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3.3

Oplæg til tværkommunale samarbejder på
beskæftigelsesområdet

NOTAT

KKR
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Udkast til politiske pejlemærker på
beskæftigelsesområdet

Den 26. januar 2015
Sags ID: MDR-2014-00332
Dok.ID: 1971916

Arbejdsgruppen vedr. tværkommunalt samarbejde
HGB@kl.dk

Baggrund
I forbindelse med Beskæftigelsesreformen er De Regionale
Beskæftigelsesråd nedlagt og i stedet oprettes 8 nye Regionale
Arbejdsmarkedsråd (RAR).
På Sjælland etableres 2 RAR - ét for Hovedstaden og ét for Sjælland.
Bornholm får sit eget. RAR har 21 medlemmer, hvoraf 5 repræsenterer
KKR.
RAR har til opgave at sikre koordination og samarbejde om
beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommuner og mellem kommuner og
arbejdsløshedskasser. Rådene skal endvidere understøtte samarbejde med
uddannelsesinstitutioner og vækstfora og understøtte samarbejdet om
rekruttering af ledig arbejdskraft på tværs af kommunegrænser
Opgaverne for RAR er følgende:
• Indgå i et samspil med kommunerne og understøtter
beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommuner.
• Rådgive og gå i dialog med kommunerne om udvikling af
beskæftigelsesindsatsen.
• Samarbejde og koordinere beskæftigelsesindsatsen med
arbejdsløshedskasser og øvrige aktører, herunder VEU-centre og
vækstfora, og koordinerer uddannelses- og erhvervsvejledningen.
• Koordinere virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet mod områder med
mangel på arbejdskraft og områder med høj ledighed.

Direkte
Mobil 2463 7661
Albertslund Kommune
Nordmarks Alle
2620 Albertslund
www.kl.dk/kkr-hovedstaden
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Godkende den regionale positivliste for den regionale uddannelsespulje,
jf. § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
• Varetage opgaver, som efter andre love eller regler udstedt i medfør
heraf er henlagt til rådene.
•

RAR kan desuden iværksætte aktiviteter i forbindelse med større
virksomhedslukninger (varslingspuljen) og skal løbende informeres om
kommunernes brug af nytteindsats, virksomhedspraktik og løntilskud. RAR
kan dispensere fra rimelighedskravet i forbindelse med nytteindsats, hvis et
jobcenter ansøger herom. En gang årligt skal RAR drøfte strategi og
opfølgning vedr. nytteindsats med kommunerne.
De kommunale repræsentanter i RAR har umiddelbart to roller, dels som
repræsentanter for det offentlige arbejdsmarked og dels som repræsentanter
for driften af de kommunale jobcentre. Kommunerne har således en
interesse i at sikre et velfungerende arbejdsmarked og en interesse i, at
jobcentrene har de bedste forudsætninger for at kunne løse de
beskæftigelsespolitiske opgaver.
Der foreslås følgende overordnede pejlemærker for kommunernes arbejde i
RAR:
Beskæftigelsespolitikken som drivkraft for vækst
Beskæftigelsespolitikken skal tænkes tæt sammen med den fokuserede
vækstdagsorden, som kommuner og regioner på Sjælland under det
overordnede brand Greater CoPENHAGEN har tilsluttet sig. Ligeledes
skal fokusområderne i den regionale vækst- og udviklingsstrategi
(ReVUS’en) understøttes af indsatserne på beskæftigelsesområdet. Det
betyder, at de kommunale repræsentanter i RAR både skal understøtte
koordinering ift. rekruttering og opkvalificering i hovedstadsområdet og
medvirke til en løbende koordination ift. initiativer i den samlede
metropolregion.
Understøtte et velfungerende arbejdsmarked
Et velfungerende arbejdsmarked bygger bl.a. på, at virksomhederne og
offentlige arbejdspladser har kvalificeret arbejdskraft til rådighed.
Kommunerne har som arbejdsgivere en stor interesse i at kunne rekruttere
dygtige medarbejdere med de rette kvalifikationer. Kommunerne har
samtidig interesse i at ledige borgere matches med det rette job. Det handler
bl.a. om, at jobcentrene skal være i stand til at imødekomme
virksomhedernes behov efter den rette arbejdskraft. Hovedstaden er ét
arbejdskraftsopland, og det kræver samarbejde og koordination mellem
jobcentrenes jobformidling og virksomhedsindsats at kunne leve op til det.
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Kommunerne har endvidere interesse i at sikre, at der forsat sker en
overvågning af arbejdsmarkedet.

