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KKR 

HOVEDSTADEN 

NOTAT  

Fordeling af nye midler Praksisplan  

Danske Regioner og KL har via økonomiaftalerne i 2015 har tilkendegivet, 

at regioner og kommuner vil afsætte 200 mio. kr. som nye midler til for-

handling af underliggende aftale for praksisplanen. Udmøntningen af mid-

lerne forudsætter at der sker en decentraliseringen af henholdsvis samtalete-

rapi og sygebesøg fra den centrale overenskomst.  

De 200 mio.kr. fordeles med hhv. 100 mio. kr. fra de 98 kommuner samt 

100 mio. kr. fra de fem regioner. Den kommunale andel af de 100 mio. kr. 

for hovedstadsregionens kommuner er ca. 32 mio. kr. der fordeles efter 

bloktilskudsnøglen. 

 

Nedenfor fremgår de enkelte kommuners respektive andel af de 100 mio. 

kr. som foreslås afsat i budget 2016.  

 

Kommune        kr. 

Albertslund Kommune 
                     
578.287  

Allerød Kommune 
                     
392.773  

Ballerup Kommune 
                     
934.704  

Bornholms Regionskommune 
                     
741.672  

Brøndby Kommune 
                     
747.019  

Dragør Kommune 
                     
210.294  

Egedal Kommune 
                     
651.676  

Fredensborg Kommune 
                     
671.423  
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Frederiksberg Kommune 1.747.424  

Frederikssund Kommune 
                     
769.164  

Furesø Kommune 
                     
609.261  

Gentofte Kommune 
                 
1.252.811  

Gladsaxe Kommune 
                 
1.203.836  

Glostrup Kommune 
                     
400.456  

Gribskov Kommune 
                     
680.360  

Halsnæs Kommune 
                     
569.522  

Helsingør Kommune 
                 
1.112.723  

Herlev Kommune 
                     
510.961  

Hillerød Kommune 
                     
821.809  

Hvidovre Kommune 
                     
992.382  

Høje-Taastrup Kommune 
                     
956.493  

Hørsholm Kommune 
                     
416.408  

Ishøj Kommune 
                     
473.237  

Københavns Kommune 
               
10.182.665  

Lyngby-Taarbæk Kommune 
                     
935.603  

Rudersdal Kommune 
                     
930.456  

Rødovre Kommune 
                     
736.012  

Tårnby Kommune 
                     
750.318  

Vallensbæk Kommune 
                     
251.833  

I alt Region Hovedstaden 
               
31.231.582  
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1. INDLEDNING 
KKR Hovedstaden har i perioden 2011-2015 indgået aftaler om prisudviklingen på de takstbelagte 

tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisningen.  

I Styringsaftale 2015 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden indgået følgende flerårige strategi 

for takstudviklingen på det specialiserede socialområde og specialundervisning: 

 At priserne i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning 

til og med 2016 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus en procent i 

forhold til prisniveauet i 2014. 

 

Desuden blev det besluttet, at takstudviklingen skal måles eksklusiv de beregnede omkostninger 

(forrentninger, afskrivninger og tjenestemandspensioner) samt efterreguleringer af over- og 

underskud fra tidligere år, hvilket benævnes som udvikling i udgifter pr. dag. 

 

Ifølge Styringsaftalen skal der foretages årlige analyser af takst- og udgiftsudviklingen i kommunerne, 

som drøftes i kommunaldirektørkredsen (K29) og i KKR. 

 

Nærværende notat præsenterer resultaterne af analysen foretaget af takstanalysegruppen under KKR 

Hovedstadens Embedsmandsudvalg for Socialområdet og Specialundervisningen for så vidt angår 

udviklingen i udgifter pr. dag fra 2014 til 2015 samt driftsherrernes anvendte overheadprocenter i 

2015. 

 

Det skal understreges, at den flerårige strategi for takstudvikling ikke fastsætter mål for 

takstudviklingen i 2015, men først for 2016. Analysen af udviklingen i udgifter pr. dag fra 2014 til 2015 

skal således ses som en midtvejsstatus på driftsherrernes efterlevelse af aftalen i 2016.  

 

Først præsenteres i afsnit 2 et resumé af analysens overordnede resultater. Dernæst følger i afsnit 3 en 

oversigt over udviklingen i udgifter pr. dag 2014-2015 fordelt på driftsherrer. I afsnit 4 følger en 

oversigt over den gennemsnitlige overheadprocent i 2015 fordelt på driftsherrer. Bilagene i afsnit 5 

indeholder årsagsforklaringer på eventuelle stigninger i udgifter pr. dag, afvigelse fra overheadprocent 

samt en kortfattet beskrivelse af den anvendte metode for analysen. 

For en mere detaljeret gennemgang af resultaterne henvises til notatet ”Analyse af udviklingen på 

takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2014-2015”. Notatet kan 

findes på hjemmesiden for Rammeaftalen www.rammeaftale-h.dk. 

  

http://www.rammeaftale-h.dk/
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2. RESUMÉ 
Alle kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden har indberettet takster for 2014 og 

2015. Samlet indgår der i analysen 783 takster for tilbud på det specialiserede socialområde og 

specialundervisning med et samlet udgiftsgrundlag i 2015 på 7,4 mia. kr. Analysen omfatter således 96 

procent af de indberettede takster.1 

 

Samlet set for hele regionen er driftsherrerne halvvejs i forhold til at realisere målet om reduktion med 

1 procent i 2016 i forhold til 2014. Således er udgifterne pr. dag er fra 2014 til 2015 i gennemsnit for 

hele hovedstadsregionen faldet med 0,5 procent efter p/l-fremskrivning. 

 

22 kommuner2 har reduceret udgifterne pr. dag, herunder har 15 af kommunerne i gennemsnit 

reduceret udgifterne pr. dag med 1 procent eller mere. Region Hovedstaden har ligeledes i gennemsnit 

reduceret udgifterne pr. dag med 1 procent eller mere. Fem kommuner har i gennemsnit hævet 

udgifterne pr. dag fra 2014 til 2015.  

 

Udviklingen for de enkelte driftsherrer fremgår af notatets afsnit 3. Årsager til stigningen i udgifter pr. 

dag for de fem kommuner fremgår af bilag A. 

