, at besøget i Næstved ikke har kunnet arrangeres. Men der er givet en skriftlig
tilbagemelding fra Næstved, som indikerer, at retningen for arbejdet med målgruppen i Næstved på visse
områder er tilsvarende retningen i København og Århus.
Konkret har arbejdsgruppen jf. ovennævnte fået adgang til at besøge tilbud i hhv. København (Lions
Kollegiets Bo og Rehabiliteringstilbud) og Århus (Stefanshjemmet), hvor arbejdsgruppen har haft møder
med både myndighed og driftsherrer. Det er således primært inspiration og drøftelser fra disse besøg –
sammenholdt med besøg i egne respektive botilbud – der omtales i den videre analyse. Derudover er der
også søgt på de tilgængelige oplysninger, der findes om tilbuddene på Tilbudsportalen og i tilsynsrapporter,
for at få nærmere indblik i indholdet i tilbuddene.

4. Opstillede arbejdspunkter/præcisering af kommissorium
Arbejdsgruppen har valgt at arbejde ud fra nedenstående spørgsmålsramme. Dette er gjort ved først og
fremmest at ”blive klogere på”, hvordan egne tilbud – SCN og Attruphøj – ser ud, og hvilke indsatser der
gives i disse tilbud. Arbejdsgruppens medlemmer har i den forbindelse besøgt hinandens respektive tilbud,
som indgår i analysen, samt spurgt ind til tilbuddenes tilrettelæggelse og indsatser ud fra spørgerammen. I
analysen bliver disse besøg og beskrivelser ikke præsenteret i en helhed – da sådanne beskrivelser også kan
findes på Tilbudsportalen og i tilsynsrapporterne – og formodes at være kendt af flere andre nordjyske
kommuner, som køber pladser på tilbuddene. Men de indledende besøg og besvarelser i henhold til
spørgerammen, er brugt til at kvalificere de spørgsmål, der er stillet under besøgene i København og Århus.
Efterfølgende er den indledende for-analyse af egne tilbud også brugt som ramme i forhold til de emner,
der berøres i analysen.
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Spørgeramme:
-

Afdækning af serviceniveau på de adspurgte tilbud – leveres den samme ydelse til borgeren som på
tilsvarende tilbud i Nordjylland?
o
o
o
o
o
o
o

-

Døgnbeskrivelse af det enkelte tilbud
Hvad er der af tilbud til borgeren i løbet af 24 timer (hvis der fx er tale om rehabilitering – hvad
ligger så i det begreb hos det enkelte tilbud og myndighed?)
Nattevagt
Uddannet/uuddannet personale
Udviklingspotentialer
Stort tilbud eller lille tilbud (skærmet)
Faglighed i tilbuddet – specialist eller generelt.

Kommunens politisk fastlagte serviceniveau til borgeren
Uddybning af driftsherrers tilbagemeldinger i forhold til de enkelte cases.
Enhedstakster eller differentierede takster. Betydning for de indmeldte takster til den enkelte case.
Visitationspraksis
Andet

5. Analyse
Målet med nærværende analyse er, ud fra et læringsperspektiv, at vurdere sammenligningskommunernes
serviceniveau og takstniveau på botilbudsområdet for borgere med erhvervet hjerneskade. Dette gøres
med henblik på at søge årsagsforklaringer og inspiration til udvikling af egen praksis på området.
Analysen er inddelt under 4 overskrifter, som har været sigende for de indtryk og ”fund” der er gjort under
besøgene i hhv. København og Århus.

Rehabilitering (midlertidighed)
Som det allerede er nævnt fylder rehabiliteringstankegangen meget - særligt på Lions Kollegiet i
København. Det afspejles dels ved deres forholdsvis ”unge målgruppe”, men det præger også i høj grad
deres tanker om udvikling af stedet, hvor de gerne vil arbejde endnu mere i retning af de rehabiliterende
indsatser – dvs. have flere midlertidige pladser. Men overskriften er også interessant, idet både København
og Århus sondrer forholdsvist skarpt mellem, hvornår indsatserne er rehabiliterende med et stort fokus på
træning, og hvornår indsatserne går over i mere permanente indsatser, hvor der kun ydes mere begrænset
vedligeholdende træning.
Som det udtrykkes af myndighedsrepræsentant i København: ”Længerevarende § 108 er der, hvor borgeren
bor og får den omsorg og pleje, borgeren har behov for. Det er vedligehold af funktionsniveau og måske lidt
udvikling, hvis det er muligt. Man har kun krav på den vedligeholdende træning...”.
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I Århus tages der også udgangspunkt i spørgsmål som: ”Hvor er borgeren henne livet, og hvor er borgeren
på vej hen?”. Der er også fokus på om man er pensionist eller på arbejdsmarkedet, da det har betydning
for, hvor massiv en hjælp der iværksættes, for at udvikle og træne borgeren.
I København og Århus gives der indtryk af, at der primært arbejdes med rehabilitering og træning til
borgere med behov for midlertidige indsatser – og på socialområdet kun indtil en vis alder, hvorefter
indsatserne gives på sundheds- og ældreområdet. Dette er i modsætning til Frederikshavn og Aalborg, hvor
der ikke er et alderskriterie ift. at modtage indsatser på socialområdet, men hvor det også umiddelbart ser
ud til, at der i højere grad arbejdes med rehabilitering og træning af borgeren, selv om borgeren er placeret
i et varigt tilbud.
Der er generelt i alle kommuner et stort fokus på rehabilitering samt fokus på at sætte mål for indsatsen
sammen med borgerne (jf. VUM). I Århus er der et stort fokus på effektmåling, når det handler om, hvad
det er at borgeren selv gerne vil være bedre til: ”Man har kun den energimængde til rådighed man har, og
så skal den bruges på det borgeren vil. Det betyder også, at borgeren får hjælp til at gøre noget, som
borgeren måske godt kunne trænes op til. Men borgeren skal ikke udtrættes med aktiviteter, borgeren ikke
selv har valgt...”
I København er der også et skarpt fokus på, hvad der er borgerens funktionsnedsættelse, og hvor der skal
sættes ind med støtte. Men som det formuleres ”Det er aldrig et mål, at borgeren skal have støtte til
noget!”. Målene skal være udviklende og aktive. Det handler om, hvor borgeren skal ”flyttes hen”, hvis
borgerens funktionsniveau kan udvikles, eller hvor der er grund til bekymring. I København arbejdes der
forebyggende, udviklende og vedligeholdende – der er ikke fokus på ”blot” at kompensere for borgerens
funktionsnedsættelse. Der skal være nogle indsatsmål, og borgeren skal inddrages så meget muligt i
vurderingen af, hvilke mål, der skal arbejdes med.
I Ålborg og Frederikshavn er der også et stort fokus på hvilke konkrete indsatsmål, borgeren gerne vil
arbejde med – og hvornår og hvor massivt der skal sættes ind med udviklende og vedligeholdende træning
og aktiviteter mv. Men i de konkrete drøftelser med København og Århus myndighedsrepræsentanter er
det opfattelsen, at de nordjyske kommuner har en lidt anden visitationspraksis. Konkret nævnes fx at de
nordjyske VUM-udredninger er temmelig lange med beskrivelser og høj score af borgerens dårlige
funktionsniveau på områder, hvor der ikke iværksættes konkrete indsatsmål. Herved fremstår det som om,
at borgerne har et meget massivt hjælpebehov – som de givet har, hvis de skal støttes i at udvikle eller
vedligeholde funktionsniveau på alle områder – selv om det måske ikke er indsatsområder der kan eller skal
udvikles eller vedligeholdes i botilbuddet pga. borgerens ressourcer og/eller lyst til at arbejde med at
udvikle funktionsniveauerne. Det er kort sagt opfattelsen, at de nordjyske kommuner visiterer borgerne til
et højt antal timer/takstniveau, når det sættes op imod, hvad der konkret kan arbejdes med i forhold til den
enkelte borger!

Stordriftsfordele og organisering
Der synes klart at være nogle fordele forbundet med at være et større botilbud som fx Lions Kollegiet og
Stefanshjemmet. Udover at det selvfølgelig medfører flere personaleressourcer (antalsmæssigt), giver
særligt blandingen af midlertidige og længerevarende tilbud på Lions Kollegiet også mulighed for at have
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flere forskellige faggrupper og ”ressource- og sparringsmedarbejdere” ansat. Det var især tydeligt på Lions
Kollegiet, som også har to ”søster-tilbud” (botilbuddene ”Verahus” og ”Strandviben”), som de deler
stabsfunktioner med (fx fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker og neuropsykologer mv.). Det
sikrer, at man kan udnytte de faglige ressourcer meget målrettet. Den store tværfaglige fælles stab kan
også bruges til løbende at højne fagligheden blandt medarbejderne, hvilket skaber en ressourcestærk og
robust organisation.
Som det allerede er nævnt er både Lions Kollegiet og Stefanshjemmet selvejende. Det faktum at tilbuddene
er selvejende har fx den fordel for Lions Kollegiet, at de løbende får donationer fra Lions Club – fx ved
behov for investering i nye rekreative remedier, eller ved reparation af disse. Dette er investeringer, som
kommunale tilbud som udgangspunkt er nødt til at spare op til, og dermed tage ud af taksten – eller evt.
søge eksterne puljer og fonde om.
Der er en forholdsvis skarp opdeling mellem indsatser efter henholdsvis serviceloven og sundhedsloven –
og mellem social- og sundhedsområdet i de kommuner der er besøgt. Fx leveres den vederlagsfri
fysioterapi efter sundhedsloven kun af Sundhedsområdet i Århus. I Århus har denne træningsform – selv
om den kan leveres på stedet i egnede træningslokaler - ikke direkte kobling til Stefanshjemmet, som er et
socialt botilbud. Dette er i modsætning til SCN, der via egne fysioterapeuter leverer den vederlagsfri
fysioterapi, som en del af tilbuddet. Det gælder ligeledes i forhold til Hjemmesygepleje, som på SCN også
leveres af egen sygeplejerske. Det gælder også på Attruphøj, men her leveres den vederlagsfri træning dog
af et team af ”udekørende terapeuter” på området, og udgiften afholdes dermed ikke af tilbuddet selv.
I København leveres hjemmesygeplejen også af tilbuddets egen sygeplejerske, fordi de har så mange
borgere. Derudover er de også lige begyndt at få avancerede genoptræningsplaner på
neurorehabiliteringsområdet. Lions Kollegiet har et stort træningsteam og et ”veludbygget”
træningsområde, hvor der udover træningslokaler med maskiner og sanserum, også er bassintræning.
Derudover visiterer træningsenheden på Lions Kollegiet også selv til hjælpemidler efter servicelovens §§
112 og 113 til beboerne, hvilket medfører kort sagsbehandlingstid på 1-2 dage og ikke mindst et specifikt
fokus på, hvordan hjælpemidler kan understøtte borgernes rehabiliteringspotentiale og vedligehold af
funktionsniveau i dagligdagen.
Opdelingen mellem hvad der er ydelser efter serviceloven – og dermed en del af tilbuddene – og hvad der
er ydelser efter sundhedsloven, som i flere tilfælde leveres af andre fagområder, medfører dog ikke, at der
er store forskelle mellem de faggrupper, der er ansat i hhv. de nordjyske og sammenligningskommunernes
forskellige tilbud. I alle tilbuddene er der ansat flest pædagoger og social- og sundhedsassistenter
(København har flest sundhedsfaglige personaler ansat). Der er også i mindre eller større udstrækning ansat
fysio- og ergoterapeuter – forholdsmæssigt flest på Lions Kollegiet og Stefanshjemmet. På SCN, Attruphøj
og Lions Kollegiet er der også ansat sygeplejersker. Lions Kollegiet har som det eneste og største tilbud også
tilknyttet egne neuropsykologer samt pædagogiske konsulenter. Men samlet set er der ikke de store
forskelle på medarbejdernes forskellige faglige uddannelser – og dermed heller ikke forskel på de
tværfaglige indsatser som ydes i tilbuddene. Alle tilbud har vågne nattevagter. På SCN, Stefanshjemmet og
Lions Kollegiet tilberedes maden decentralt på tilbuddene med fokus på hjemmelavet og sund kost. På
Attruphøj er stedet for nyligt begyndt med køle-vakuum pakket og opvarmet mad til beboerne.
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Ledelse og personaleressourcer
Tilbuddene som indgår i sammenligningen med SCN og Attruphøj er tilsyneladende billigere, men det
skyldes ikke, at de har sparet på ledelsesressourcerne – tværtimod. I København er der - udover tilbuddets
centerleder og afdelingsleder - helt udtrykkeligt valgt, at der skal være en daglig leder i alle afdelinger, hvor
der er mellem 10 og 12 borgere. Det er valgt i lyset af behovet for at understøtte og lede det tværfaglige
samarbejde omkring den enkelte borger, hvor der er behov for både socialpædagogiske indsatser, og i høj
grad også mere pleje- og omsorgsbetonede indsatser. Tilbuddet har også en leder af træningsområdet.
Derudover har tilbuddet en ledende sygeplejerske samt neuropsykologer og pædagogiske konsulenter, der
yder sparring i de enkelte afdelinger. På Stefanshjemmet er der udover tilbuddets leder også ansat
afdelingsledere i afdelinger med 10-12 beboere, dvs. i alt 4 afdelingsledere. På SCN er der en leder af
tilbuddet og en teamleder. På Attruphøj er der en leder af tilbuddet samt en faglig leder og en
personaleleder.
Det er svært at sammenligne på antallet af personaleressourcer, da det jo først og fremmest afhænger af
antallet af borgere, men især også af det samlede antal borgeres indsats og støttebehov. Sagt på anden vis
kræver en direkte sammenligning af personaleressourcer, at målgruppen og deres samlede ”indsatstyngde” matcher. Her kan der ikke direkte sammenlignes med København, som både har midlertidige og
længerevarende tilbud, og dermed også har et stort spænd i indsatser fra de meget ”lette” til de ”meget
tunge” indsatser. I sammenligning med Stefanshjemmet har SCN og Attruphøj umiddelbart forholdsvist
mange personaleressourcer. Denne forskel vurderes at være begrundet i forskellig praksis for, hvor mange
personaleressourcer der er koblet direkte på den enkelte borger (i forhold til hvor mange timer der jf.
taksten kan siges at være 1:1 i døgnet), og dermed også i hvor høj grad der er mulighed for at have et mere
individuelt tilrettelagt ”aktivitets- og dagsprogram” og/eller træningsprogram for den enkelte borger.
Når man ser på antallet af personaleressourcer, har Attruphøj og SCN et forholdsmæssigt højere antal
ansatte i forhold til antallet af beboere. Det gælder ikke mindst i forhold til antallet af nattevagter, hvor
stordriftsfordele ved større tilbud især viser sig. Det viser sig også i forhold til dagsbeskæftigelses- og
aktivitetsmuligheder, hvor både Lions Kollegiet og Stefanshjemmet har tilbud, som også er åbne for
borgere udefra, hvilket giver et større målgruppegrundlag i forhold til de enkelte aktivitetsmuligheder.
Analysen viser dog ikke borgernes samlede hjælpe- og støttebehov i de respektive tilbud, dvs. om
tilbuddene forholdsmæssigt har flest borgere med et stort støttebehov, borgere som måske slet ikke
formår at indgå i aktiviteter med andre – jf. også at Stefanshjemmet og Lions Kollegiet ikke har
differentierede takster. I forhold til vurdering af forskelle i personalenormeringen er det derfor i sidste
ende mest kun takstmatchningen i de konkrete borgercases, som analysen må forholde sig til. I henhold til
den konkrete takstmatchning er der noget, der tyder på, at både Aalborg og Frederikshavn har et andet og
lidt højere serviceniveau og takstniveau.
Det medfører dog ikke, at der via denne analyse kan fremlægges evidens for, at Nordjylland har kvalitative
bedre tilbud end sammenligningskommunerne – eller omvendt at sammenligningstilbuddene har kvalitativt
dårligere tilbud. Det kan være svært at spørge borgerne i målgruppen om. Der findes fortsat heller ikke
mange effektmålinger eller opgørelser over tilbuddenes ”opfyldelse af indsatsformål” – selv om der
arbejdes på det. Noget af det mest konkrete, der begynder at være tilgængeligt på området, er
tilsynsrapporter, som er udført af de nye tilsynsmyndigheder, hvor tilbuddene vurderes ud fra en
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overordnet kvalitetsmodel på området. Der er desværre ikke tilgængelige rapporter fra alle tilbud endnu –
ligesom Tilbudsportalen fortsat lider under ikke at være fuldt opdateret på området. Men hvis man
sammenligner ”resultaterne” i nogle af de nye og tilgængelige tilsynsrapporter (fx SCN og Lions Kollegiet) er
der i denne konkrete sammenligning ikke umiddelbart noget, der tyder på, at SCN har et ”bedre” tilbud
forstået på den måde, at det tilbud har bedre eller gennemgående ”høje scoringer” i tilsynsrapporten. Der
er omvendt heller ikke noget, der indikerer, at det er et ”dårligere” tilbud. På det punkt er der således ikke
umiddelbart sammenhæng mellem en høj takst og en gennemgående ”høj score” i tilsynsrapporten.