Understøtte at flere unge kommer i uddannelse og job
Der er brug for en differentieret indsats for at sikre, at flere unge kommer i
uddannelse og job og væk fra offentlig forsørgelse. Der skal sikres
forberedende forløb og gode overgange til uddannelsesinstitutionerne for
de uddannelsesparate unge, tværfaglige indsatser for udsatte unge og en
jobrettet indsats for de allerede uddannede unge.
Skabe gode betingelser for opkvalificering af den ledige arbejdskraft
En del af den ledige arbejdskraft mangler de kvalifikationer, som
efterspørges på arbejdsmarkedet. Og en del vil komme til at mangle
kvalifikationer på fremtidens arbejdsmarked. Kommunerne har stor
interesse i at koordinere større opkvalificeringsindsatser og medvirke til, at
uddannelsesinstitutionerne kan levere de kurser og uddannelser, der måtte
efterspørges.
Understøtte en effektiv indsats, der virker
Beskæftigelsesindsatsen har brug for større viden om hvad der virker i
indsatsen. Kommunerne har interesse i at drøftelserne i RAR bygger på
viden, metoder, effekter og omkostninger.
Sikre samarbejde på tværs af kommuner
For at løfte beskæftigelsesindsatsen er der brug for samarbejde ud over den
enkelte kommunes grænser. Et øget tværkommunalt samarbejde skal
imødekomme nogle af de udfordringer, som findes på
beskæftigelsesområdet. Arbejdsgruppen anbefaler tværkommunale
samarbejder på fire hovedområder:
1. Virksomhedsrettede indsatser
2. Borgerrettede indsatser
3. Opkvalificering af medarbejdere
4. Dokumentation af effekt af indsats
KKR´s repræsentanter i RAR holdes via koordinationsgruppen løbende
ajour med indgåede tværkommunale samarbejder, som de kan spille ind i
arbejdet i RAR.
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Oplæg til tværkommunale samarbejder på
beskæftigelsesområdet

NOTAT
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Arbejdsgruppen vedr. tværkommunale samarbejder
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Baggrund
Beskæftigelsesreformen placerer ansvaret for det tværkommunale
samarbejde i regi af KKR. Et øget tværkommunalt samarbejde skal
imødekomme nogle af de udfordringer, som findes på
beskæftigelsesområdet.

Direkte
Mobil 2463 7661
Albertslund Kommune
Nordmarks Alle
2620 Albertslund
www.kl.dk/kkr-hovedstaden

Det drejer sig fx om:
• Virksomhedsrettede service og jobformidling. For den enkelte virksomhed –
stor som lille – er det afgørende at få formidlet kandidater med de rette
kvalifikationer. Mange virksomheder tiltrækker derfor medarbejdere fra
et stort område. Her er det væsentligt, at jobcentrene evner at
koordinere på tværs og fremfor at være begrænset af kommunegrænser i
stedet sikrer en hurtig og smidig jobformidling på tværs af
kommunegrænser.
• Målrettet hjælp til opkvalificering af borgere – herunder koordination af
opkvalificeringsindsatser og samarbejde med uddannelsesinstitutioner.
Behovet for arbejdskraft ændrer sig, og jobcentrene skal evne at være på
forkant, så de ledige kan understøttes i at tilegne sig de kompetencer,
som efterspørges på arbejdsmarkedet nu og i fremtiden. Det gælder fx i
forbindelse med de mange store infrastrukturprojekter, som i disse år
igangsættes i hovedstadsområdet.
• Samarbejde med uddannelsesinstitutioner og A-kasser. Både
uddannelsesinstitutionerne og A-kasserne arbejder på tværs af
kommunegrænser. Hvis kommunerne ikke evner at koordinere
eksempelvis uddannelsesbehov, giver det problemer i forhold til
uddannelsesinstitutionernes mulighed for fleksibelt at kunne
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imødekomme kommunernes behov for uddannelse og opkvalificering af
ledige.
• IT understøttelse af jobformidlingsopgaven. Den systemmæssige understøttelse
af jobformidlingsprocessen er ikke optimal på tværs af
kommunegrænser. Det er i dag ikke muligt at udsøge ledige til
virksomheder på tværs af jobcentrenes it-systemer.
Der er endvidere væsentligt, at et øget tværkommunalt samarbejde på
beskæftigelsesområdet er med til at understøtte den fokuserede
vækstdagsorden, som kommuner og regioner på Sjælland har tilsluttet sig
under det overordnede brand Greater Copenhagen. Ligeledes skal
fokusområderne i den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS’en)
Grøn, Sund, Smart og Kreativ vækst være væsentlige pejlemærker for
jobcentrenes arbejde.
Disse forskellige vækstinitiativer og dagsordner skal understøttes af den
uddannelses- og opkvalificeringsindsats for unge og ufaglærte borgere, som
jobcentrene står for. Endvidere skal jobcentrene – via deres
rekrutteringsindsats - være med til at understøtte væksten via
internationalisering af hovedstadens arbejdsmarked.
Anbefalinger til øget tværkommunalt samarbejde
Arbejdsgruppen under embedsmandsudvalget har formuleret en række
anbefalinger til fokusområder for det tværkommunale samarbejde.
Anbefalingerne er kategoriseret under fire områder:
•
•
•
•