 

Den gennemsnitlige overheadprocent for de 27 kommuner er 7,1 procent i 2015. 

Den gennemsnitlige overheadprocent for Region Hovedstaden er 5,1 procent i 2015. 

 

Én kommune har en højere gennemsnitlig overheadprocent end styringsaftalens vejledende norm på 7 

procent. Én kommune har en overheadprocent, der ligger væsentligt lavere en den vejledende norm 

på 7 procent. Afvigelserne i de to kommuner skyldes beregningstekniske afvigelser, som vil blive 

tilrettet fremadrettet. På baggrund af dette kan det konstateres, at kommunerne i gennemsnit 

anvender en overheadprocent på 7 eller lige under. 

 

Region Hovedstaden beregner de indirekte omkostninger konkret og er ikke omfattet af den 

vejledende norm på 7 procent. 

 

Overheadprocenten for de enkelte driftsherrer fremgår af afsnit 4. Årsager til overheadprocenter, der 

afviger væsentligt fra styringsaftalens vejledende norm for beregning af overheadprocent, fremgår af 

bilag B. 

 

  

                                                           
1
 Den primære årsag til, at takster er udeladt af analysen, er, at der er foretaget væsentlige indholdsændringer i tilbuddet i eksempelvis 

målgruppe eller ydelser, som gør, at taksterne ikke er sammenlignelige mellem årene. Dernæst er nogle takster nye takster for 2015, hvor der 
ikke findes en sammenlignelig takst i 2014. 
2
 I hovedstadsregionen er der indgået to forpligtende kommunesamarbejder mellem henholdsvis Tårnby og Dragør Kommuner samt Ishøj og 

Vallensbæk Kommuner. For analysen betyder dette, at Tårnby og Ishøj har indberettet oplysninger om takster på vegne af henholdsvis 
Dragør og Vallensbæk, hvorfor det samlede antal kommuner i analysen er 27. 
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3. UDVIKLING I UDGIFTER PER DAG 
Tabel  1 viser den gennemsnitlige udvikling i udgifter pr. dag fra 2014 til 2015 på de takstbaserede 

tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning fordelt på de enkelte kommuner i 

hovedstadsregionen samt Region Hovedstaden. 

Tabel 1: Gennemsnitlig udvikling i udgifter pr. dag 2014-2015 

Driftsherre 
Udvikling i udgifter pr. dag 

2014-2015 i procent 

Halsnæs Kommune -5,0 

Herlev Kommune -4,8 

Allerød Kommune -4,0 

Albertslund Kommune -3,7 

Fredensborg Kommune -3,6 

Hørsholm Kommune -3,3 

Glostrup Kommune -2,9 

Bornholms Regionskommune -2,1 

Helsingør Kommune -2,0 

Ballerup Kommune -1,7 

Hillerød Kommune -1,7 

Brøndby Kommune -1,4 

Region Hovedstaden -1,4 

Ishøj og Vallensbæk kommuner -1,3 

Høje-Taastrup Kommune -1,2 

Gentofte Kommune -1,2 

Tårnby og Dragør kommuner -0,9 

Hvidovre Kommune -0,8 

Gladsaxe Kommune -0,5 

Rudersdal Kommune -0,4 

Rødovre Kommune -0,4 

Egedal Kommune -0,2 

Lyngby-Taarbæk Kommune -0,2 

Københavns Kommune 0,4 

Furesø Kommune 1,1 

Frederiksberg Kommune 1,5 

Frederikssund Kommune 1,6 

Gribskov Kommune 3,8 

Gennemsnit -0,5 
Kilde: Driftsherrers indberetning af takstoplysninger til Fælleskommunalt sekretariat 2015. 
Note: Udvikling i udgifter pr. dag er målt efter prisfremskrivning. 
Note: Metode for beregning af udvikling i udgifter pr. dag er beskrevet i bilag C. 
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4. OVERHEADPROCENT 
Tabel 2 viser en opgørelse af den gennemsnitlige overheadprocent, der er anvendt i kommunerne i 

hovedstadsregionen i takstberegningen for 2015. 

Tabel 2: Gennemsnitlig overheadprocent 2015 

Driftsherre 
Gennemsnitlig 

overheadprocent 2015 

Tårnby og Dragør kommuner 3,7 

Egedal Kommune 6,4 

Høje-Taastrup Kommune 6,5 

Halsnæs Kommune 6,6 

Hillerød Kommune 6,7 

Ballerup Kommune 6,8 

Herlev Kommune 6,8 

Lyngby-Taarbæk Kommune 6,9 

Frederiksberg Kommune 6,9 

Fredensborg Kommune 6,9 

Hvidovre Kommune 6,9 

Rødovre Kommune 7,0 

Helsingør Kommune 7,0 

Frederikssund Kommune 7,0 

Bornholms Regionskommune 7,0 

Brøndby Kommune 7,0 

Albertslund Kommune 7,0 

Gladsaxe Kommune 7,0 

Gentofte Kommune 7,0 

Gribskov Kommune 7,0 

Furesø Kommune 7,0 

Glostrup Kommune 7,0 

Allerød Kommune 7,0 

Hørsholm Kommune 7,0 

Ishøj og Vallensbæk kommuner 7,0 

Rudersdal Kommune 7,0 

Københavns Kommune 7,5 

Gennemsnit alle kommuner 7,1 

Region Hovedstaden 5,1 
Kilde: Driftsherrers indberetning af takstoplysninger til Fælleskommunalt sekretariat 2015. 
Note: Den totale gns. overheadprocent er beregnet eksklusiv Region Hovedstaden, da Region 
Hovedstaden beregner de indirekte omkostninger konkret. 
Note: Metode for beregning af overheadprocent er beskrevet i bilag C. 
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5. BILAG 
 

BILAG A: ÅRSAGER TIL UDVIKLING I UDGIFTER PER DAG 

Nedenfor er anført driftsherrers forklaringer for de driftsherrer, hvor der er sket en gennemsnitlig 

stigning i udgifter pr. dag fra 2014 til 2015. 