Takstmodeller og visitationspraksis
I København er der udviklet en spændende ”takstmodel”, hvor der i tillæg til den ”scoring” (tal og
bogstaver), der anvendes i voksenudredningsmetoden (VUM), er udviklet en ”takstmodel”, som konkret
beskriver, hvilken støtte borgeren har behov for. Takstmodellen er ikke bundet op på timer, som den fx er i
Aalborg, og den kan derfor ikke helt betragtes som en decideret takstmodel. Modellen bruges derimod
både af udfører og myndighed til at ”score” og beskrive borgerens konkrete behov for hjælp. Modellen
bruges således også udadtil i forhold til fx borgeren og pårørende til at beskrive den hjælp og indsats, som
den enkelte borger får. Lions Kolligiet har på baggrund af modellen en intern takstmodel, som de bruger
som afsæt for at kanalisere ressourcerne ud i de forskellige teams.
På SCN og Attruphøj er der differentierede takster (3 niveauer), som modsvarer borgernes forskellige
funktionsnedsættelser og dermed behov for hjælp og støtte. De differentierede takster ”udløser” dermed
som udgangspunkt et bestemt antal timer til rådighed for den enkelte borger.
Lions Kollegiet og Stefanshjemmet har både botilbud og aktivitetstilbud (aktivitets- og
beskæftigelsestilbud). Aktivitetstilbuddene har også borgere udefra, som kan deltage i nogle af de
forskellige aktiviteter/hold der er. Den særskilte takst for aktivitetstilbud er ca. 550 kr. pr. døgn. Både SCN
og Attruphøj er helhedstilbud, hvor der er mere individuelt tilrettelagte aktivitetstilbud kun for beboerne i
tilbuddene.
I København gives der ikke helt entydigt svar på, hvorvidt den oplyste takst i forhold til borgercasene er
inklusive aktivitetstilbuddet. Det skyldes dels, at Lions Kollegiet ikke pt. sælger pladser til andre kommuner,
idet København selv fuldt ud bruger tilbuddet. Derudover skyldes det også, at tilbuddet ikke udadtil har
differentierede takster. De har en intern takstmodel på tilbuddet, men som nævnt visiteres borgerne ikke
til tilbuddet med et bestemt antal timer. Den takst som oplyses udadtil er en gennemsnitstakst (den takst
der oplyses i rammeaftalen), og Lions Kollegiet oplyser, at de højst sandsynligt vil være nødt til at forhandle
særydelser til de konkrete borgercases efter den første tid – men det gives der ikke endeligt svar på.
I Århus er der visitationspakker på deres bostøtte, men ellers er der ikke ”botilbudspakker” mv. De
forskellige botilbud har et fast rammebudget. Myndighed visiterer borgerne i forhold til deres forskellige
behov og indsatsmål (forskellige VUM-scoringer), men det medfører ikke forskellige botilbudspakker eller
takster i de enkelte botilbud, dvs. at det ikke medfører ekstra ressourcer. Kategorierne i VUM bruges
således med henblik på at beskrive den hjælp som den enkelte borger får. Der kan i enkelte tilfælde gives
tillægstakst til et tilbud. Men det gives ikke permanent. Det gives typisk for 3 måneder af gangen, hvorefter
der følges op på, om der fortsat er behov for taksten for at arbejde med de konkrete indsatsmål.
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I Århus vurderer både myndighed og driftsherre, at case 1 vil passe ind på Stefanshjemmet, hvor den
oplyste takst på 2.745 kr. pr. døgn er inklusive aktivitetstilbud. De oplyser i den forbindelse, at taksten på
Attruphøj (4.650 kr.) svarer til taksten på nogle af de intensive rehabiliteringstilbud på fx ”Østerskoven”,
som Århus bruger. I forhold til case 2 fra SCN skal taksten tillægges noget ekstra, så den ender på 3.568 kr.
pr. døgn. Det vil også afhænge meget af, hvilken bolig pågældende kan få på Stefanshjemmet – herunder
om man fx kan isolere boligen, så andre ikke kan høre borgerens råben mv. I Århus vurderes begge cases
således at kunne rummes på Stefanshjemmet til takster, som er lavere end taksterne på hhv. Attruphøj og
SCN.

6. Konklusion
Kan tilbuddene i sammenligningskommunerne matche de fremsendte borgercases til den takst, der er oplyst
i tidligere takstanalyse? Det er i hvert fald den melding arbejdsgruppen har fået på baggrund af
arbejdsgruppens besøg og drøftelser. Forud for besøgene har myndighed og driftsherrer fået tilsendt den
fulde anonymiserede VUM-udredning af de pågældende borgercases, men det har ikke ændret forståelsen
af borgernes behov for støtte og dermed match i forhold til tilbud og takst.
Når det gælder visitationspraksis på området i forhold til opfattelsen af borgernes støttebehov, er
opfattelsen umiddelbart identisk. Men når det kommer til de konkrete indsatser og tilrettelæggelse af
hjælpen, begynder der at være forskellige opfattelser – og helt konkrete forskelle på tilbuddenes størrelse
og dermed forskelle i indsatsområderne samt tilbuddenes organisering og personaleressourcer.

Stordriftsfordele vs. geografisk nærhed
Selv om der er stor forskel på botilbuddenes størrelse (antal pladser), er der er nogenlunde de samme
faggrupper (hovedsageligt pædagoger og social- og sundhedsassistenter) ansat. Lions Kollegiet har dog,
som det største tilbud med både varige og midlertidige pladser, flere forskellige faggrupper tilknyttet samt
forholdsmæssigt flere sundhedsfaglige medarbejdere ansat end de øvrige steder – jf. et stort fokus på
rehabiliteringsindsatser i de midlertidige pladser.
Der er mulighed for deltagelse i aktivitetstilbud i dagtimerne i alle tilbuddene, men der er forskel på antallet
af ”faste aktivitetsmuligheder” (hold) vs. mulighed for individuel tilrettelæggelse af dagsbeskæftigelsen. Det
afhænger af, om tilbuddet også modtagere borgere udefra (Lions Kollegiet og Stefanshjemmet), men det
afhænger selvfølgelig også af borgerens funktionsniveau. På Attruphøj og SCN, hvor der er et internt
dagtilbud for beboerne (helhedstilbud), er der ikke så mange faste aktivitetsmuligheder eller hold, som
borgerne kan deltage på. Det betyder til gengæld, at de fleste aktiviteter tager udgangspunkt i den enkelte
borgers behov og interesser, hvilket medfører et større behov for personaleressourcer til at varetage
dagsbeskæftigelsen/støtten i dagtimerne. I alle tilbuddene oplyses det, at der er mulighed for individuel
ledsagelse til læge, undersøgelser mv., hvilket også fylder forholdsvist meget i dagtimerne.
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Et andet forhold som også viser sig som en stordriftsfordel både på Lions Kollegiet og Stefanshjemmet er
antallet af nattevagter i en større enhed vs. mindre tilbud som SCN og Attruphøj. I mindre tilbud er der af
hensyn til borgernes behov for fx liftning eller ”overvågning af respiration” om natten behov for mere eller
mindre det samme antal nattevagter som i et større tilbud. Der har selvfølgelig betydning for taksten, om fx
3 nattevagter skal fordeles på 24 borgere eller 44 borgere.
Men omvendt skal man heller ikke ”underkende” fordelene ved at have mindre og højt specialiserede
tilbud tæt på borgernes nærmiljøer. Mange af de borgere som får en erhvervet hjerneskade har
ægtefæller, børn og/eller forældre – og borgerne har således kort sagt levet et ”almindeligt liv” indtil en
ulykke og/eller sygdom pludselig indtræffer. Muligheden for at få et højt specialiseret botilbud i borgernes
nærområder har således stor betydning for pågældende målgruppe. Derudover er det under alle
omstændigheder også et politisk valg, hvorvidt der skal være specialiserede botilbud til flest mulige borgere
i deres nærområder. Det hensyn varetages i flere nordjyske kommuner, selv om mindre tilbud også kan
betyde lidt højere takster i sammenligning med store tilbud. Selv om der ikke er målt på kvaliteten af
tilbuddene i denne analyse, vil et specialiseret tilbud i nærområdet i nogens optik også være forbundet
med kvalitet, hvis det måles i forhold til muligheden for at være tæt på og have kontakt til nære pårørende.

Rehabilitering (udvikling) vs. omsorg og pleje
Sundheds- og træningsområdet adskiller sig en del mellem tilbuddene. Alle tilbuddene har ansat ergo- og
fysioterapeuter, men opgaverne spænder fra decideret at varetage sundheds- og træningsopgaver (særligt
på Lions Kollegiet i de midlertidige pladser samt på SCN og i mindre grad Attruphøj) og til at være en del af
støtten og aktivitetsmulighederne i hverdagen (Stefanshjemmet). Der er i alle tilbuddene mulighed for at
træne i egne træningslokaler, men der er altså forskel på, om tilbuddene selv ”leverer” træning til
beboerne i disse lokaler samt hvilke målgrupper der primært får rehabiliterende træningsindsatser.
Der opleves generelt at være forskel på, hvordan og i hvor høj grad der er fokus på rehabilitering og
træning (udvikling) af borgere i målgruppen for et varigt tilbud på området for erhvervet hjerneskade. Både
på Stefanshjemmet og i de varige botilbudspladser på Lions Kollegiet, vurderes der at være mere fokus på
at vedligeholde borgerens funktionsniveau samt at give omsorg og pleje til borgeren. Det vurderes også at
have betydning på antallet af personaleressourcer, og det kan konstateres, at Attruphøj og SCN har et
forholdsmæssigt højere antal ansatte i forhold til antallet af beboere end tilbuddene i
sammenligningskommunerne.
Afslutningsvis skal det dog endnu engang nævnes, at analysen ikke viser borgernes samlede hjælpe- og
støttebehov i de respektive tilbud, dvs. om tilbuddene forholdsmæssigt har flest borgere med et stort
støttebehov – jf. også at Stefanshjemmet og Lions Kollegiet ikke har differentierede takster. Her er der
derfor kun takstmatchningen i de konkrete borgercases, som analysen må forholde sig til.
I henhold til den konkrete takstmatchning er der noget, der tyder på, at både Aalborg og Frederikshavn har
en lidt anden tilgang, der kan medvirker til et højere serviceniveau og takstniveau (personaleressourcer),
når det gælder sammenligningen på botilbudsområdet for borgere med erhvervet hjerneskade.
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Hvorvidt den bedre personalenormering på Attruphøj og SCN medfører bedre kvalitet eller bedre effekt for
borgerne, kan analysen ikke sige noget. Tilsynsrapporter på området giver heller ikke klare indikationer af
kvalitet eller effekt på området. I det lys bliver konklusionen, at der er en række anbefalinger til fortsatte
udviklings- og fokuspunkter på området, som kan medvirke til at skabe mere ”gennemsigtige” og på sigt
mere sammenlignelige takster på området.