Virksomhedsrettede indsatser
Borgerrettede indsatser
Opkvalificering af medarbejdere
Dokumentation af effekt af indsats

Anbefalingerne er det første skridt på vej mod en mere koordineret indsats
på tværs af de kommunale jobcentre i Region Hovedstaden. Målet er at
skabe rammerne for en øget grad af forpligtende tværkommunalt
samarbejde og sætte retning for samarbejdet. Der vil årligt skulle følges op
på anbefalingerne og herunder også drøftes, om der er behov for en øget
konkretiseringsgrad i forhold til nogle af områderne.
Under hvert område er anbefalingerne delt op mellem ”skal” og ”kan”
forstået på den måde, at der er nogle anbefalinger, som alle kommuner ved
tilslutning til anbefalingerne forpligter sig til at følge, og der er nogle
anbefalinger, som er frivillige for kommunerne at følge.
Virksomhedsrettede indsatser
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Virksomhederne skal opleve, at jobcentrene evner at levere jobformidling
på højt niveau. Det betyder også, at jobcentrene skal evne at arbejde på
tværs, så virksomhedens behov også kan blive opfyldt i situationer, hvor det
enkelte jobcenter ikke selv har ledige med de efterspurgte kompetencer.
Det anbefales derfor, at følgende skal være påbegyndt i alle kommuner i
løbet af 2015:
Alle kommuner skal være en del af et formaliseret
virksomhedsberedskab, så kommunen kan imødekomme den enkelte
virksomheds efterspørgsel efter arbejdskraft.
• Alle kommuner skal indgå i et formaliseret samarbejde vedr.
koordination af arbejdskraft til de store infrastrukturprojekter, som i
disse år igangsættes (hospitalsbyggeri, metro, letbanebyggeri mv.).
• Alle kommuner skal være en del af et formaliseret samarbejde vedr.
jobrotation.
•

Det anbefales, at alle kommuner i 2015 overvejer mulighederne for at indgå i
tværkommunale samarbejder på følgende områder:
•

Fælles overblik over og brug af virksomhedscentre på tværs af
kommunegrænser.

Borgerrettede indsatser
Alle kommuner skal evne at give den enkelte borger en individuel indsats,
som svarer til borgerens behov. Det betyder, at kommunerne skal have en
bred pallette af tilbud. For at styrke kvaliteten af disse tilbud er det i mange
tilfælde en fordel, at disse tilbud etableres i samarbejde med andre
kommuner.
Det anbefales derfor, at følgende skal være påbegyndt i alle kommuner i
løbet af 2015:
Alle kommuner skal være en del af et formaliseret samarbejde vedr.
opkvalificering af ledige til de store infrastrukturprojekter, som i disse år
igangsættes.
• Alle kommuner skal som en del af indsatsen for de unge ledige (under
30 år) være en del af et formaliseret samarbejde med en eller flere
kommuner og en eller flere uddannelsesinstitutioner.
•

Det anbefales, at alle kommuner i 2015 overvejer mulighederne for at indgå i
tværkommunale samarbejder på følgende områder:
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Etablerer nye samarbejdsformer med en eller flere
uddannelsesinstitutioner for derved bedre at kunne imødekomme den
enkelte lediges opkvalificeringsbehov.
• Særlige indsatser for små målgrupper med andre udfordringer end
ledighed, hvor det tværkommunale samarbejde muliggør etablering af
skræddersyede forløb.
• Særlige indsatser for akademikere, hvor det tværkommunale samarbejde
muliggør etablering af skræddersyede forløb.
•