 

Driftsherre Driftsherres bemærkninger 

Frederiksberg Kommune Stigningen fra 2014 til 2015 skyldes primært tekniske korrektioner, som der bør 
tages forbehold for i den endelige effektopgørelse, samt en ekstraordinær 
overførsel, der bortfalder i 2016. I forhold til KKR-aftalen har 
Kommunalbestyrelsen allerede ved sidste års budget pålagt de sociale 
institutioner et effektiviseringskrav svarende til den nødvendige takstreduktion 
med effekt fra 2016, og det er således forventningen, at Frederiksberg Kommune 
vil overholde takstaftalen for 2016. 
 
Stigningen på voksenområdet skyldes bl.a. en ekstraordinær opskrivning af 
budget 2015 på grund af et overført mindreforbrug på 2,3 mio. kr. fra 2014. 
Budget 2016 vil blive opskrevet tilsvarende, og taksten vil derfor falde igen. 
Derudover skyldes stigningen, at hjemløsetilbuddene Carpe Diem og 
Natvarmestuen er blevet lagt ind under Herberget Lærkehøjs takst, samt at 
belægningsprocenterne for enkelte tilbud er lavere end i beregningen af 
taksterne for 2014. For sidstnævnte arbejdes der målrettet på at reducere 
tomgang og dermed hæve belægningsprocenterne. 
 

Frederikssund Kommune Stigningen fra 2014 til 2015 skyldes primært, at Videncenteret på Ådalenskolen 
er udvidet med 3 stillinger, i forbindelse med den nye skolereform der trådte i 
kraft for skoleåret 2014/2015. Der er ikke tilknyttet en takstfinansieret SFO til 
skolen, så det har derfor ikke været muligt at overføre normering mellem SFO og 
skole, som det er andre steder, derfor er eneste mulighed takststigning. 
 
Skolen ved Kæret har i forbindelse med vedtagelsen af budgettet 2012 og med 
5/12 virkning i budget 2012, fået indregnet en besparelse på 9% på SFO og 19% 
på skolen, det har vist sig at være en alt for stor besparelse, så der er i skoleår 
2014/15 lavet en udvidelse af normeringen. 
 
Kommunen vil arbejde for at realisere målet for den flerårige strategi i 2016. 
 

Furesø Kommune Specialundervisning/specialfritidstilbud/særligt dagtilbud:  
I 2014 var der ved en fejl ikke indregnet bygningsudgifter for 0,38 mio. kr. Når 
takstudviklingen korrigeres for dette, er udviklingen for denne type tilbud på 
0,03 pct. Dertil kommer planlagte effektiviseringer, som gennemføres i 2015 
samt implementering af folkeskolereformen. I budget 2016 vil kommunen fortsat 
have fokus på at tilpasse økonomien i tilbuddene med henblik på at overholde 
rammeaftalen. 
 
Voksen-handicap-institutioner: 
Taksterne for disse tilbud er samlet set steget med 2,23 pct. fra 2014 til 2015. 
Stigningen skyldes dels reorganisering af området, herunder flytning af tilbud 
med øgede beregnede omkostninger til følge, og dels at nogle udgifter ikke har 
været indregnet tidligere. I løbet af 2015 omstruktureres fire § 107-tilbud jf. krav 
fra Socialtilsynet. Fra 2016 vil grundforudsætningerne for tilbuddene (herunder 
pædagogisk indhold, målgruppe/funktionsevne mv.) og deres økonomi blive 
nærmere belyst med henblik på at overholde rammeaftalen. 

Gribskov Kommune I Gribskov Kommune er tilrettelagt en større budgetanalyse af alle kommunens 
sociale tilbud. Analysen forløber i 2014-2015. Budgetanalyserne af de respektive 
tilbud skal bl.a. munde ud i at efterleve Styringsaftalens mål om at reducere 
taksterne, samlet set, fra 2014 til 2016 med minimum én procent. Taksterne for 
2015 er en mellemstation i dette arbejde, hvor målet har været, at taksterne 



                   Udviklingen i de takstbaserede tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2014-2015 

                                                                                        Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde 8 
 

samlet set holdes uændret fra 2014 til 2015. Og at reduktionen så vil ske fra takst 
2016, med afsæt i resultaterne af budgetanalyserne, der foreligger endeligt i 1. 
halvår 2015. 
 
Foreløbige resultater af analysen i 2014, for så vidt angår Kobbel-Husene, viste at 
der allerede fra 2015 var behov for en justering af takstgrundlagene for de fire 
tilbud under Kobbel-Husene. Dette for, at få udgifterne mere korrekt fordelt i 
overensstemmelse med de faktiske forhold. På grund af vigende efterspørgsel er 
der fra 2015, samtidig reduceret i antal pladser på botilbudet Kobbel-Husene, 
Gydevej 15. Men på baggrund af de foreløbige resultater af budgetanalysen, har 
det ved takstfastsættelsen for 2015 ikke været muligt at reducere det samlede 
udgiftsgrundlag, selvom der er blevet færre pladser. Derfor stiger udgifterne 
opgjort pr. plads fra 2014 til 2015. Da der samtidig er sket en omfordeling af 
udgifter mellem de fire tilbud har Gribskov Kommune anmodet om, at taksterne 
for Kobbel-Husene blev holdt ude af dette års KKR-analyse. Dette blev dog ikke 
imødekommet af takstanalysegruppen, hvilket kommunen har taget til 
efterretning, med bemærkning om, at Gribskov Kommune overholder 
Styringsaftalen, og stadig forventer at realisere den aftalte takstreduktion fra 
2014 til 2016. Såfremt Kobbel-Husene friholdes fra analysen vil udviklingen i 
udgifter pr. dag være -1,9 procent frem for 3,8 procent. 
 

Københavns Kommune Afventer forklaring 

Rudersdal Kommune Ifølge analysen har Rudersdal Kommune reduceret udgifter pr. dag med 0,4 
procent fra 2014 til 2015 efter p/l-fremskrivning. 
 