7. Arbejdsgruppens anbefalinger til udvikling af botilbudsområdet for
borgere med erhvervet hjerneskade
Det er vanskeligt at komme med klokkeklare anbefalinger ud fra analyseresultater, som bliver ved med at
være forbundet med usikkerheder og forskelligheder – og ikke mindst er baseret på forholdsvis få
sammenligninger. Nogle ”runde” anbefalinger, som i sidste ende afhænger af de politiske valg i hver enkelt
kommune, kan dog formuleres som nedenstående:



At tilbuddene i Nordjylland – som er forholdsvis mindre (volumen) specialiserede botilbud –
overvejer og undersøger muligheder for at etablere et tværkommunalt samarbejde omkring den
faglige udvikling i tilbuddene på området for erhvervet hjerneskade.
o Der kan fx samarbejdes om at blive skarpere på indsatsmålene i et længerevarende
botilbud – herunder hvad man kan forvente, når man bor i et længerevarende tilbud
(servicelovens § 108 eller almenboliglovens § 105)? Hvad er det for nogle konkrete
indsatser, der arbejdes med i længerevarende tilbud – hvor meget fylder fx rehabilitering
og træning vs. omsorg og pleje – og hvilken personalenormering afføder det?



At der foretages nærmere undersøgelser af fordele og ulemper ved den valgte organisering mellem
ydelser efter sundhedsloven (vederlagsfri fysioterapi og hjemmesygepleje) og serviceloven – og om
det gør tilbuddene dyrere eller billigere, bedre eller måske ligefrem dårligere – jf. fx hvis der er for
få opgaver til at opretholde tilstrækkelig faglig ekspertise og udvikling på et område?
o Der kan i den forbindelse også være fokus på fordele og ulemper ved at have mere opdelte
indsatsområder afhængigt af borgerens alder – jf. at flere af sammenligningskommunerne
har en forholdsvis skarp adskillelse mellem indsatser på hhv. social-, handicap- og
psykiatriområdet vs. sundheds- og ældreområdet?



At myndighed og driftsherrer generelt forstørrer deres fokus på effekt, ressourceudnyttelse og
kvalitet i botilbuddene.
o Der er behov for at myndighed og driftsherrer som hinandens forudsætninger, fortsat
arbejder på at videreudvikle en fælles forståelse af, hvad det er for målrettede indsatser
borgerne har behov for – Kort sagt hvordan borgerne får mest muligt ud af indsatserne!
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1. Resumé
KKR i Nordjylland besluttede på sit møde den 12. september 2014 at igangsætte en casebaseret analyse af
taksterne på forskellige områder inden for det specialiserede socialområde for at undersøge, hvordan taksterne på tilbud i Nordjylland placerede sig i forhold til resten af landet. Resultatet af denne analyse blev
forelagt KKR den 24. april 2015.
Analysen lod blandt andet til at vise, at tilbud i Nordjylland på området for børn og unge med vidtgående
handicaps, på området for børn, unge og voksne med autisme samt på hjerneskadeområdet tilsyneladende
er dyrere end andre steder i landet. På den baggrund besluttede KKR, at der skulle iværksættes en dyberegående analyse af årsagerne til denne forskel.
Den dyberegående takstanalysen af udvalgte tilbud på autismeområdet vist, at det primært er på børneområdet, der kan konstateres takstforskelle. Dette gælder både for aflastningstilbud og for døgntilbud.
Konklusion og anbefalinger på børneområdet
Analysen viser, at forskellene i personalenormering kan forklare den konstaterede takstforskel mellem de
nordjyske tilbud, sammenlignet med de øvrige tilbud i analysen. Det har dog ikke været muligt at vurdere
årsagen til forskellen i personalenormeringen. Der kan således være tale om flere faktorer: Målgruppens
sammensætning og støttebehov, muligheder for stordrift, serviceniveau mv.
En differentieret takststruktur vil være en forudsætning for at myndighed kan påvirke prisen på anden vis
end ved at vælge tilbud uden for regionen. Generelt har myndighederne på børneområdet imidlertid endnu
ikke valgt at implementere det nyudviklede værktøj ”Udredningsmetode på børnehandicap”. Implementering af et fælles udredningsværktøj vil være en forudsætning for, at myndighed kan blive mere præcise i
forhold til barnets behov og dermed i forhold til, hvilken indsats der skal iværksættes.
Endelig giver skelnen mellem formålet med aflastning efter henholdsvis § 52.3.5 og § 84 mulighed for at få
skabt en tilsvarende forskel i prisen alt efter formålet. Dette vil dog kræve, at pladser med de forskellige
formål bliver indarbejdet i rammeaftalen.
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Arbejdsgruppen anbefaler, at driftsherrer på området - på trods af forbeholdende i analysen - undersøger
muligheder og perspektiver for at ændre praksis og pris i forhold til de opmærksomhedspunkter, som analysen har vist vedrørende:





Mulighed for at opdele ydelsen på et tilbud i flere forskellige ydelser med hver deres takst for
at opnå større match mellem indsats og pris
Mulighed for differentierede takster på aflastning og døgnophold
Muligheden for at differentiere ydelsen og taksten alt efter typen af aflastning (§ 52.3.5 eller §
84)
Vurdere hvordan personalenormering og personalesammensætning skal være ved de enkelte
ydelser

Arbejdsgruppen anbefaler, at myndigheder på området undersøger muligheden for at ændre praksis på de
opmærksomhedspunkter, som analysen har vist:



Implementere værktøjet ” Udredningsmetode på børnehandicap”, for at blive mere tydelige i hvad
der kræves af driftsherrer i forhold til ydelse
Skelne mellem formålet for aflastning efter SEL § 52.3.5 og § 84 og i samarbejde med driftsherre
opstille forskelligt ydelsesindhold for ydelsen alt efter typen af aflastning.

Konklusion og anbefalinger på voksenområdet
Arbejdsgruppen har ikke fundet væsentlige forskelle i taksterne på de undersøgte tilbud på voksenområdet.
Analysen giver derfor ikke anledning til yderligere

1. Baggrund
KKR i Nordjylland besluttede på sit møde den 12. september 2014 at igangsætte en casebaseret analyse af
taksterne på forskellige områder inden for det specialiserede socialområde for at undersøge, hvordan taksterne på tilbud i Nordjylland placerede sig i forhold til resten af landet. Resultatet af denne analyse blev
forelagt KKR den 24. april 2015.
Analysen lod blandt andet til at vise, at tilbud i Nordjylland på området for børn og unge med vidtgående
handicaps, på området for børn, unge og voksne med autisme samt på hjerneskadeområdet tilsyneladende
er dyrere end andre steder i landet. På den baggrund besluttede KKR, at der skulle iværksættes en dyberegående analyse af årsagerne til denne forskel.

2. Indledning
Takstanalysen, som blev fremlagt i KKR i april 2015, indeholdt på autismeområdet en undersøgelse af aflastningstilbud og døgntilbud til børn og unge samt længerevarende døgntilbud til voksne. Af takstanalysen
fremgik det, at de nordjyske tilbud på autismeområdet umiddelbart var dyrere end de øvrige tilbud i undersøgelsen.
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I analysen blev der dog også gjort opmærksom på, at det både i forhold til aflastningstilbud og døgntilbud
til børn og unge samt i forhold til døgntilbud til voksne havde været vanskeligt at kvalitetssikre de indmeldte takster og sammenligneligheden mellem de enkelte tilbud. Dette betød, at analysen ikke gav mulighed for at konkludere noget entydigt om, hvad de identificerede takstforskelle muligvis kunne dække over.
På den baggrund har herværende arbejdsgruppe vedrørende området for børn og voksne med autisme udarbejdet en dyberegående analyse af forskellen i takster på aflastnings- og døgntilbud til børn og unge samt
døgntilbud til voksne med autisme. Dette er sket med henblik på at kunne vurdere potentialet for ændringer i taksten.

3. Proces
Opdraget for arbejdsgruppen har været at tage afsæt i de tre cases for henholdsvis aflastning og døgntilbud på børne- og voksenområdet, der blev anvendt i den oprindelige analyse. Arbejdsgruppen har skullet
rette henvendelse til og/eller besøge de myndigheder samt driftsherre og tilbud, som i den oprindelige analyse fremstod billigere end tilbuddene i Nordjylland for at undersøge årsagerne til prisforskellen.
Arbejdsgruppen har imidlertid vurderet, at de udvalgte cases i den oprindelige analyse ikke var generelle
nok og krævede megen forhåndsviden om den enkelte borger for at kunne give en retvisende pris for indsatsen. Arbejdsgruppen har derfor valgt ikke at arbejde videre ud fra individuelle cases. Den nye undersøgelse er i stedet baseret på analyse af datamateriale fra Tilbudsportalen og takstbilag fra Rammeaftalesekretariaterne samt interviews med myndigheder og tilbud fra den oprindelige analyse.
Ved udvælgelsen af hvilke driftsherre og tilbud, der skulle undersøges nærmere, har arbejdsgruppen vægtet tilbud, der takstmæssigt fremstod som billigere end de nordjyske tilbud i den oprindelige analyse.
På den baggrund blev det besluttet at arbejde videre med følgende tilbud på børneområdet: Aflastnings- og
døntilbuddet Heimdal fra Aarhus Kommune, aflastnings- og døgntilbuddet Bifrost fra Vejle Kommune, aflastnings- og døgntilbuddet Bihuset fra Region Syddanmark samt aflastningstilbuddet Nøddehuset og døgntilbuddet Viften fra Aalborg Kommune.
På voksenområdet blev det besluttet at arbejde videre med følgende døgntilbud: Spurvetoften fra Vejle
kommune, CAS 2 – De skærmede enheder fra Københavns Kommune, Autismecenter Storstrøm fra Vordingborg Kommune samt Kastanjebo fra Aalborg Kommune. Det har imidlertid ikke været muligt at komme
i kontakt med Autismecenter Storstrøm. Dette tilbud indgår derfor ikke i undersøgelsen.
På myndighedssiden har arbejdsgruppen valgt at undersøge de myndigheder, som medvirkede i den oprindelige analyse på børne- og voksenområdet. Det vil sige Københavns Kommune, Odense kommune, Vejle
kommune samt Aarhus Kommune. Derudover har arbejdsgruppen valgt også at inddrage Aalborg Kommune som myndighed på hhv. børne- og voksenområdet. Det har imidlertid ikke været muligt at få lavet en
aftale med myndighed på voksenområdet i Vejle og Aarhus Kommune inden for den afsatte undersøgelsesperiode. Disse to myndighedsområder indgår derfor ikke i undersøgelsen.
For at kunne vurdere forskel i takster mellem de enkelte tilbud har arbejdsgruppen valgt at tage afsæt i oplysninger om takster, personalesammensætning og -normering på Tilbudsportalen. Disse oplysninger er
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derefter blevet kvalitetssikret ved hjælp af takstbilag fra Rammeaftalesekretariaterne og gennem interviews med myndighedsafdelinger og tilbud.
Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at tilbuddene har forskellige takststrukturer, hvilket gør
det vanskeligt at lave en egentlig sammenligning af taksterne. Således har nogle tilbud i analysen differentierede takster, mens andre tilbud har en enhedstakst, hvortil der kan ligge et antal særydelser. De sammenlignede takster dækker således ikke nødvendigvis over de samme indsatser, målgrupper eller indhold i ydelsen.

4. Opstillede arbejdspunkter/præcisering af kommissorium
I forhold til driftstilbud har arbejdsgruppen i undersøgelsen af mulige årsager til forskelle i taksterne på
tværs af de udvalgte tilbud fokuseret på følgende emner:




Takststrukturens betydning for sammenlignelighed i taksterne på tværs af tilbud
Forskel i serviceniveau i form af indhold i ydelsen
Forskel i personalenormering og –sammensætning på tilbuddene

I forhold til myndigheder har arbejdsgruppen undersøgt, hvorvidt følgende kan have betydning for taksten:




Politisk fastlagt serviceniveau
Forskelle i forventninger til ydelsen ved aflastning efter henholdsvis § 52.3.5 og § 84 i Serviceloven
Forskelle i hvem der har kompetencen til at visitere henholdsvis børn/unge til aflastning samt døgntilbud og voksne til døgntilbud

5. Analyse
I det følgende præsenteres arbejdsgruppens analyse af mulige årsager til forskelle i taksterne i de udvalgte
tilbud. I læsningen af denne er det vigtigt at være opmærksom på, at arbejdsgruppen alene har set på, om
der er forskelle i taksterne mellem de udvalgte tilbud og om der er mulige forklaringer på dette. Arbejdsgruppen har således ikke undersøgt formålet med indsatsen af ydelsen eller kvaliteten af den ydelse, der
bliver leveret til taksten på de enkelte tilbud.