Opkvalificering af medarbejdere
Hvis såvel virksomheder som borgere skal opleve de kommunale jobcentre
som værdifulde medspillere forudsætter det dygtige medarbejdere i hvert
eneste jobcenter. For at sikre at der på alle jobcentre er dygtige medarbejdere, som kan understøtte intentionerne i reformerne på
beskæftigelsesområdet, er der behov for et løbende fokus på opkvalificering
af med-arbejderne. Indsatsen på dette område kan med fordel fra starten
planlægges som en tværkommunal indsats.
Det anbefales derfor, at følgende skal være påbegyndt i alle kommuner i
løbet af 2015:
• Alle kommuner skal i 2015 have udarbejdet en strategi for
opkvalificeringen af medarbejderne i jobcenteret.
• Alle kommuner skal i 2015 have særlig fokus på, at medarbejderne har
kompetencer til at servicere virksomhederne og levere effektiv
jobformidling.
Det anbefales, at alle kommuner i 2015 overvejer mulighederne for at indgå i
tværkommunale samarbejder på følgende områder:
• Medvirker til at der skabes et overblik over efter- og
videreuddannelsesmuligheder og -tiltag i kommunerne i regionen.
• Indgår i fælleskommunale kompetenceudviklingsprojekter, hvor
medarbejdere på tværs af kommunerne deltager. Dette kunne fx
indebære udveksling af medarbejdere mellem kommunerne.
Dokumentation af effekt af indsats
Indsatsen på beskæftigelsesområdet skal være præget af fokus på effekt og
viden om, hvad der virker. På en række områder er der behov for at
kommunerne bliver bedre til at dokumentere og synliggøre effekten af
indsatsen og aggregere disse resultater, så kommunerne samlet får et bedre
overblik over, hvad der virker på de forskellige områder. Dette skal ikke
indebære nye centralt fastsatte dokumentationskrav til kommunerne men i
stedet ske via bedre overblik over eksisterende viden og tværkommunale
dokumentationsprojekter.

4

Det anbefales derfor, at følgende skal være påbegyndt på tværs af
kommunerne i løbet af 2015:
• Alle kommuner skal medvirke til, at der udarbejdes en kortlægning af
det eksisterende vidensgrundlag vedr. effekten af de redskaber og
indsatser som bruges på beskæftigelsesområdet.
Det anbefales, at alle kommuner i 2015 overvejer mulighederne for at indgå i
tværkommunale samarbejder på følgende områder:
• Indgå i fælleskommunale dokumentationsprojekter, hvor data for
effekten af indsatser samles og analyseres.
• Indgå i fælleskommunale projekter med fokus på best practice på
beskæftigelsesområdet for at fremme læring på tværs af kommunerne.
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Oplæg til tværkommunale samarbejder på
beskæftigelsesområdet

NOTAT

KKR
HOVEDSTADEN
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Sags ID: MDR-2014-00332
Dok.ID: 1971956

Arbejdsgruppen vedr. tværkommunalt samarbejde
HGB@kl.dk

Med beskæftigelsesreformen får KKR en ny opgave på
beskæftigelsesområdet. Loven lægger op til et styrket kommunalt
samarbejde. Det sker ved, at kommunerne forpligtes til at drøfte det
tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet i KKR og iværksætte
konkrete samarbejder.

Direkte
Mobil 2463 7661
Albertslund Kommune
Nordmarks Alle
2620 Albertslund
www.kl.dk/kkr-hovedstaden