Botilbud Ebberød er etableret 1. januar  2014 ved samling af Botilbud 
Bøgelunden og Botilbud Piberødhus. Begge disse botilbud har siden 2009 oplevet 
vigende belægning, hvilket primært skyldes, at der er vigende efterspørgsel efter 
botilbud til ældre borgere med udviklingshæmning samt borgere med multiple 
handicap, som indgår i rammeaftalen. For at undgå underskud og deraf stigende 
takster har kommunen bestræbt sig på at reducere antal pladser, budget og at 
samle boliger på færre afdelinger og adresser. Antallet af pladser er siden 2009 
reduceret fra 101 til 83, dvs. ca. 20 %. I kraft af den overvågning og tilpasning, 
som er sket over årene, er det lykkes at holde et stabilt driftsbudget pr. borger og 
rimelig stabile takster. Der har et enkelt år i 2014 været behov for at indregne 
underskud ved drift af botilbud Piberødhus pga. ekstraordinær høj afgang.  
  
Da der fortsat er vigende belægning forventes antallet af pladser nedsat med 
yderligere 8 pladser i 2016. I 2016 planlægges nybyggeri. De nye boliger skal 
erstatte de utidssvarende boliger i det nuværende Botilbud Ebberød, og de 
opføres som almennyttige boliger. Dette vil medføre flere ændringer i de 
driftsmæssige forudsætninger. 
  
Botilbud Ebberød, tidl. Bøgelunden og Piberødhus, har derfor over årene været 
særligt udfordret af vigende belægning, og der er taget rettidig aktion på 
udfordringerne ved budgetreduktion og fysisk samling. I den givne situation 
finder kommunen det derfor ikke forsvarligt at reducerer driftsbudgettet 
yderligere med 1 %. 
 
Analysen af udviklingen i udgifter pr. dag er udarbejdet inklusiv botilbuddet 
Ebberød. I 2014 er der beregnet gennemsnitstakster for de to tilbud Bøgelunden 
og Piberødhus som er sammenlignelige med taksterne for Ebberød i 2015. 
Såfremt botilbuddet Ebberød ikke indgår i analysen vil udviklingen i udgifter pr. 
dag være -1,3 procent frem for -0,4 procent. 
 

Rødovre Kommune Ifølge analysen har Rødovre Kommune reduceret udgifter pr. dag med 0,4 
procent fra 2014 til 2015 efter p/l-fremskrivning. 
 
I 2015 har kommunen berigtiget takstberegningen og indregnet andel af 
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barselsfond, hvilket ikke har indgået i takstberegningerne i årene før 2015. Dette 
medfører en stigning i taksterne og udgifter pr. dag i 2015. Korrigeres der for 
denne stigning i analysen vil udviklingen i udgifter pr. dag være -1,0 procent frem 
for -0,4 procent. 
 

 

 

BILAG B: ÅRSAGER TIL AFVIGELSER I OVERHEADPROCENTER 
Nedenfor er anført årsager til driftsherrers overheadprocenter, der er afviger fra styringsaftalens 
vejledende norm på 7 procent af de direkte omkostninger. 
 
Driftsherre Bemærkninger 

Tårnby-Dragør Kommunen har en gennemsnitlig overheadprocent på 3,7 procent, hvilket primært 
skyldes, at kommunen delvist har beregnet de indirekte omkostninger på en 
specialskole efter beregningsmetoden i netværk 6 (se nedenfor). Desuden har 
kommunen ikke kunnet fordele udgifter mellem de direkte og de indirekte 
omkostninger i gruppeordninger på specialundervisningsområdet, hvorfor 
udgifterne er placeret under direkte omkostninger. 
 

København Kommunen har en gennemsnitlig overheadprocent på 7,5, hvilket skyldes, at 
kommunen har tillagt barselsfond til de indirekte omkostninger. Disse skal korrekt 
indgå under de direkte omkostninger og vil blive justeret fremadrettet. Kommunen 
oplyser, at den ellers anvender den vejledende norm på 7 procent af de direkte 
omkostninger. 
 

Netværk 6 på 
specialundervisningsområdet 

På specialundervisningsområdet har kommunerne i Netværk 6 (Albertslund, 
Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj-Vallensbæk, Rødovre, Tårnby-
Dragør)  udviklet en fælles metode til beregning af takster for gruppeordninger, 
hvor der foregår salg af pladser mellem kommunerne indenfor Netværk 6. Dette 
betyder, at de beregnede indirekte omkostninger i gruppeordningerne for de fleste 
kommuners vedkommende er lavere end de 7 procent. Kommunerne i Netværk 6 er 
i færd med at udvikle en ny beregningsmetode, der vil kunne applikeres på 
omkostningselementerne i styringsaftalen. 
 

 

BILAG C: METODE 

Analysen af udviklingen på de taksbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og 

specialundervisning er foretaget af takstanalysegruppen under KKR Hovedstadens 

Embedsmandsudvalg for socialområdet og specialundervisning. Analysen er udarbejdet på baggrund af 

takstoplysninger indberettet af kommunerne i hovedstadsregionen samt Region Hovedstaden i 2014 

og 2015. 

 

BEREGNING AF UDGIFTER PR. DAG OG UDVIKLING HERI 

Ifølge Styringsaftale 2015 skal takstudviklingen måles eksklusiv de beregnede omkostninger 

(forrentninger, afskrivninger og tjenestemandspensioner) samt efterreguleringer af over- og 

underskud fra tidligere år, hvilket benævnes som udvikling i udgifter pr. dag. 

 

Nedenstående figur viser, hvilke elementer af takstberegningen der indgår i henholdsvis beregningen 

af udgifter pr. dag og beregningen af takst pr. dag. 
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Udgifter pr. dag beregnes på følgende måde: 

 

Direkte + indirekte omkostninger - indtægter fra beboerbetaling mv. 
/ antal dage i året = Udgifter pr. dag 

Antal pladser x belægningsprocent 

 

Udviklingen i udgifter pr. dag pr. driftsherre beregnes som et gennemsnit af alle driftsherrens takster 

vægtet med udgiftsgrundlaget i 2015. Udgiftsgrundlaget beregnes som takstgrundlaget eksklusiv 

beregnede omkostninger og efterreguleringer. 

Udgifter pr. dag for 2014 er fremskrevet til 2015 priser før beregning af udvikling mellem årene. Som 

fremskrivningsfaktor er anvendt de pris- og lønskøn som er anvendt i Økonomiaftalerne for 2015 for 

henholdsvis kommuner og regioner. De anvendte skøn er 2,0 procent for kommunerne 1,78 procent 

for Region Hovedstaden, hvor der er korrigeret for overførsler til praksissektoren. 