Tilbud på børneområdet/aflastningstilbud
På børneområdet indgår følgende aflastningstilbud på autismeområdet i undersøgelsen:
Bifrost er Vejle kommunes aflastnings- og døgntilbud for børn. Tilbuddet rummer flere forskellige målgrupper. Inden for autismespektret er de der aflastning på afdelingerne Nordstjernen og Karlsvognen. Derudover er der aflastning for børn med asperger/ADHD på afdelingen Vega. Der er tre takstniveauer med en
døgntakst på hhv. 2.287 kr., 2.785 kr. og 3.508 kr. Normeringen på Nordstjernen og Karlsvognen er 40,5
med en pædagogandel på 59%. Normeringen på Vega er 63,4 med en pædagogandel på 48%.
Bihuset er Region Sydjyllands børnetilbud på autismeområdet. På aflastningspladser er der en hverdagstakst og en weekendtakst på hhv. 2.002 kr. og 2.631 kr. Der er en normering 42,5 og en pædagogandel på
55%.
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Heimdal er Aarhus Kommunes børnetilbud på autismeområdet. Der er en døgntakst på 2.942 kr. for aflastningspladser. Normeringen er 42,7 med en pædagogandel på 81%.
Nøddehuset er Aalborg Kommunes aflastningstilbud. Der er en døgntakst på 3.892 kr. Tilbuddet er spredt
på 2 matrikler med hhv. 8 og 4 pladser. Den gennemsnitlige normering er på 87,7. Tilbuddet er en del af
rammeaftalen og er geografisk placeret på to matrikler.

Takststruktur, døgntakst, normering og pædagogandel og lovgrundlag på undersøgte aflastningstilbud til
børn og unge*
Tilbud
Takststruktur
Døgntakst 2015
Normering PædagogLovgrundlag
(kr.)
(timer pr.
andel
(Serviceloven)
plads)
(procent)
Bifrost
Differentieret
2.287/2.785/3.508
40,5
59
§84
Bihuset
Hverdag og weekend
2.002/2.631
42,5
55
§84
Heimdal
Enhedstakst
2.942
42,7
81
§52.3.5 og §84
Nøddehuset Enhedstakst
3.892
87,7
55
§52.3.5 og §84
*Oplysningerne er baseret på Tilbudsportalen og takstbilag fra Rammesekretariaternes hjemmesider
Arbejdsgruppen har fundet fire mulige forklaringer på forskellene i taksterne:





Forskel i personalenormering og personalesammensætning
Forskel i serviceniveau
Forskel i dokumentationskrav
Forskel i takststruktur

Forskel i personalenormering og personalesammensætning
Oplysninger fra Tilbudsportalen og takstbilag fra Rammesekretariaterne peger på en forskel i personalenormering målt i timer pr. plads på Nøddehuset sammenlignet med de tre øvrige aflastningstilbud. På Nøddehuset er normeringen 87,7 timer pr. plads, mens den på de tre øvrige tilbud ligger mellem 40,5 og 42,7 timer pr. plads.
Gennem interviews med de enkelte tilbud fremgår det, at der er to forskellige normeringer i dagtimerne på
de undersøgte tilbud. På Nøddehuset er normeringen 1:2 i dagtimerne, mens den på Bifrost, Bihuset og
Heimdal er 1:3 i dagtimerne. Om natten har alle fire tilbud forskellig normering. På Nøddehuset er normeringen om natten 1:7, på Heimdal 1:8, på Bifrost 1:11 og på Bihuset 1:12.
I forhold til normeringen er det vigtigt at være opmærksom på de forskellige organisatoriske forhold, der
gør sig gældende på de enkelte tilbud. Således rummer Bifrost, Bihuset og Heimdal både døgnafdeling og
aflastningsafdeling. Dette giver mulighed for stordriftsfordele, blandt andet i forhold til nattevagtsdækning
og fleksibel udnyttelse af personaleressourcerne, hvilket også bekræftes gennem interviews. I modsætning
til de andre tilbud rummer Nøddehuset kun aflastningspladser. Dertil kommer, at Nøddehuset er spredt på
to matrikler med en vågen nattevagt hvert sted, hvilket er med til at give en højere normering, sammenlignet med de tre andre tilbud.
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Et andet organisatorisk forhold, som kan have indflydelse på personalenormeringen, er det lovmæssige
grundlag for aflastningsopholdet på de enkelte tilbud. Ved børn der er anbragt efter §52.3.5, er der krav til
udarbejdelse af handle –og udviklingsplaner for det enkelte barn. Samme dokumentationskrav gør sig ikke
gældende hvis barnet er anbragt efter § 84.
Arbejdsgruppen har ikke haft adgang til datamateriale, som kan give et mere uddybende billede af målgruppens forskelligartede behov for støtte på de enkelte tilbud. Det er derfor ikke muligt at sige noget om,
hvorvidt forskellene i normeringerne kan skyldes forskellige målgrupper på de enkelte tilbud.
I forhold til personalesammensætningen har flere af tilbuddene omkring 55-59% pædagogisk uddannet
personale. Heimdal skiller sig her ud fra de andre ved, at 81% af personalet er pædagogisk uddannet.
Takstforskellen mellem Nøddehuset og de øvrige tilbud kan i høj grad forklares med Nøddehusets højere
personalenormering. Korrigeres lønbudgettet til en normering svarende til de øvrige tilbuds ville det betyde
en døgntakst på omkring 2300 kr. og dermed sammenlignelig med Bihuset og med Bifrosts lave takst.
En drøftelse af den nødvendige personalenormering på Nøddehuset eventuelt koblet med en differentieret
takststruktur vil kunne give en bedre sammenhæng mellem personalenormeringen og den indsats, der er
behov for i forhold til det enkelte barn.

Forskel i serviceniveau
Interviewene med driftsherrer viser, at der er forskel i serviceniveau i forhold til hvilke aktiviteter, man tilbyder børnene, når de er i aflastning. Ydermere er der forskel i serviceniveau i forhold til, hvorvidt barnet
kan blive i aflastningen ved sygdom.
På Bifrost og Bihuset foregår de fleste aktiviteter inden for tilbuddets rammer og børnene ledsages i udgangspunktet ikke til de fritidsaktiviteter, de måtte have, mens de er i hjemmet. Bihuset oplyser endvidere,
at de ved sygdom sender børnene hjem efter samme regler som gælder i daginstitutioner.
På Heimdal ledsages børnene i hverdagen ikke til de fritidsaktiviteter, de måtte have, mens de er hjemme. I
weekenderne forsøges aktiviteterne tilrettelagt ud fra børnenes behov eksempelvis ture i biograf, svømmehal, skov mv.
I Nøddehuset forsøger man så vidt muligt at støtte op om de fritidsaktiviteter, som barnet måtte have,
mens det er hos forældrene. Dette for at bibeholde barnets kendte hverdag. Dette kan dog være vanskeligt,
hvis barnet kommer langvejs fra. I weekenden foretages aktiviteter ud af huset, som er tilpasset det enkelte
barns behov, eksempelvis ture i svømmehal mv. Nøddehuset oplyser endvidere, at man ikke sender barnet
hjem ved eventuel sygdom.
Gennem interview med tilbud erfares det endvidere, at man tilsyneladende har forskellige muligheder for
at undgå, at børnene selv kan komme ud på de forskellige tilbud. På Bifrost er der eksempelvis installeret to
dørhåndtag på yderdøre. Dette betyder, at børnene reelt ikke kan åbne døren uden hjælp fra en voksen.
Dette er godkendt af Socialtilsynet.

Forskel i dokumentationskrav
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Arbejdsgruppen erfarer gennem interviews med driftsherrer, at de sammenlignede tilbud ikke er omfattet
af samme krav vedrørende dokumentation. Det lovmæssige grundlag for aflastningsopholdet har her betydning.
På Bifrost og Bihuset tilbydes udelukkende aflastning efter Servicelovens § 84. Ved aflastning efter § 84 er
der ikke krav om udarbejdelse af handle- og udviklingsplaner for det enkelte barn, idet formålet med opholdet udelukkende er aflastning af forældrene.
Tilbuddene Heimdal og Nøddehuset tilbyder både pladser efter Servicelovens § 84 og § 52.3.5. Formålet
med et ophold efter SEL § 52.3.5 er aflastning og støtte til barnets udvikling, og der er krav om udarbejdelse
af handle- og udviklingsplaner, samt opfølgning på indsatsen for det enkelte barn.
På Nøddehuset er der pr. december 2015 tilknyttet 22 børn efter SEL § 52.3.5, mens der er 47 børn efter
SEL § 84. I den daglige praksis skelnes der ikke mellem, hvilken paragraf det enkelte barn er anbragt efter.
Dette betyder, at der arbejdes med handle- og udviklingsplaner for alle børn i Nøddehuset.

Forskel i takststruktur
På de udvalgte tilbud anvendes tre forskellige typer af takststrukturer. På Heimdal og Nøddehuset er der en
enhedstakst. På Bifrost anvender man differentierede takster, mens man på Bihuset har en forskellig takst
for hverdag og weekend.
Som beskrevet i procesafsnittet gør de forskellige takststrukturer analysen usikker, idet taksterne på den
måde er vanskelige at sammenligne. De forskellige takststrukturer betyder således, at tilbuddene anvender
tillægsydelser i forskelligt omfang. Der er tale om to typer af tillægsydelser. Tillægsydelser der om nødvendigt sikrer, at der er tilstrækkelige ressourcer til at kunne varetage den daglige opgave med det enkelte
barn og tillægsydelser for ydelsespakker, der ikke er indregnet i andre dele af taksten. Hvor meget eventuelle tillægsydelser vil udgøre af takstforskellen er uklar. Arbejdsgruppen har således ikke haft adgang til datamateriale, som kan belyse, hvornår en tillægsydelse vil blive tildelt, eller, hvordan tillægsydelserne varierer i størrelse og omfang på de enkelte tilbud.

Tilbud på børneområdet/døgntilbud
På børneområdet indgår følgende døgntilbud på autismeområdet i undersøgelsen:
Bifrost er Vejle kommunes aflastnings- og døgntilbud for børn. Tilbuddet rummer flere forskellige målgrupper. Inden for autismespektret er de der døgnophold på Mælkevejen/Storebjørn. Der er to takstniveauer
på hhv. 2.625 kr. og 3.734 kr./døgn Den gennemsnitlige normering er på 55,9 med en pædagogandel på
47%. Derudover er der døgnophold for børn med asperger/ADHD på afdelingen Alfa. Her er der 5 pladser
med en normering på 123,8 og en pædagogandel på 47%.
Bihuset er Region Sydjyllands børnetilbud på autismeområdet. På døgnområdet er der en differentieret
takststruktur med fem takstniveauer (der varierer mellem 28 timers og 56 timers direkte støtte pr. uge,
hvor timetallet angiver den øvre støttegrænse) Der beregnes individuelle takster for børn hvis behov overstiger dette niveau. Taksten varierer fra 1.940 kr./døgn til 3.208 kr./døgn inkl. en basistakst på 830 kr. Den
gennemsnitlige normering er på 55,2 med en pædagogandel på 67%.
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Heimdal er Aarhus Kommunes børnetilbud på autismeområdet. Der er en døgntakst på 2.942 kr. for døgnpladser. Normeringen er 42,6 med en pædagogandel på 81%. Heimdal rummer tre underafdelinger i ét hus
(2 døgnafdelinger + 1 aflastningsafdeling).
Viften er et af Aalborg Kommunes døgntilbud på autismeområdet. Der er en døgntakst på 3.850 kr. og en
normering på 89,1 med en pædagogandel på 50%. Viften er et rammeaftaletilbud med i alt 5 grupper og
med to afdelinger, der geografisk er placeret med 10 km afstand.