BEREGNING AF OVERHEADPROCENT 

Ifølge Styringsaftale 2015 er den vejledende norm for beregning af de indirekte omkostninger 7 

procent af de direkte omkostninger. Overheadprocenten er beregnet som de indirekte omkostningers 

procentvise andel af de direkte omkostninger (inklusiv reparation og vedligeholdelse). 

Den gennemsnitlige overheadprocent for den enkelte driftsherre er beregnet som summen af de 

indirekte omkostningers andel af summen af de direkte omkostninger for alle driftsherrens takster, der 

indgår i analysen. Selvom en driftsherre således i gennemsnit har en overheadprocent på 7, kan de 

enkelte takster godt afvige herfra. Antallet og størrelsen af afvigelser er dog begrænset. 

 

Direkte omkostninger

Indirekte omkostninger

Indtægter fra beboerbetaling mv.

Beregnede omkostninger

Efterreguleringer
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 Dato: 16. marts 2015 
 

Dagsorden for Generalforsamling 2015 - Hovedstadsregionens EU-kontor 

(Copenhagen EU Office) 

Dato:  22. juni, 2015  
Sted: Regionsgården, Hillerød og Albertslund Rådhus, Albertslund (Skriftlig afholdelse) 
Deltagere: Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, KKR-formand Steen Christiansen 
 
De nedenfor nævnte bilag udsendes senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.  

 

Dagsorden 

 

1. Bestyrelsens beretning til godkendelse 

 

Bilag 1: Beretning 2014 - Copenhagen EU Office 

 

2. Forelæggelse af regnskab til godkendelse 

 

Bilag 2. Regnskab for 2014. 

 

3. Forelæggelse af det aktuelle års budget til orientering 

 

Bilag 3: Budget 2015 

 

4. Fastlæggelse af kontingent for det kommende regnskabsår 

Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden har tidligere besluttet en samlet finansiering af 

Copenhagen EU Office på 8 mio. kr. i både 2015 og 2016 – svarende til 4 mio. kr. excl. moms 

fra hhv. regionen og kommunerne. Det præcise kontingent beregnes pr. indbygger - pr. primo 

2015 svarer det til 2,26 kr. excl. moms pr. indbygger.  

 

5. Valg af revisor 

 

På den stiftende generalforsamling blev BDO valgt som revisor 

 

6. Indkomne forslag 
 

Pt. ingen indkomne forslag 
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7. Vedtægtsændringer 

Bestyrelsen har i det forgangne år besluttet enkelte mindre vedtægtsændringer, som kræver 

generalforsamlingens godkendelse.  Det vedrører bl.a. ændring af navn til Copenhagen EU 

Office og formuleringer om personalets løn og ansættelsesvilkår af hensyn til mulighederne for 

en gunstig beskatning.  

 

Bilag 7: Forslag til vedtægtsændringer. 

 

8. Eventuelt 
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Mål: I 2018 har 
Copenhagen EU Office

· lagt grundlaget for 
projekttilskud på 
mindst 50 mio. kr.

· bidraget til at alle 
ejerne har været in-
volveret i EU-arbejde
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Strategiplan
Copenhagen EU Office er Region Hovedstaden og 
de 29 kommuner i regionens nye kontor i Bruxelles, 
Belgien. Kontoret repræsenterer sine ejeres interes-
ser i EU-systemet. I Strategi 2015-18 for Copenhagen 
EU Office præsenteres de overordnede og konkrete 
mål for kontorets første fire år. Strategien imple-
menteres gennem to-årige handlingsplaner med 
årlige opdateringer. Strategien, handlingsplanerne 
og årsrapporter udgør det strategiske grundlag 
for Copenhagen EU Office. I forbindelse med ud-
arbejdelsen af denne strategi er der lagt vægt på 
at tænke nyt, dynamisk og helhedsorienteret og at 
kunne agere i forhold til udvikling og efterspørgsel. 

Baggrund 
Grundlaget for etableringen af Copenhagen EU 
Office er et styrket samarbejde mellem kommu-
nerne og regionen, som siden 2013 har udviklet 
sig inden for rammerne af Greater Copenhagen 
samarbejdet. Greater Copenhagen er Danmarks 
vækstmotor og landets eneste metropolregion med 
global gennemslagskraft. Visionen er, at Greater  
Copenhagen i 2020 er et internationalt knudepunkt 
for investeringer og viden på niveau med de mest 
succesfulde metropoler i Europa. Copenhagen EU 
Office er en central medspiller i realiseringen af 
den vision. Endvidere er den styrkede EU-indsats 
vigtig for de enkelte kommuner, deres virksomheder 
og regionen, således at alle parter har fokus på 
innovation, udvikling, internationalisering og væksts- 
kabelse gennem EU’s finansierings- og netværks-
muligheder. 

Foreningen Hovedstadsregionens EU-kontor – 
Copenhagen EU Office blev formelt etableret på 
den stiftende generalforsamling den 25. april 2014 
med Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden, 

som repræsentant for de 29 kommuner, som stif-
tende medlemmer.

Medlemskredsen har udpeget en bestyrelse for 
foreningen på 8 medlemmer, hvoraf 3 repræsen-
terer kommunerne, 3 regionen og 2 regionens 
erhvervsliv udpeget af Vækstforum Hovedstaden. 
Bestyrelsen sidder for en 4-årig periode, og for-
mandsposten går på skift mellem en kommunere-
præsentant og en regionsrepræsentant for 2 år ad 
gangen. Region Hovedstaden varetager den første 
formandsperiode for 2014-15. 

Bestyrelsen har nedsat en administrativ styregruppe 
for kontoret, som er sammensat af repræsentanter 
for Københavns Kommune, KKR Hovedstaden og 
Region Hovedstaden.

Målgruppen
Målgruppen for kontorets aktiviteter er regionen, 
kommunerne, virksomheder, erhvervsfremmeorga-
nisationer, klyngeorganisationer og andre relevante 
aktører. 

Vision
Copenhagen EU Office vil skabe vækst gennem 
EU-samarbejdet i den internationale og innovative 
metropol Greater Copenhagen.

Mission
Copenhagen EU Office engagerer aktører fra 
regionen i EU-projekter og -politikker og henter 
inspiration fra verden omkring os for at skabe øget 
vækst, beskæftigelse og konkurrencedygtighed.