Takststruktur, døgntakst, normering og pædagogandel på de undersøgte døgntilbud til børn og unge*
Tilbud
Takststruktur
Døgntakst 2015 Normering
Pædagogandel
Lovgrundlag
(kr.)
(timer pr.
(procent)
plads)
Bifrost
Differentieret
2.625/3.734
55,9
47 § 52. stk. 3, nr. 7
Bihuset
Differentieret
1.940/3.208
55,2
67 § 52. stk. 3, nr. 7
Heimdal
Enhedstakst
2.942
42,6
81 § 52. stk. 3, nr. 7
Viften
Enhedstakst
3.850
89,1
50 § 52. stk. 3, nr. 7
*Oplysningerne er baseret på Tilbudsportalen og takstbilag fra Rammesekretariaternes hjemmesider

Arbejdsgruppen har fundet tre mulige forklaringer på forskellene i taksterne:




Forskel i personalenormering og personalesammensætning
Forskel i serviceniveau
Forskel i takststruktur

Forskel i personalenormering og personalesammensætning
Oplysninger fra Tilbudsportalen og takstbilag fra Rammesekretariaterne peger på en forskel i personalenormering målt i timer pr. plads på Viften og de tre øvrige døgntilbud. På Viften er normeringen 89,1 timer pr.
plads, mens den på de tre øvrige tilbud ligger mellem 42,6 og 55,9 timer pr. plads.
Gennem interviews med de enkelte tilbud fremgår det, at der i dagtimerne er to forskellige gennemsnitlige
normeringer på de undersøgte døgntilbud. På Heimdal og Viften er normeringen 1:2 i dagtimerne, mens
den på Bifrost og Bihuset er 1:3 i dagtimerne. Om natten er den gennemsnitlige normering på Heimdal og
Bifrost 1:11, på Bihuset 1:12, mens den på Viften er 1:16.
I forhold til normeringen er det vigtigt at være opmærksom på de forskellige organisatoriske forhold, der
gør sig gældende på de enkelte tilbud. Således rummer Bifrost, Bihuset og Heimdal både døgnafdeling og
aflastningsafdeling. Dette giver mulighed for stordriftsfordele blandt andet i forhold til nattevagtsdækning
og fleksibel udnyttelse af personaleressourcerne, hvilket også bekræftes gennem interviews. I modsætning
til de andre tilbud rummer Viften kun døgnpladser.
Arbejdsgruppen har ikke haft adgang til datamateriale, som kan give et mere uddybende billede af målgruppens forskelligartede behov for støtte på de enkelte tilbud. Det er derfor ikke muligt at sige noget om,
hvorvidt forskellene i normeringerne kan skyldes forskellige målgrupper på de enkelte tilbud.
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I forhold til personalesammensætning er andelen af pædagogisk uddannet personale forskelligt på de enkelte tilbud. På Bifrost og Viften er andelen af pædagogisk uddannet personale hhv. 47% og 50 %. På Bihuset er den 67%, mens den på Heimdal er 81%.
Takstforskellen mellem Viften og de øvrige tilbud kan i høj grad forklares med den højere personalenormering.
En differentieret takststruktur på Viften vil kunne give en bedre sammenhæng mellem personalenormeringen og den indsats, der er behov for i forhold til det enkelte barn. Det vil betyde, at differentierede behov
afspejler sig i differentierede priser.

Forskel i serviceniveau
I forhold til serviceniveau har interviewene med de enkelte tilbud ikke afspejlet væsentlige forskelle i de
ydelser, der tilbydes på de enkelte tilbud. Det er dog i den sammenhæng vigtigt at understrege, at arbejdsgruppen ikke har undersøgt formålet med indsatsen og kvaliteten af den ydelse, der bliver leveret til taksten på de enkelte tilbud.

Forskel i takststruktur
Der anvendes to forskellige typer af takststrukturer på de undersøgte tilbud. På Heimdal og Viften er der en
enhedstakst, mens man på Bifrost og Bihuset har differentierede takster.
Som beskrevet i procesafsnittet gør de forskellige takststrukturer analysen usikker, idet taksterne på den
måde er vanskelige at sammenligne. De forskellige takststrukturer betyder således, at tilbuddene anvender
tillægsydelser i forskelligt omfang.
Der er tale om to typer af tillægsydelser. Tillægsydelser der om nødvendigt sikrer, at der er tilstrækkelige
ressourcer til at kunne varetage den daglige opgave med det enkelte barn og tillægsydelser for ydelsespakker, der ikke er indregnet i andre dele af taksten. Hvor meget eventuelle tillægsydelser vil udgøre af takstforskellen er uklar. Arbejdsgruppen har således ikke haft adgang til datamateriale, som kan belyse, hvornår
en tillægsydelse vil blive tildelt eller, hvordan tillægsydelserne varierer i størrelse og omfang på de enkelte
tilbud.
I afsnittet omkring personalenormering, er det skitseret hvordan sammenligningen ville have set ud, hvis
normeringen var mere ensartet. Således harmonerer taksten på Viften pt. med den høje takst på Bifrost,
mens den med en ændret normering er sammenlignelig med den lave takst på Bifrost.
Dette illustrerer hvordan forskelle i målgruppen – eller i det enkelte barns behov – kan afspejle sig i personalenormeringen og dermed også i takstniveauet.

Myndighed – børneområdet
I forhold til børneområdet ses der overordnet tre mulige årsager til forskelle mellem myndighederne, der
kan påvirke taksten:


Forskelle i, hvad der kræves ved aflastning efter henholdsvis § 52.3.5 og § 84 i serviceloven
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Manglende værktøjer til at gøre det tydeligt, hvad der kræves af tilbud i forhold til ydelse

Forskelle i hvad der kræves ved aflastning efter henholdsvis § 52.3.5 og § 84 i serviceloven
Aflastning bevilliget efter § 84 i serviceloven har primært til hensigt at aflaste familien. Hensigten med aflastningsophold efter denne paragraf burde derfor være pasning og omsorg. Hensigten med aflastning efter
§ 52.3.5 i serviceloven har primært et udviklingsperspektiv. Dette kan principielt udmønte sig i to forskellige
ydelser og dermed forskellig pris.
Arbejdsgruppen vil derfor forvente, at myndigheder der skelner skarpt imellem de to formål, vil have forskellige krav til prisen for aflastning. Dette vil nemt kunne opnås, hvis udfører tilsvarende differentierer sig
på prisen.

Manglende værktøjer til at gøre det tydeligt, hvad der kræves af tilbud i forhold til ydelse
Det er vigtigt, at myndighed har værktøjer til at hjælpe med at gøre det tydeligt for tilbuddene, hvad myndighed forventer af den ydelse, der leveres.
Arbejdsgruppen konstaterer, at myndighed på børneområdet hidtil ikke har haft samme udredningsværktøjer som på voksenområdet. Implementering af et værktøj, som tydeliggør barnets individuelle behov, vil
kunne understøtte brugen af differentierede takster.
Der er udviklet et værktøj ved navn ”Udredningsmetode på børnehandicap”, der baserer sig på ICS metoden. Dette værktøj er ikke lovpligtigt og er i mange kommuner ikke implementeret.

Tilbud på voksenområdet/døgntilbud
På voksenområdet indgår følgende døgntilbud til voksne med autisme i undersøgelsen:
CAS 2 – De skærmede enheder er et længerevarende botilbud i Københavns Kommune til voksne med udviklingshæmning og diagnoser inden for autismespektret og/eller med psykiatriske diagnoser. Tilbuddet har
otte skærmede pladser. Geografisk er tilbuddet placeret på samme adresse som to andre tilbud. Der er en
døgntakst på 3.716 kr. Normeringen er 171,1 og en pædagogandel på 27%.
Den takst der er oplyst på tilbudsportalen, er ikke den retvisende takst. Københavns Kommune oplyser at
den faktiske døgntakst er 4.985 kr. Det er kun Københavns Kommune der anvender tilbuddet, og der er
således ikke tale om den fulde omkostningsbaserede takst.
Spurvetoften er Vejle Kommunes længerevarende botilbud til voksne med udviklingshæmning og autismespektrumforstyrrelse. Tilbuddet rummer i alt seks bo-grupper, hvor bo-gruppe 6 er til borgere med behov
for særlige foranstaltninger. I bo-gruppe 1-5 er døgntaksten 3.024 kr. Her er normeringen 77, 2med en
pædagogandel på 50%. I bo-gruppe 6 er døgntaksten 9.150 kr. Her er normeringen 270,3 med en pædagogandel på 32%.
Kastanjebo er et af Aalborg Kommunes længerevarende botilbud til voksne med autismespektrumforstyrrelser og forsinket udvikling eller udviklingshæmning. Der er fire niveauer for døgntaksten på hhv. 2.031 kr.,
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2.604 kr., 3.751 kr. og 5.577 kr. Normeringen er 72,2 med en pædagogandel på 47%. Takstberegningsgrundlaget svarer til en gennemsnitlig døgntakst på 2.827 kr.

Takststruktur, døgntakst, normering og pædagogandel på de undersøgte døgntilbud til voksne*
Tilbud
Takststruktur Døgntakst 2015
Normering
Pædagogandel
(kr.)
(timer pr. plads)
(procent)
CAS 2 – de skær- Enhedstakst
4.985
171,1
27
mede enheder
Spurvetoften 1-5 Enhedstakst
3.024
77,2
50
Spurvetoften 6
Enhedstakst
9.150
270,3
32
Kastanjebo
Differentieret 2.031/2.604/3.751/5.577
72,2
47
*Oplysningerne er baseret på Tilbudsportalen og takstbilag fra Rammesekretariaternes hjemmesider

Arbejdsgruppen har fundet, at tilbuddene i analysen er meget forskellige af natur. Spurvetoften er det tilbud, der er mest sammenlignelig med Kastanjebo. Der er ikke væsentlige forskelle i taksterne på Spurvetoften og Kastanjebo. Den eneste takst, der for alvor skiller sig ud, er taksten for en plads i bo-gruppe 6 på
Spurvetoften. Her er der dog tale om pladser til borgere med behov for særforanstaltninger. Arbejdsgruppen vurderer derfor, at denne takst ikke er sammenlignelig med de øvrige, men snarere kan sammenlignes
med Aalborg Kommunes tilbud Specialgrupperne Gennem Bakkerne.
Arbejdsgruppen har undersøgt tre mulige forklaringer på de konstaterede forskelle i taksterne på de undersøgte tilbud:




Forskel i personalenormering og personalesammensætning
Forskel i serviceniveau
Forskel i takststruktur

Forskel i personalenormering og personalesammensætning
Oplysningerne fra tilbudsportalen og takstbilag fra Rammesekretariaterne peger på en forskel i personalenormering og i personalesammensætningen på de tre tilbud. På begge områder adskiller CAS 2, De skærmede enheder, sig fra de to øvrige tilbud.
På CAS 2 – De skærmede enheder, er normeringen 171,1 timer pr. plads, mens den på Spurvetoften 1-5 og
Kastanjebo er hhv. 77,2 og 72,2 timer pr. plads. I forhold til personalenormeringen er andelen af pædagogisk uddannet personale på CAS 2, de skærmede enheder, på 27%, mens den på Spurvetoften og Kastanjebo er hhv. 50% og 47%.
Normeringen på CAS 2 – De skærmede enheder er langt højere end de to andre tilbud. Dette afspejler sig
ikke entydigt i taksten, hvilket måske kan forklares med personalesammensætningen og den meget lave
andel af pædagogisk uddannet personale. Gennem interviews med CAS 2 – De skærmede enheder og med
Københavns Kommunes myndighedsafdeling fremgik det desuden, at CAS 2 er beliggende i et stort byggeri
sammen med to andre bosteder. De tre bosteder har fælles ledelse og et samlet budget, hvilket betyder, at
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centerlederen kan omplacere medarbejdere, hvis en afdeling har behov for ekstra ressourcer. Af interviewet med myndighed fremgik det endvidere, at den reelle døgntakst op CAS 2 – De skærmede enheder er
4.985 kr. og ikke 3.716 kr., som oplyst på Tilbudsportalen. Samtidig er det kun Københavns Kommune der
anvender tilbuddet hvorfor der er tale om en intern takst.
Arbejdsgruppen har ikke haft adgang til datamateriale, som kan give et mere uddybende billede af målgruppens forskelligartede behov for støtte på de enkelte tilbud.

Forskel i serviceniveau
I forhold til serviceniveau har interviewene med de enkelte tilbud ikke afspejlet væsentlige forskelle i de
ydelser, der tilbydes de enkelte steder. Det er dog i den sammenhæng vigtigt at understrege, at arbejdsgruppen ikke har undersøgt formålet med indsatsen og kvaliteten af den ydelse, der bliver leveret til taksten på de enkelte tilbud.
Af oplysninger fra Tilbudsportalen samt interview med CAS 2 – De skærmede enheder fremgår det, at borgerne på tilbuddet er visiteret efter § 108 i Serviceloven på trods af, at der er tale om et tilbud efter ABL §
105 med støtte efter § 85 i Serviceloven. Det er arbejdsgruppens vurdering at der alene er tale om en teknisk/navngivningsmæssig forskel og at det ikke har betydning for indsatsen på tilbuddet sammenlignet med
de to øvrige tilbud i undersøgelsen.

Forskel i takststruktur
På de udvalgte tilbud på voksenområdet anvendes to forskellige typer af takststrukturer. På CAS 2 – De
skærmede enheder og på Spurvetoften er der en enhedstakst, mens der på Kastanjebo er differentierede
takster.
Den differentierede takststruktur på Kastanjebo gør sammenligninger til de øvrige takster vanskelige. Gennemsnitstaksten på Kastanjebo er i takstberegningsgrundlaget for 2015 på 2.827 kr. En takst der svarer til
enhedstaksten på Spurvetoften, der også vurderes at være det mest sammenlignelige tilbud. Der er ikke
væsentlige forskelle i taksten mellem de to tilbud
Den case, der lå til grund for den oprindelige takstanalyse placerede sig derimod i en individuelt beregnet
takst på Kastanjebo (5.577 kr.), og har i højere grad karakter at et specialprojekt. Til sammenligning er gennemsnitstaksten i Specialgrupperne Gennem Bakkerne på 7.800 kr. i 2015, hvilket er noget lavere end de
skærmede pladser på Spurvetoften.
Om end taksterne er vanskeligt sammenlignelige viser analysen, at den differentierede takststruktur gør
det muligt at placere borgere med behov for massiv personaledækning, i tilbud med en lavere grundnormering, og til en forholdsmæssigt lavere pris end ved en egentlig særforanstaltning.
Arbejdsgruppen kan anbefale en lignende differentiering på tilbud for børn og unge. Som beskrevet i procesafsnittet gør de forskellige takststrukturer imidlertid analysen usikker, idet taksterne på den måde er
vanskelige at sammenligne. De forskellige takststrukturer betyder således, at tilbud med enhedstakster anvender tillægsydelser i forskelligt omfang. Arbejdsgruppen har således ikke haft adgang til datamateriale,
som kan belyse, hvornår en tillægsydelse vil blive tildelt, eller, hvordan tillægsydelserne varierer i størrelse
og omfang på de enkelte tilbud. Takstforskellene kan således variere i større omfang, end de oplyste takster
viser.
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Myndighed – voksenområdet
På voksenområdet ses der overordnet to mulige årsager til forskelle mellem myndighederne, der kan påvirke taksten:



Udredningsværktøjer der giver mulighed for at tydeliggøre formålet med indsatsen i forhold til den
enkelte borger
Visitationspraksis

Gennem interviews med de undersøgte myndigheder har arbejdsgruppen erfaret, at man i alle kommunerne anvender Voksenudredningsmetoden som grundlag for sagsbehandling og udredning af den enkelte
borgers behov for indsats.
Fælles for de undersøgte kommuner er endvidere, at den enkelte rådgiver indstiller til et visitationsudvalg,
som har den endelige beslutningskompetence i forhold til afgørelsen.
I forhold til opfølgning er der forskel mellem kommunerne. I Aalborg Kommune har man opfølgning på borgere i botilbud hvert andet år, mens man i eksempelvis Vejle Kommune har opfølgningsmøder hvert år,
hvor både rådgiver og tilbudsleder deltager. I særligt komplekse sager har man hyppigere møder. Her er det
myndighed, som tager stilling til, hvor ofte de skal afholdes.

6. Konklusion
Arbejdsgruppen har gennem interviews og indhentning af datamateriale fra Tilbudsportalen og Rammesekretariaternes takstbilag foretaget nogle iagttagelser af udvalgte tilbud, som er blevet sammenlignet i undersøgelsen. Tilbuddene er blevet udvalgt i den første takstanalyse ud fra en antagelse om, at tilbuddene
og taksterne er sammenlignelige på målgruppe og formål med indsatsen. Hvorvidt denne grundantagelse er
korrekt, er ikke blevet undersøgt og bekræftet i analysen.
Arbejdsgruppen har givet bedste bud på forskellene ud fra den valgte metode, men usikkerheden vedrørende grundantagelsen kombineret med usikkerheden ved at sammenligne takster på tværs af tilbud med
forskellige takststrukturer, og uden at undersøge målgrupper og indsatser på de enkelte tilbud, gør, at der
er grund til at tage forbehold over for de forskelle, som analysen viser.
Ud fra ovenstående forudsætninger har analysen af tilbud på autismeområdet vist, at det primært er på
børneområdet, der kan konstateres takstforskelle. Dette gælder både for aflastningstilbud og for døgntilbud. Arbejdsgruppen har i analysen fundet flere mulige forklaringer på de konstaterede forskelle. I konklusionen vil de væsentligste blive fremdraget.

Konklusion - børneområdet
Ud fra ovenstående forudsætninger har arbejdsgruppen identificeret to mulige forklaringer på takstforskellene mellem tilbuddene på børneområdet:



Personalenormering
Takststruktur for at give et mere præcist match mellem ydelse og pris
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Analysen viser, at forskellene i personalenormering kan forklare den konstaterede takstforskel mellem de
nordjyske tilbud, sammenlignet med de øvrige tilbud i analysen. Således viser beregninger, at man ved at
gå fra en personalenormering på 1:2 til 1:3 kan sænke taksten med ca. 900 kr. per døgn.
Det har ikke været muligt at vurdere årsagen til forskellen i personalenormeringen. Men der kan være tale
om flere faktorer: Målgruppens sammensætning og støttebehov, muligheder for stordrift, serviceniveau
mv.
Hvorvidt en ændring af personalenormering risikerer at have negative konsekvenser for den indsats børnene/de unge modtager, afhænger af formålet med den givne indsats, samt af barnets/den unges behov og
kompleksitet. I nogle tilfælde, hvor omsorg er det primære formål med indsatsen og børnenes funktionsnedsættelser ikke er så komplekse, vil sådanne ændringer måske kunne gennemføres uden at det medfører
problemer.
I tilfælde, hvor det primære formål er udvikling, eller, hvor der er behov for en større indsats grundet kompleksiteten af barnet/den unges handicap og behov, kan det få konsekvenser. I disse tilfælde må man med
færre hænder til barnet forvente, at det vil betyde mindre kvalitet i behandlingen, omsorgen og udviklingen
af barnet/den unge. Derudover vil det have betydning for mulighederne for at opstille og dokumentere kvalificeret på opstillede mål/delmål og hermed for muligheden for at sikre udviklingen af barnet/den unge.
Arbejdsgruppen har ikke haft mulighed for at undersøge, hvor sandsynlige forskellige risikoelementer er,
samt hvilke erfaringer andre tilbud har i forhold til en ændret personalenormering.
En differentieret takststruktur vil være en forudsætning for at myndighed kan påvirke prisen på anden vis
end ved at vælge tilbud uden for regionen. Generelt har myndighederne på børneområdet imidlertid endnu
ikke valgt at implementere det nyudviklede værktøj ”Udredningsmetode på børnehandicap”. Implementering af et fælles udredningsværktøj vil være en forudsætning for, at myndighed kan blive mere præcise i
forhold til barnets behov og dermed i forhold til, hvilken indsats der skal iværksættes.
Endelig giver skelnen mellem formålet med aflastning efter henholdsvis § 52.3.5 og § 84 mulighed for at få
skabt en tilsvarende forskel i prisen alt efter formålet. Dette vil dog kræve, at pladser med de forskellige
formål bliver indarbejdet i rammeaftalen.

Konklusion – voksenområdet
Arbejdsgruppen har ikke fundet væsentlige forskelle i taksterne på de undersøgte tilbud på voksenområdet.
Den primære forskel i de konstaterede forskelle i taksterne ligger dels i tilbuddenes forskelligartede karakter og dels i takststrukturen, idet differentierede takster gør det muligt at skabe et mere præcist match
mellem ydelse og pris.
På myndighedsområdet benytter alle de undersøgte kommuner Voksenudredningsmetoden. Dette giver
myndighed mulighed for at opstille mål for indsatsen for den enkelte borgere. Opfølgning i tæt dialog med
det enkelte tilbud vil give myndighed yderligere mulighed for en kontinuerlig afstemning af indsats og pris.

7. Arbejdsgruppens anbefalinger ift. potentialer på det givne område
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Anbefalinger tilbud - børneområdet
Arbejdsgruppen anbefaler, at driftsherrer på området - på trods af forbeholdende i analysen - undersøger
muligheder og perspektiver for at ændre praksis og pris i forhold til de opmærksomhedspunkter, som analysen har vist vedrørende:





Mulighed for at opdele ydelsen på et tilbud i flere forskellige ydelser med hver deres takst for
at opnå større match mellem indsats og pris
Mulighed for differentierede takster på aflastning og døgnophold
Muligheden for at differentiere ydelsen og taksten alt efter typen af aflastning (§ 52.3.5 eller §
84)
Vurdere hvordan personalenormering og personalesammensætning skal være ved de enkelte
ydelser

Anbefalinger myndighed – børneområdet
Arbejdsgruppen anbefaler, at myndigheder på området undersøger muligheden for at ændre praksis på de
opmærksomhedspunkter, som analysen har vist:



Implementere værktøjet ” Udredningsmetode på børnehandicap”, for at blive mere tydelige i hvad
der kræves af driftsherrer i forhold til ydelse
Skelne mellem formålet for aflastning efter SEL § 52.3.5 og § 84 og i samarbejde med driftsherre
opstille forskelligt ydelsesindhold for ydelsen alt efter typen af aflastning.

Anbefalinger tilbud – voksenområdet
Analysen giver ikke anledning til yderligere anbefalinger for voksenområdet. Den differentierede takststruktur der kendes på voksenområdet kan med fordel udbredes til tilbud for børn og unge.

Anbefalinger myndighed – voksenområdet
Analysen giver ikke anledning til yderligere anbefalinger for voksenområdet.
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3.7

Organisering af administrativ opbakning på
sundhedsområdet

Udpegninger på sundhedsområdet vedrørende betjening af politikere
Udvalg

Udpegede politiske medlemmer

Betjenes af

Sundhedskoordinationsudvalget

Anders Broholm(V), Frederikshavn
Mads Duedahl (V), Aalborg
Vibeke Haaning (V), Hjørring
Ole Stavad (A), Jammerbugt
Louise Hvelplund (Ø), Hjørring

Sundhedskoordinationsudvalget
betjenes af Sundhedsdirektørernes
Forretningsudvalg, som ligeledes
deltager i udvalgets møder.
Sundhedskoordinationsudvalgets
næstformand betjenes af
direktøren fra den pågældende
klynge, dvs. at det i denne periode
er Rikke Albrektsen (Frederikshavn).

Praksisplanudvalg

Mads Duedahl (V), Aalborg
Jørgen Christensen (V), Hjørring
Henning Sørensen (V), Morsø
Birgit Hansen, (A), Frederikshavn
Viggo Vangsgaard (A), Morsø

Bente Graversen (Aalborg)

Samarbejdsudvalg – Almen
praksis

Mads Duedahl (V), Aalborg
Ole Stavad (A), Jammerbugt

Bente Graversen (Aalborg)
(Konsulent Lars Lund administrativt)

Samarbejdsudvalg –
Fysioterapeuter

Jytte Høyrup (V), Frederikshavn
Ole Stavad (A), Jammerbugt

Hanne Madsen (Jammerbugt)

Samarbejdsudvalg –
Kiropraktorer

Ib Nellemann (V), Jammerbugt

Bente Graversen (Aalborg)
(Tommi Vorbeck administrativt)

Samarbejdsudvalg – Psykologer

Inger Nielsen (V), Vesthimmerland

Afdelingschef Lone Hestvang
(Vesthimmerland)

Samarbejdsudvalg –
Speciallæger

Jeanette Sagan (V), Rebild

Sundhedschef Anne Marie Holm
(Rebild)
(Inge Kjær administrativt)

Samarbejdsudvalg – Tandlæger

Kenneth Bjerregaard (V), Thisted

Lone Becker (Thisted)

Koordinationsudvalg på
tandlægeområdet

Kenneth Bjerregaard (V), Thisted

Lone Becker (Thisted)

Nord-KAP (Bestyrelsen for den
nordjyske kvalitetsenhed for
almen praksis)

Henrik Gregersen (V), Thisted

Lone Becker (Thisted)

Sundhedstjenesteforskning i
Region Nordjylland

Martin Bech (V), Brønderslev
Ida Pedersen (A), Thisted

Carsten Kaalbye (Mariagerfjord)

Anne Krøjer (Rebild)

1

3.8

Godkendelse af regnskab 2015 og budget 2016 for
Sekretariatet for Rammeaftaler og Det fælleskommunale
Sundhedssekretariat

Regnskab for 2015 og budget for 2016 for Sekretariat for Rammeaftaler
Regnskab 2015
Udgifter
DUT-midler

Indtægter
1.565.004

Løn

1.013.538

Personaleudgifter (kørsel og parkering)

11.340

Administrations udgifter og kontorhold

6.445

Møder, mødeafholdelse og rejser

33.734

Temakonferencer1

46.376

IT, tele, licenser og abonnementer

49.620

Husleje

26.712

Løn, personaleadministration og intern service

30.000

Økonomiopfølgning og ledelse

40.000

I alt

1.257.766

Driftsoverskud/driftsunderskud for 2015
Heraf vakance2

1.565.004

307.238
226.462

Budget 2016
Udgifter
DUT-midler
Løn

1.581.0003
1.240.000

Personaleudgifter (kørsel og parkering)

13.000

Administrations udgifter og kontorhold

8.000

Møder, mødeafholdelse og rejser
Temakonferencer

50.000
140.000

IT, tele, licenser og abonnementer

55.000

Husleje

36.000

Løn, personaleadministration og intern service

30.000

Økonomiopfølgning og ledelse

40.000

Ny indkøb af IT-udstyr

25.000

Uforudsete udgifter (”buffer”)

30.000

I alt
Driftsoverskud/driftsunderskud for 2016

Indtægter

1.667.000

1.581.000

-86.000

1 Budgettet for temadage i 2015 er betydeligt mindre end i 2016, hvilket skyldes at Temamødet for politikere i 2015 blev aflyst hvorimod det
forventes at temamødet afholdes i 2016.
2 Vakancen er den del af driftsoverskuddet i 2015 som skyldes en vakant stilling i ca. 4 måneder og ansættelse af en nyuddannet i ca. 4. måneder
3 Beløbet er svarende til DUT-midlerne indkrævet i 2015 med pl-fremskrivning. Hertil skal lægges JYFE-midler og overført overskud.