1. INDLEDNING
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2. INDSATSOMRÅDER OG MÅL

Indsatsområder 
Copenhagen EU Office vil have fokus på innovative 
projekter med virksomheder og offentlige aktører 
på følgende områder:

•	 Bæredygtig	og	grøn	vækst	inkl.	energieffektivitet,	
klimatilpasninger og miljøforbedringer

•	 Sund	vækst	inkl.	velfærdsteknologi	og	forebyg-
gelse

•	 Mobilitet	og	infrastruktur	inkl.	transportsystemer	
(veje, bane, luft, vand) 

•	 Smart	og	kreativ	vækst	inkl.	koblingen	til	Infor-
mations- og Kommunikationsteknologi.

Indsatsområderne reflekterer erhvervsstrukturen
i hovedstadsregionen, indsatserne i Greater 
Copenhagen-samarbejdet, temaerne i den regio-
nale vækst og udviklingsstrategi (REVUS) og de 
store satsninger udstukket i forbindelse med EU’s 
Europe 2020 strategi skal skabe et innovativt, bæ-
redygtigt og inklusivt Europa. 

Mål
De overordnede mål med Copenhagen EU Office 
er at

•	 fremme	jobskabende	vækst	i	hovedstads-
	 regionen

•	 tiltrække	EU-midler	til	hovedstadsregionen
•	 styrke	ejernes	viden	om	og	ageren	i	EU
•	 øge	regionens	synlighed	i	EU
•	 styrke	indflydelsen	på	EU’s	strategier	og	initia-

tiver.

Disse overordnede mål er udmøntet i følgende 
konkrete mål:

•	 Copenhagen	EU	Office	skal	lægge	grundlaget	
for	projekttilskud	på	mindst	50	mio.	kr.	i	perio-
den	2015-18.

•	 Alle	ejere	skal	have	været	involveret	i	mindst	
et	EU-relateret	tiltag	i	strategiperioden.

Copenhagen EU Office vil således blive målt og 
evalueret på det grundlag kontoret har skabt for 
projektfinansiering og på omfanget af inddragelse 
af interessenter fra hovedstadsregionen i EU-arbejdet. 
Endvidere opgøres andre effekter af kontorets ar-
bejde i relation til netværk, profilering og synlighed 
for Greater Copenhagen, videnspredning, kompe-
tenceudvikling og effekter af kulturbærende og 
katalyserende karakter. Kontorets indsats og den 
hjemlige prioritering af EU-arbejdet forventes ge-
nerelt at øge regionenes hjemtag af EU-midler. 

Strategien og Copenhagen EU Office’s indsats eva-
lueres i slutningen af perioden.

3. AKTIVITETSOMRÅDER

Copenhagen EU Office skal løse opgaver, som 
med mening udføres med fysisk udgangspunkt i 
Bruxelles. Kontoret skal gennemføre aktiviteter i 
samarbejde med aktører i Bruxelles, i hovedstads-
regionen og, når det giver mening, i hele Greater 
Copenhagen. Copenhagen EU Office arbejder tæt 
sammen med Capital Region Denmark EU Office 
(creoDK), som er hovedstadsregionens forsknings-
politiske kontor i Bruxelles. CreoDK har siden 2008 
varetaget Københavns Universitet, DTU, CBS og 

Region Hovedstaden interesser over for EU-systemet. 
Ligeledes skal der udvikles et godt samarbejde 
med de øvrige EU-kontorer i Greater Copenhagen 
(Sjælland, Skåne og Malmö Stad).

Copenhagen EU Office’s arbejde tager udgangs-
punkt i nedenstående fem aktivitetsområder. 
Konkrete aktiviteter knyttet til de enkelte områder 
fremgår af de tilhørende 2–årige handlingsplaner.
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•	 Etablering	og	forankring
 Der skal etableres et velfungerende kontor i 

Bruxelles i kontorfællesskab med Capital Region 
Denmark EU Office (creoDK). Kontoret skal have 
en stærk profil, et godt netværk og være en 
attraktiv arbejdsplads med kvalificerede med-
arbejdere i gode fysiske rammer. Copenhagen 
EU Office skal iværksætte personalemæssige 
såvel som faglige samarbejder med det erfarne 
creoDK. Kontoret skal blive godt forankret, kendt 
og brugt af ejerkredsen og andre interessenter i 
hovedstadsregionen. 

•	 Projekter	og	læring
 Kontorets skal bidrage til udvikling af projekter 

med deltagelse af målgruppen. Projektudviklingen 
skal føre til erfaringsudveksling, vidensopbygning 
og øget ekstern medfinansiering fra EU til pro-
jekter. 

•	 Profilering	og	synlighed
 Copenhagen EU Office skal synliggøre kontorets 

målgruppe over for EU-institutionerne og andre 
aktører i Bruxelles. Kontoret skal bidrage til at 
brande Greater Copenhagen i Bruxelles med 
henblik på at øge kendskab til regionens kom-
petencer og interesser. Kontoret vil opbygge al-
liancer, deltage i fora og netværk og understøtte 
medlemsskaber i Bruxelles. 

•	 Interessevaretagelse	og	policy
 Kontoret skal kunne rådgive om interessevare-

tagelse på prioriterede policy områder. Kontoret 
vil desuden indhente og formidle viden om EU-
politikker og -tiltag.

•	 Information	og	kompetenceudvikling
 Copenhagen EU Office skal udvikle en målrettet 

informationsservice og bidrage til kompetence-
udvikling af medarbejdere fra ejerkredsen samt 
netværksopbygning og samarbejder gennem 
gensidigt engagement, kommunikation og erfa-
ringsudveksling. 