Regnskab for 2015 og budget for 2016 for Det fælleskommunale Sundhedssekretariat
Regnskab 2015
Udgifter
Indkrævet hos kommunerne

Indtægter
1.406.072

Løn

1.104.161

Personaleudgifter (kørsel og parkering)

3.129

Administrationsudgifter og kontorhold

12.041

Rejser

14.291

Møder og mødeafholdelse

33.017

Arrangementer

31.316

IT, tele, licenser og abonnementer

20.547

Husleje

20.963

Løn, personaleadministration og intern service

15.000

Økonomiopfølgning og ledelse

20.000

I alt

1.275.098

Driftsoverskud/driftsunderskud for 2015

1.406.072

130.974

Overført overskud fra 2014

180.435

Resultat 2015 (driftsresultat samt overført overskud)

311.409

Budget 2016
Udgifter
Indkrævet hos kommunerne

1.423.0004

Overført overskud fra 2015
Løn

1.262.000
10.000

Administrationsudgifter og kontorhold

15.000

Rejser

20.000

Møder og mødeafholdelse

40.000
100.000

IT, tele, licenser og abonnementer

41.000

Husleje

28.000

Løn, personaleadministration og intern service

15.000

Økonomiopfølgning og ledelse

20.000

Til uforudsete udgifter (”buffer”)
I alt

4

311.409

Personaleudgifter (kørsel og parkering)

Arrangementer

Indtægter

183.409
1.734.409

1.734.409

Beløbet er svarende til de indkrævede midler i 2015 fremskrevet med den generelle pris- og lønudvikling.

3.10

Orientering om belysning af økonomien på
arbejdsmarkedsområdet

Hjørring Kommune
Notat

2. februar 2016

Økonomistaben, Økonomisk Forvaltning

Side 1.

Notat om udgifter og kompensation vedr. indkomstoverførsler, A-dagpenge mv.
Med indførelsen af det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem overtog kommunerne
fra 2010 indsatsen for forsikrede ledige og dermed også udgifterne til A-dagpenge mv. Derved
blev alle indsatser overfor ledige, og udgifterne forbundet hermed, samlet i kommunerne.
Samlingen af indsatsen giver god mening. Der har altid været vandringer mellem de forskellige
forsørgelsestyper - eksempelvis fra A-dagpenge til sygedagpenge, til kontanthjælp, og til førtidspension, og derfor er det logisk, at indsatserne er samlet ét sted.
Halveringen af dagpengeperioden fra fire til to år i 2010, som blev besluttet og gennemført i
forlængelse af finanskrisen, har voldsomt accelereret vandringerne fra A-dagpenge til andre
indkomstoverførsler. Derudover har den demografiske udvikling ført til en geografisk skævvridning i udgiftsudviklingen for hhv. A-dagpenge og øvrige indkomstoverførsler. Universitetsbyerne har flere udgifter til A-dagpenge grundet dimittendledighed, men samtidigt færre udgifter på de budgetgaranterede områder som følge af tilflytning af ressourcestærke unge, som fx
fører til en markant lavere andel af unge førtidspensionister. Dette har betydning for kompensationen på landsdels- og kommuneniveau.
Herunder vil nærværende notat beskrive udgiftsudviklingen og belyse konsekvensen for Nordjylland som landsdel. Først anvendes regnskaberne for perioden 2010-2014 til at vise udvikling
og konsekvens for denne historiske periode, og dernæst belyses konsekvenserne af den udgiftsudvikling, som Staten har prognosticeret for perioden 2016-2019. Efter afsnittet om Nordjylland som landsdel præsenteres den fordelingsmæssige konsekvens indenfor landsdelen.
Notatet afrundes med en kort perspektivering ift. Finansieringsudvalgets arbejde med tilpasning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem.
Nordjylland– udgiftsudviklingen og konsekvensen for landsdelen
Nordjylland har haft en udgiftsudvikling, der relativt til hele landet har været nedadgående for
A-dagpenge, men omvendt accelererende på de budgetgaranterede områder jf. figur 1 herunder:
Figur 1: Nordjyllands merudgifter ift. hele landet, kr. pr. indbygger, 2015-pl
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Note: Der er prisfremskrevet med prisstigninger på art 5.2 i G 1-3 Budgetvejledningerne fra 2013-2016.
Kilde: Regnskabstal er leveret af KL og befolkningstallet af Danmarks Statistik

Side 2

Figuren viser, at Nordjylland ift. hele landet i 2010 lå ca. 100 kr. højere pr. indbygger for udgifter til indkomstoverførsler mv., hvilket steg til knap 400 kr. pr. indbygger i 2014. I samme periode har udviklingen i merudgifterne til A-dagpenge mv. omvendt vist en nedadgående tendens. De samlede forsørgelsesudgifter pr. indbygger i Nordjylland har i hele perioden ligget på
et stabilt niveau ca. 4% over landsgennemsnittet.
Denne udvikling har betydet, at Nordjylland i 2014 tabte et trecifret mio. beløb. Årsagen er, at
der er forskellige reguleringsmekanismer på de to udgiftsområder. Nordjylland har afleveret
gevinsten ved at have nedbragt udgifterne til A-dagpenge, og har samtidig selv måttet finansiere hovedparten af den negative udvikling på de budgetgaranterede områder. Nordjylland
har med andre ord ikke mulighed for at tjene ind på gyngerne, hvad man har mistet på karrusellen.
Kompensationen og det økonomiske tab
Kompensationen på de to områder kan overordnet forklares ved, at hvis udgifterne til Adagpenge mv. i en landsdel stiger med 1 krone, kompenseres landsdelen med 1 krone, og
hvis udgifterne falder med 1 krone falder kompensationen også tilsvarende. Hvis udgifterne til
indkomstoverførsler mv. stiger med 1 krone kompenseres landsdelen og den enkelte kommune kun med et antal ører svarende til befolkningsandelen.
I Nordjylland er udgiftsudviklingen siden 2010 som beskrevet karakteriseret ved, at udgifterne
relativt til hele landet falder for A-dagpenge og stiger for indkomstoverførsler. Det betyder, at
landsdelen vil opleve, at kompensationen vedr. A-dagpenge følger med nedad krone til krone,
mens kompensationen vedr. indkomstoverførsler kun stiger med ca. 10% af væksten. Det
giver et betragteligt tab for Nordjylland – og en gevinst for det øvrige land under ét.
Tabet for Nordjylland er opgjort til ca. 165 mio. kr. i 2014, når der sammenlignes med niveauet
1
i 2010 . Det svarer til ca. 284 kr. pr. indbygger. Tabet på 165 mio. kr. er samtidigt den gevinst,
2
som landets øvrige kommuner under ét har modtaget pga. udviklingen i Nordjylland.
Fremadrettet
Ovenstående afsnit har vedrørt udgifterne og kompensationen i et historisk perspektiv på baggrund af de senest tilgængelige regnskaber. Problemstillingen er dog også gældende fremadrettet, såfremt udgifterne udvikler sig, som Staten har prognosticeret.

1

For yderligere information om beregningen af tabet se bilaget ”Sådan er de økonomiske konsekvenser

opgjort”
2

Det bemærkes, at det socioøkonomiske udgiftsbehov, der indgår i landsudligningen, har til formål at

udligne kommunernes indtægter ift. udgiftsområder, der påvirkes af den socioøkonomiske sammensætning af kommunens befolkning. Udover kompensationen via befolkningsandelen, vil kommunerne således også opleve en mer- eller mindrekompensation som følge af ændringer i det socioøkonomiske indeks. Denne mer- eller mindrekompensation vil i et vist omfang kunne henføres til udgifterne på beskæftigelsesområdet. I og med at det socioøkonomiske indeks er sammensat af en række paraplyvariable,
som har til formål at kompensere ift. flere udgiftsområder, kan der ikke beregnes en konkret effekt heraf
ift. beskæftigelsesområdet.

Side 3

I forbindelse med refusionsomlægningen har KL formidlet et regneark fra det daværende Økonomi- og Indenrigsministerium. Regnearket indeholder en prognose for udviklingen i nettoudgifterne til de ydelser, der er omfattet af den nye trappemodel. For indkomstoverførsler mv.
viser ministeriets prognose, at udgifterne til indkomstoverførsler mv. fra 2016 til 2019 forventes
at stige med 14% på landsplan, mens der forventes en stigning på 19% i Nordjylland.
Idet udgiftsvæksten på kommuneniveau kompenseres via befolkningsandelen, vil Nordjylland
opleve, at den prognosticerede udgiftsvækst fra 2016 til 2019 på 465 mio. kr. kun kompenseres med 349 mio. kr. Nordjylland vil derfor med den pt. gældende mekanisme stå over for et
forventet tab på 116 mio. kr. over tre år på de budgetgaranterede områder.

Kommunale konsekvenser indenfor landsdelen
Beskæftigelsestilskuddet kompenserer landsdelen krone til krone for nettoudgifterne til Adagpenge m.v. Men den enkelte kommune vil afhængigt af udviklingen i antallet af ledige i
egen kommuner og de øvrige kommuner i landsdelen opleve enten et tab eller en gevinst som
3
følge af ordningen.
I Nordjylland står Aalborg Kommune og de øvrige nordjyske kommuner overfor forskellige
demografiske og beskæftigelsesmæssige udfordringer. Dette blandt andet pga. Aalborgs status og tiltrækningskraft som universitetsby.
I Aalborg Kommune er tilgangen til arbejdsstyrken større end afgangen, mens det modsatte
gør sig gældende i de øvrige nordjyske kommuner. Dette bl.a. som konsekvens af flere unge
nyuddannede i Aalborg, hvoraf en del starter deres medlemskab af arbejdsstyrken som dimittendledige, hvilket isoleret set forværrer Aalborg Kommunes ledighedsudvikling. I de øvrige
nordjyske kommuner er arbejdsstyrken generelt ældre end i Aalborg. Når en person i arbejdsstyrken afgår fra beskæftigelse, overgår vedkommende til ledighed eller udgår af arbejdsstyrken. Her kan den ældre del af arbejdsstyrken have mulighed for fx at gå på efterløn eller pension, og dermed kan ledighed undgås, hvilket i så fald forbedrer kommunens ledighedsudvikling.
Nedenstående figur viser, at Aalborg Kommunes udgifter til A-dagpenge mv. relativt til hele
landet er svingende uden at vise en hverken opad- eller nedadgående tendens, mens de omvendt er faldende i det øvrige Nordjylland.

3

Beskæftigelsestilskuddet er opdelt i et grundtilskud og et merudgiftsbehov. Grundtilskuddet er lig det
samlede modtagne beskæftigelsestilskud to år før tilskudsåret. Merudgiftsbehovet - som er forskellen
mellem landsdelens samlede udgifter og grundtilskuddet - fordeles mellem kommunerne i forhold til ledigheden to år før tilskudsåret. Eftersom grundtilskuddet er lig det samlede modtagne beskæftigelsestilskud to år før tilskudsåret, vil kommunerne ”i udgangspunktet” stå med samme gevinst/tab som to år
tidligere. Såfremt ledighedsudviklingen i kommunen har været relativ bedre end landsdelsudviklingen i de
seneste to år, vil gevinsten kunne yderligere forøges eller tabet reduceres i forhold til to år tidligere.
Reelt er det således ledighedsudviklingen siden 2010, hvor kommunerne første gang modtog beskæftigelsestilskuddet, der er afgørende for, om kommunen oplever et tab eller en gevinst på ordningen.
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Figur 2: Merudgifter pr. indbygger ift. hele landet, A-dagpenge mv., kr., 2015 pl
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Note: Der er prisfremskrevet med prisstigninger på art 5.2 i G 1-3 Budgetvejledningerne fra 2013-2016.
Kilde: Regnskabstal er leveret af KL og befolkningstallet af Danmarks Statistik

Omvendt forholder det sig med udgifterne til indkomstoverførsler mv. Her er merudgifterne
stigende i det øvrige Nordjylland, mens de falder i Aalborg jf. figur 3 herunder:
Figur 3: Merudgifter pr. indbygger ift. hele landet, Indkomstoverførsler mv, kr., 2015 pl
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Note: Der er prisfremskrevet med prisstigninger på art 5.2 i G 1-3 Budgetvejledningerne fra 2013-2016.
Kilde: Regnskabstal er leveret af KL og befolkningstallet af Danmarks Statistik

En af forklaringerne på denne udvikling er, at ressourcestærke unge flytter mod universitetsbyerne, hvilket bl.a. betyder, at det øvrige Nordjylland har en betragteligt større andel af unge
førtidspensionister.
Aalborg Kommune opnår således en gevinst ved at merudgifterne pr. indbygger til indkomstoverførsler mv. ift. hele landet er faldene. Samtidigt taber Aalborg Kommune stort på beskæftigelsestilskuddet, fordi kommunen ligger i en landsdel, hvor udgifterne til A-dagpenge mv.
generelt er faldene, samtidigt med at dette ikke er tilfældet i Aalborg. I Aalborg Kommune er
tabet på beskæftigelsestilskuddet i 2014 opgjort til ca. 93,2 mio. kr. Gevinsten på de budgetga-
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ranterede områder er for 2014 samtidigt opgjort til ca. 67,6 mio. kr., hvilket dermed giver et
4
nettotab for Aalborg Kommune på ca. 25,6 mio. kr. svarende til ca. 124 kr. pr. indbygger.
For det øvrige Nordjylland er gevinsten på beskæftigelsestilskuddet lig tabet i Aalborg, og
dermed ca. 93,2 mio. kr. i 2014. På de budgetgaranterede områder er tabet i det øvrige Nordjylland opgjort til ca. 232,0 mio. kr. Dette giver et nettotab på ca. 138,8 mio. kr. svarende til ca.
5
370 kr. pr. indbygger.
Konsekvenserne for de enkelte nordjyske kommuner kan ses i tabellen herunder:
Tabel 1: Konsekvenser på kommuneniveau
Tab (-) / Gevinst (+) i 2014 (2015-pl)
De budgetgaranterede Beskæftigelsestilskud, Indkomstoverførsler i Indkomstoverførsler i
områder, mio. kr.
mio. kr.
alt, mio. kr.
alt, kr. pr. indbygger
Brønderslev
-34,2
9,1
-25,0
-702
Frederikshavn
-101,1
41,2
-59,9
-991
Hjørring
-11,3
3,4
-7,9
-121
Jammerbugt
-21,1
8,3
-12,8
-335
Læsø
-0,4
-0,8
-1,1
-615
Mariagerfjord
-4,6
-3,2
-7,7
-183
Morsø
-8,7
20,1
11,4
541
Rebild
-1,1
11,3
10,2
354
Thisted
-34,0
3,4
-30,6
-693
Vesthimmerlands
-15,5
0,4
-15,2
-405
Aalborg
67,6
-93,2
-25,6
-124
Nordjylland i alt
-164,4
0,0
-164,4
-283

Tab (-) / Gevinst (+), de budgetgaranterede områder
omfattet af trappemodellen, 2019 (2016-pl)
Mio. kr.

Kr. pr. indbygger
4,9
-43,7
-25,3
-6,9
-2,2
6,7
-8,1
0,5
-13,8
1,7
-29,9
-116,1

Note: Der er for prisfremskrevet med prisstigninger på art 5.2 i G 1-3 Budgetvejledningerne fra 2013-2016. Bemærk
note 4 nederst på siden om, at gevinsten for indkomstoverførsler mv. formentligt er overvurderet, og dermed det samlede tab formentligt undervurderet for Aalborg Kommunes vedkommende, samt note 5 nederst på siden om, at tabet
for det øvrige Nordjylland under ét formentligt er marginalt overvurderet.
Kilde: Regnskabstal er leveret af KL og befolkningstallet af Danmarks Statistik

Perspektivering ift. Finansieringsudvalgets arbejde med tilpasning af det kommunale
tilskuds- og udligningssystem.
Finansieringsudvalget har som led i Aftale om reform af refusionssystemet og justeringer i
udligningssystemet fået til opgave at iværksætte et analysearbejde med henblik på en tilpasning af udligningssystemet med virkning fra 2018.
Det foreslås, at KKR Nordjylland fremsender en skrivelse samt nærværende notat til Finansieringsudvalget for at gøre udvalget opmærksom på den beskrevne problemstilling, som dermed
kan indgå i udvalgets arbejde.

4

Aalborg Kommunes socioøkonomiske indeks er fra 2010 til 2014 faldet fra 1,01 til 0,95, og Aalborg

Kommune har dermed mistet indtægter pga. af denne udvikling. Tabet kan jf. note 2 på side 2 i et vist
omfang henføres til de faldende udgifter til indkomstoverførsler mv., hvorfor gevinsten på dette område
formentligt overvurderes i regnestykket. Dermed er det samlede tab for Aalborg Kommune formentligt
undervurderet.
5

Det socioøkonomiske indeks for det øvrige Nordjylland under ét var i 2010 på 0,94 og i 2014 på 0,95.

Jf. samme argumentation som angivet i noten ovenfor, betyder det, at tabet i Nordjylland formentligt er
marginalt overvurderet.

136
-735
-393
-182
-1324
161
-402
18
-318
47
-139
-198
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Bilag: Sådan er de økonomiske konsekvenser opgjort
Nærværende bilag er en mere teknisk gennemgang af de konsekvensberegninger, der er
fremført i notatet. Med bilaget i hånden er det således transparent, hvordan de nævnte tab er
beregnet.
Konsekvensberegning Beskæftigelsestilskud
Beskæftigelsestilskuddet dækker over det, der i notatet er benævnt som ”A-dagpenge mv.”.
Beskæftigelsestilskuddet giver isoleret set ikke anledning til hverken tab eller gevinst på
landsdelsniveau, idet landsdelen via efterregulering kompenseres krone til krone for de faktiske udgifter. På kommuneniveau er konsekvensen ganske simpel at beregne, idet udgifterne i
regnskab 2014 blot fratrækkes det endelige beskæftigelsestilskud for samme år. Dette giver
følgende konsekvenser for de nordjyske kommuner:
Tabel B.1, Konsekvenser, beskæftigelsestilskuddet 2014, mio. kr., 2015-pl
Endeligt beskæftigelsestilskud 2014
Brønderslev

Udgifter i
regnskab
2014

Gevinst(+)/
Tab(-) i 2014

88,3

79,2

9,1

Frederikshavn

173,8

132,7

41,2

Hjørring

166,0

162,6

3,4

90,9

82,6

8,3

5,2

6,0

-0,8

Mariagerfjord

93,4

96,6

-3,2

Morsø

61,7

41,6

20,1

Rebild

66,4

55,1

11,3

Thisted

82,0

78,7

3,4

Vesthimmerlands

74,7

74,3

0,4

435,8

529,0

-93,2

1.338,3

1.338,3

0,0

Jammerbugt
Læsø

Aalborg
Nordjylland i alt

Note: Der er prisfremskrevet med prisstigninger på art 5.2 i G 1-3 Budgetvejledningerne fra 2016.
Kilde: Regnskabstal er leveret af KL

Konsekvensberegning Budgetgaranti mv.
Budgetgaranti mv. dækker over det, der i notatet er benævnt som ”indkomstoverførsler mv.”.
De budgetgaranterede områder (inkl. ”øvrige overførsler”) kompenseres via bloktilskuddet. Det
samlede bloktilskud finansierer en række ordninger bl.a. det meste af landsudligningen, tilskud
til kommuner med højt strukturelt underskud mv. Når bloktilskuddet har finansieret disse ordninger fordeles residualet efter kommunernes befolkningsandel. Det betyder, at det ikke er
muligt at beregne præcist hvad den enkelte kommune modtager i kompensation for de budgetgaranterede udgifter, og derved kan en konsekvensberegning ikke opstilles så simpelt som
ovenfor vedr. beskæftigelsestilskuddet. Konsekvensen er, at den enkelte kommunes udgiftsog kompensationsniveau ikke kan beregnes. Eksempelvis var de budgetgaranterede udgifter i
2014 skønnet til at blive knap 59 mia. kr. De 59 mia. kr. indgår i bloktilskuddet, men det kan
ikke beregnes præcist hvor stor en del heraf fx Brønderslev kommune modtog.
Hvert år i forbindelse med økonomiaftalerne laves der et nyt skøn for tilskudsårets udgifter
indenfor de budgetgaranterede områder. Dette nye skøn medfører en ændring af bloktilskud-
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det. Det er i den henseende rimeligt at betragte denne ændring af bloktilskuddet, som en marginal ændring heraf, og dermed som en del af det residual, der fordeles mellem kommunerne
efter befolkningsandelen. Derved bliver det muligt at beregne konsekvenser på kommuneniveau af disse ændringer. Det er således rimeligt at antage, at hvis kompensationen til de budgetgaranterede områder stiger med eksempelvis 1 mia. kr., vil Brønderslev kommune modtage
sin befolkningsandel heraf, svarende til ca. 633.000 kr. i 2014. Skønnet i forbindelse med økonomiaftalen vil naturligvis aldrig passe helt præcist. Der foretages i budgetåret en midtvejsvurdering, som dog i de fleste tilfælde ikke giver anledning til ændring i tilskuddet. Derfor vil samtlige kommuner enten vinde eller tabe på denne fejlmargin fra skøn til faktiske udgifter afhængigt af om skønnet var for højt eller lavt.
Når der regnes på konsekvenserne i notatet, er denne fejlmargin fra skøn til faktiske udgifter
ikke interessant. Derfor er der regnet på udviklingen i kommunernes udgifter i regnskabssituationen. Der er endvidere taget højde for, at konjunktursvingninger og ændret lovgivning kan
øge eller reducere udgifterne på landsplan. Metoden er som følger – alt er regnet i 2015-pl:
A. Først beregnes de budgetgaranterede udgifter pr. indbygger på landsplan og i den enkelte nordjyske kommune.
B. Dernæst beregnes mer- eller mindreudgifterne i den enkelte kommune ift. landsgennemsnittet.
C. Efterfølgende beregnes udviklingen i mer- eller mindreudgifterne ift. landsgennemsnittet. Der er taget udgangspunkt i ændringen fra 2010 til 2014.
D. Ændringen i mer- eller mindreudgiften pr. indbygger fra 2010 til 2014 ganges med antallet af indbyggere i kommunen.
E. Sidst fratrækkes kommunens befolkningsandel af resultatet fra pkt. D, idet ændringen i
udgiftsniveauet i den enkelte kommune øger eller reducerer kompensationen på
landsplan, og derved kompenseres kommunen med sin befolkningsandel af egen ændring.
Med ovenstående beregningsmetode vil man få et resultat for den enkelte kommunes
tab/gevinst i 2014 ift. det udgangspunkt kommunen havde i 2010. Beregningen neutraliserer
virkninger af ny lovgivning og konjunktursvingninger ved at holde den enkelte kommunes udgifter pr. indbygger op mod landsgennemsnittet.
Beregningen giver nedenstående resultat for de nordjyske kommuner:

Hjørring Kommune

Tabel B.2: Konsekvenser, Budgetgaranti mv. 2014 ift. 2010-niveau, 2015-pl
Beregningstrin A

Regnskabsudgifter,
1.000 kr.

Brønderslev
Frederikshavn
Hjørring
Jammerbugt
Læsø
Mariagerfjord
Morsø
Rebild
Thisted
Vesthimmerlands
Aalborg
Hele landet
Nordjylland

2010
346.680
626.556
691.309
381.116
15.076
405.268
243.259
206.433
461.624
363.077
2.052.299
54.772.421

2014
420.528
782.957
763.933
441.079
16.295
453.655
267.043
240.428
536.174
416.059
2.307.229
62.193.485

Befolkning
2010
35.804
62.007
66.803
38.927
1.969
42.604
21.833
28.852
45.297
38.106
197.426
5.534.738

2014
35.627
60.458
65.405
38.351
1.808
42.093
21.003
28.794
44.230
37.479
205.809
5.627.235

Beregningstrin B

Beregningstrin C
Beregningstrin D
Beregningstrin E
Forbedring (+)/
forværring (-) af
Tab(-) / Gevinst (+)
kompensation Tab (-) /Gevinst
Mer(+)-/mindre(-)udgifter udgifter pr.
før kompensation
for egen
(+) efter
Udgifter pr. indbygger,
pr. indbygger ift.
indbygger ift.
for egen ændring, Befolknings- ændring, 1.000 kompensation,
kr.
landsplan, kr.
landsplan, kr.
Befolkning
1.000 kr.
andel
kr.
1.000 kr.
2010
9.683
10.105
10.348
9.791
7.657
9.512
11.142
7.155
10.191
9.528
10.395
9.896

2014
11.804
12.950
11.680
11.501
9.013
10.777
12.715
8.350
12.122
11.101
11.211
11.052

2010
-213
208
452
-106
-2.239
-384
1.246
-2.741
295
-368
499
0

2014
751
1.898
628
449
-2.040
-275
1.662
-2.702
1.070
49
158
0

2014 ift. 2010niveau
-965
-1.690
-175
-554
-200
-109
-417
-39
-775
-417
341
0

2014
35.627
60.458
65.405
38.351
1.808
42.093
21.003
28.794
44.230
37.479
205.809
5.627.235

2014 ift. 2010niveau
-34.373
-102.157
-11.476
-21.265
-361
-4.584
-8.750
-1.121
-34.289
-15.626
70.151
0

2014
0,63%
1,07%
1,16%
0,68%
0,03%
0,75%
0,37%
0,51%
0,79%
0,67%
3,66%
100,00%

2014 ift. 2010niveau
218
1.098
133
145
0
34
33
6
270
104
-2.566
0

2014 ift. 2010niveau
-34.155
-101.059
-11.342
-21.120
-361
-4.550
-8.717
-1.115
-34.020
-15.522
67.586
0
-164.376

Note: Der er prisfremskrevet med prisstigninger på art 5.2 i G 1-3 Budgetvejledningerne fra 2013-2016.
Kilde: Regnskabstal er leveret af KL og befolkningstallet af Danmarks Statistik

Konsekvensberegning 2016-2019
Denne konsekvensberegning tager udgangspunkt i den prognose det daværende Økonomi- og Indenrigsministerium har lavet ifm. refusionsomlægningen. Konsekvensen
beregnes ganske enkelt ved at kompensationen udgøres af befolkningsandelen af udvikligen på landsplan. Derfra trækkes udgiftsvæksten for landsdelen.
Tabel B.3: Konsekvenser, Budgetgaranti mv. 2016-2019 ift. , mio. kr., 2016-pl

Nordjylland
Det øvrige land
Hele landet

Ministeriets prognosticerede nettoudgifter til de
budgetgaranterede områder under trappemodellen, mio. kr. 2016
2016
2019 Vækst
2.513
2.978
465
21.856
24.824
2.968
24.369
27.803
3.434

Befolkningsandel
2019
10,2%
89,8%
100,0%

Kompensation
349
3.084
3.434

Tab(-)/gevinst(+)
-116
116
0

Kilde: Udgiftsprognoserne er fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, mens befolkningsandelen er beregnet på baggrund af befolkningsprognosen er fra Danmarks statistik