4. ORGANISERING

Copenhagen EU Office har til huse i Nordic House i 
Bruxelles i et kontorfællesskab med Capital Region 
Denmark EU Office (creoDK) og Malmö EU Office. 
Copenhagen EU Office’s daglige leder og medar-
bejdere er som udgangspunkt fast i Bruxelles og 
er på regelmæssige besøg i Danmark. I udgangs-
punktet vil kontoret kun bestå af medarbejdere 
på kontoret i Bruxelles, men medarbejdere med 
base i Danmark kan på sigt blive relevant for at 
løfte den store forankringsopgave. Copenhagen 
EU Office udfører opgaver, som bedst løses med 
udgangspunkt i Bruxelles og i tæt samarbejde 
med det hjemlige netværk, som er afgørende for, 
at kontoret kan udfylde sin funktion. Hjemmenet-
værket vil til en start bestå af en netværksgruppe 
med repræsentanter/kontaktpersoner fra de 29 
kommuner og regionen. Netværket skal gradvist 
udbygges ved, at Copenhagen EU Office etablerer 
samarbejdsrelationer med relevante erhvervsfrem-

me-, regionaludviklings- og netværksorganisationer 
på lokalt og regionalt niveau.

Hjemmenetværket varetager sammen med  
Copenhagen EU Office opgaven med at udbrede 
og rådgive om EU-relaterede muligheder. Hjemme-
netværket etablerer kontakt mellem projekter, ak-
tiviteter og virksomheder i regionen og Bruxelles-
kontoret. Medlemmerne af netværket har også 
mulighed for at bruge hinanden til projektudvikling 
og erfaringsudveksling ligesom undergrupper for 
særinteresser kan oprettes.

Copenhagen EU Office er organiseret som en 
forening med hjemsted i Region Hovedstaden i 
Hillerød med eget CVR-nummer. Medarbejderne 
er ansat i Region Hovedstaden men udlånt til for-
eningen.



3.5 Orientering om skriftlig generalforsamling i Copenhagen 
EU Office



Handlingsplan
2015-16



2COPENHAGEN EU OFFICE / HANDLINGSPLAN 2015-16  –

Handlingsplan 2015-16 tager udgangspunkt i 
Strategi 2015-18 for Copenhagen EU Office. Hand-
lingsplanen skal tydeliggøre satsningsområder og 
prioriteter for at implementere strategien og nå 
de heri fastsatte mål. Denne handlingsplan vil blive 
opdateret til en 2016-udgave ved årsskiftet 2015-16.

En ny Europa-Kommission og et nyt Europa-Parla-
ment er på plads. De sætter den nye dagsorden 
for EU’s arbejde indenfor rammerne af EU’s vækst-
strategi 2020. Juncker-Kommissionen er kommet 
fra start med en ny stor investeringsplan og et 
arbejdsprogram for 2015, som satser på vækst og 
beskæftigelse i Europa.

På dagsordenen for 2015 er blandt andet satsninger 
i relation til digitalisering, energiforsyning, klima, 
transport, forskning og innovation, migration og 
demografisk forandring.

Ansøgere og rådgivere har gjort sig de første er-
faringer med EU’s tilskudsprogrammer i program-
perioden 2014-20. Der er generelt fokus på pro-
jekter, som skal løse samfundsudfordringer ved at 
involvere partnere fra både den private og offent-
lige sektor i grænseoverskridende samarbejder, 
der styrker Europas konkurrenceevne. Partnerne 
bag Copenhagen EU Office kan lære af de første 
erfaringer med de nye programmer i forbindelse 
med fremtidige indkaldelser og ansøgninger.

Handlingsplanen er inddelt i et afsnit om planlagte 
satsninger i forhold til strategiens indsatsområder 
på bæredygtig og grøn vækst, sund vækst, mobilitet 
og infrastruktur samt smart og kreativ vækst (IKT) 
og et afsnit om implementering af strategiens ak-
tivitetsområder.

Copenhagen EU Office vil i 2015-16 arbejde med 
følgende satsninger, som sigter på at opfylde strate-
giens mål og er knyttet til løsning af samfundsmæs-
sige udfordringer ved at have fokus på projekter, 
erhvervsudvikling og innovation i relation til indsats-
områderne bæredygtig og grøn vækst, sund 
vækst, mobilitet og infrastruktur samt smart og 
kreativ vækst (IKT):

2.1 Innovation i virksomheder
Kontoret vil tage initiativ til en satsning for at mo-
bilisere virksomheder, herunder specielt små og 
mellemstore virksomheder (SMV’er), til at deltage 
i EU-projekter m.v. Dette indebærer udvikling af 
et konkret tilbud/ydelse til virksomhederne for at 
imødekomme deres behov for projektfinansiering 
og innovation. Satsningen skal bidrage til at udbre-

1. INDLEDNING

2. SATSNINGER

1. Indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
2. Satsninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
3. Aktivitetsområder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
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de information om EU’s støttemuligheder og net- 
værk for virksomheder i samarbejde med lokale og 
regionale erhvervsfremmeaktører. Den skal endvide-
re fremme samarbejde mellem vidensinstitutioner 
og erhvervslivet i EU-projekter ved at bygge bro 
mellem blandt andet creoDK’s partnere (universi-
teternes erhvervsrettede satsninger), virksomheder 
og EU’s medfinansieringsmuligheder samt ved at 
bygge oven på eksisterende projekter, samarbejder 
og platforme.  

2.2 Bæredygtig regional- og byudvikling
Der er blandt byerne og regionen stor interesse for 
bæredygtig udvikling, herunder Smart Cities and 
Communities. Det er et område, som opfordrer 
til udviklings- og skaleringsprojekter med private 
og offentlige partnere med fokus på at udvikle og 
implementere innovative ideer og projekter, der kan 
løse de udfordringer, som byer og regioner står over 
for i relation til trafikale problemer, luftforurening, kli-
maløsninger, energispørgsmål, byggeri, IKT m.v.

2.3 Sundhedsteknologi og aktiv aldring
Kontoret vil iværksætte en satsning der skal fremme 
innovation og udbrede brugen af sundhedsteknologi, 
digitale løsninger og social innovation med henblik 
på at understøtte en moderne sundhedssektor. 
Den demografiske udvikling udfordrer og giver nye 

muligheder for vores samfund, hvorfor kontoret 
skal bidrage til befolkningens sunde levevis og til 
sund og aktiv aldring gennem projekter inden for 
bevægelse, ernæring m.v. og med brug af moderne 
informationsteknologi.

2.4 Mobilitet og sammenhæng på tværs i 
regionen 
Kontoret vil understøtte tværdisciplinære projekter 
i relation til mobilitet, tilgængelighed, udvikling af 
infrastruktur inklusive veje, jernbaner, luft og vand 
samt bæredygtige transportformer på disse.

I forhold til ovenstående fire satsninger og tilhørende 
projekter vil kontorets medarbejdere opbygge viden 
og rådgivningskompetencer om en lang række 
EU-programmer, finansieringskilder og platforme 
indenfor bl.a. forskning & innovation, sundhed, miljø, 
klima, energi, mobilitet, infrastruktur, turisme og IKT.

Copenhagen EU Office vil involvere en række nøgle-
partnere i disse satsninger bl.a.: Copenhagen  
Capacity, Øresundskomiteen, Væksthus Hovedstads-
regionen, Copenhagen Healthtech Cluster, CLEAN, 
Gate21, Copenhagen Science City, regionens for-
skerparker, STRING-samarbejdet, Region Sjælland 
og andre Greater Copenhagen-partnere.

3. AKTIVITETSOMRÅDER

Strategiens mål søges opfyldt inden for følgende 
aktivitetsområder ved at etablere et Bruxelles-
kontor og et tilhørende engageret bagland med 
henblik på at bidrage til vækst, beskæftigelse, øget 
konkurrencedygtighed og internationaliseringen af 
hovedstadsregionen. Copenhagen EU Office skal løse 
opgaver, som med mening udføres fra Bruxelles og 
have fokus på innovativ projektudvikling og relate-
rede områder. Kontoret vil i 2015-16 arbejde med 
følgende aktiviteter og opgaver: 

3.1 Etablering og forankring
Copenhagen EU Office startede etableringen i 

efteråret 2014 i nye kontorlokaler i Nordic House 
i Bruxelles. Kontoret deler leder og administrativ 
medarbejder med creoDK, som har haft kontorer i 
Bruxelles siden 2008. Copenhagen EU Office skal 
opbygge både kontordrift og identitet i Bruxelles, 
netværk i Bruxelles og Danmark samt et godt for-
ankret og forpligtende samarbejde mellem konto-
ret, ejerne og andre aktører i Danmark. Opgaverne 
i denne sammenhæng inkluderer bl.a.:

•	 Færdiggørelse	af	kontorer	i	Bruxelles	
•	 Etablering	af	organisation	og	kontordrift
•	 Udvikling	af	grafisk	profil	og	identitet
•	 Opbygning	af	medarbejderstab
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•	 Udvikling	af	medarbejdernes	kendskab	til	ejer-
kredsen og andre hovedaktører i hovedstads-
regionen

•	 Udvikling	af	kontorets	arbejdsmetoder	og	profil
•	 Netværksopbygning	og	gensidigt	forpligtende	

samarbejde
•	 Udvikling	af	tæt	samarbejde	med	creoDK,	Region	

Sjælland og andre Greater Copenhagen partnere
•	 Indgåelse	af	samarbejder	med	eksterne	aktører.	

3.2 Projekter og læring
En væsentlig årsag til at indgå i EU-projekter og søge 
om medfinansiering til aktiviteter er ønsket om at 
kunne tilbyde bedre, innovative og bæredygtige 
løsninger og produkter til borgerne og samfundet. 
Forudsætningen	er	villigheden	og	evnen	til	at	indgå	
i erfaringsudveksling og projektsamarbejde. Kon-
torets medarbejdere vil sammen med ejerne og 
andre nøgleaktører understøtte strategiske regionale 
og kommunale satsninger og arbejde med projek-
ter gennem:
 
•	 Projektudvikling
•	 Erfaringsudveksling	og	synergier
•	 Udbredelse	af	kendskab	til	og	brug	af	EU- 

programmer
•	 Samarbejder	og	partnerskaber
•	 Tilbud	om	brug	af	kontorfaciliteter	til	projekt-

møder og projektudvikling.

3.3 Profilering og synlighed
Partnerne bag Copenhagen EU Office skal synlig-
gøres over for EU-institutionerne og andre aktører 
i Bruxelles. Ligeledes skal brandet ”Greater Copen-
hagen” og regionens fortrin og kvaliteter gøres 
synlige med henblik på at tiltrække talenter, sam-
arbejdspartnere og investeringer. Den samlede re-
præsentation for hovedstadens aktører i Bruxelles 
skal profilere ”Greater Copenhagen”. Kontorets og 
aktiviteter i denne sammenhæng vil inkludere:

•	 Bidrag	til	større	synlighed	af	”Greater	Copenhagen”	
i Bruxelles

•	 Opbygning	og	deltagelse	i	netværk	og	alliancer	i	
Bruxelles 

•	 Understøttelse	af	medlemskaber,	fremme	konfe-
rencedeltagelse i Bruxelles og bidrage til organi-
sering af workshop og seminarer.

3.4 Interessevaretagelse og policy
Strategisk interessevaretagelse for at præge priori-
teterne i tilskudsprogrammer og rammebetingelser 
kan indgå i kontorets arbejde. Kontoret kan med 
udgangspunkt i den hjemlige efterspørgsel:

•	 Følge	og	påvirke	EU-policy	tiltag	og	rammebe-
tingelser på hovedinteresseområder

•	 Bidrage	til	koordinering	med	danske	satsninger	
og allianceopbygning

•	 Tilbyde	brug	af	kontorfaciliteter	til	hjemlige	eks-
perter med ærinde i Bruxelles.

3.5 Information og kompetenceudvikling 
Copenhagen EU Office i Bruxelles skal bruges af 
ejerne, som forventes at opbygge et modtager-
apparat, der gør dem i stand til at forholde sig 
til mulighederne i EU-systemet. Copenhagen EU 
Office skal bidrage til at opbygge kompetence og 
viden om EU gennem systematisk og enkel infor-
mationsformidling. Dette inkluderer:
 
•	 Udbredelse	af	kendskabet	til	Copenhagen	EU	

Office blandt regionens ejere og andre aktører 
•	 Oplysning	af	ejerkredsen	–	politikere	og	admi-

nistration - om EU-systemet og fordelene ved 
internationalisering, policy arbejde og erfarings-
udveksling

•	 Udvikling	af	målrettet	informationsservice	(kom-
munikationssystem, hjemmeside, informations-
materiale m.v.)

•	 Tilbud	om	brug	af	kontorhotel	og	studieophold	i	
Bruxelles.
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