For at understøtte et tværkommunalt samarbejde fremadrettet, er der behov
for en organisering som løbende kan føde ind i KKR’s drøftelser om det
tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet.
Beskæftigelsesministeren har ultimo december udpeger medlemmerne til
RAR Hovedstaden. De politiske kommunale repræsentanter er:
A Ole Bjørstrop (Ishøj), suppleant Jesper Würtzen (Ballerup)
B Marie-Louise Andreassen (Gentofte), suppleant Henrik Brade Johansen
(Lyngby-Taarbæk)
C Flemming Brank (Frederiksberg), suppleant Anette Eriksen (Vallensbæk)
V Kåre Harder Olesen (Ballerup), suppleant Mette Engelbrecht (Brøndby)
O Flemming Holst (Gladsaxe), suppleant Allan Berg Mortensen (Helsingør)
Forslag til organisering
Der foreslås en organisering, som bygger på det eksisterende
embedsmandsudvalg for vækst, uddannelse og beskæftigelse.
Embedsmandsudvalget drøfter og godkender oplæg til drøftelse i KKR.
Embedsmandsudvalget drøfter endvidere løbende de mere strategiske
problemstillinger på beskæftigelsesområdet – herunder særligt koblingen af
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det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet med initiativer
vedr. vækst og uddannelse.
Embedsmandsudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der har fået til opgave
at komme med et oplæg til KKR Hovedstaden vedrørende udmøntning af
KKR’s rolle i forhold til den fremadrettede beskæftigelsesindsats. Direktør i
Herlev Ulrich Schmidt-Hansen er formand for arbejdsgruppen, der
herudover består af jobcenterchefer/souschefer sammensat bl.a. af hensyn
til at sikre en geografisk og politisk spredning.
Det foreslås, at arbejdsgruppen gøres til en permanent koordinationsgruppe. Det
foreslås endvidere at supplere koordinationsgruppen med
arbejdsmarkedsdirektør for Arbejdsmarkedskontor Øst under Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Marianne Sumborg.
Koordinationsgruppen får til opgave at komme med oplæg til etablering af
tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet samt løbende at
sikre et opdateret overblik over de eksisterende samarbejder. Endvidere får
gruppen til opgave at følge op på udmøntningen af eventuelle KKR
beslutninger vedr. beskæftigelsesområdet. Endelig forslås det, at
koordinationsgruppen deltager i understøttelsen af de kommunale
repræsentanter i RAR Hovedstaden1. Koordinationsgruppen refererer til
embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse.
Udvalg
KKR Hovedstaden

Rolle/opgave
•
•
•

5 kommunale
repræsentanter af RAR
Hovedstaden
K29

•

•

•

Embedsmandsudvalget
for vækst, uddannelse

•

Udstikker retning for de fem kommunale
medlemmer af RAR
Anbefaler kommunerne politiske pejlemærker på
beskæftigelsesområdet
Drøfter årligt tværkommunale indsatsområder og
kommende fælles strategiske satsningsområder
på beskæftigelsesområdet
Varetager de kommunale interesser i RAR
Hovedstaden
Drøfter de større og strategiske temaer på
beskæftigelsesområdet inden forelæggelse for
KKR
Følger ½-årligt status for tværkommunale
samarbejder eller politiske indsatsområder
Drøfter løbende de større og strategiske temaer
på beskæftigelsesområdet og forbereder

1

Det foreslås, at koordinationsgruppen, så de fem kommuner, der har politiske
medlemmer siddende i RAR alle er repræsenterede.
2

og beskæftigelse
•

Koordinationsgruppen

•
•

•

•

indstilling til KKR via K29
Følger ½-årligt status for tværkommunale
samarbejder eller politiske indsatsområder
Koordinerer høringer mv. fra AMK Øst
Følger udmøntningen af evt. KKR beslutninger
på beskæftigelsesområdet herunder evt. nye
tværkommunale samarbejder
Vurderer, hvilke temaer der skal løftes via
embedsmandsudvalget eller skal bredere ud til
alle 29 jobcenterchefer
Deltager i mødeforberedelsen/-understøttelsen
af de kommunale RAR-medlemmer, herunder
gennemlæsning af mødemateriale
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3.3

Oplæg til tværkommunale samarbejder på
beskæftigelsesområdet
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samarbejder

Den 26. januar 2015
Sags ID: MDR-2014-00332
Dok.ID: 1972163

I regi af Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse,
har den nedsatte arbejdsgruppe kortlagt tværkommunale samarbejder på
beskæftigelsesområdet.
Følgende opsamling beskriver kortlægningen i hovedtræk. Detaljer om de
enkelte samarbejdsprojekter fremgår af Excel-arket med kortlægningen.
Kortlægningen har været med til at danne baggrund for anbefalingerne til
tværkommunale samarbejder, der således udgør et forslag til fokusering af
de tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet.
Metode
Samarbejdsprojekterne i kortlægningen er indsamlet i flere omgange via
jobcentercheferne i KKR Hovedstadens 29 kommuner. Jobcentrene har
fået til opgave at beskrive borgerrettede, virksomhedsrettede og øvrige
samarbejdsprojekter, hvem kommunen samarbejder med, finansieringstype
(pulje, drift eller fond) samt formål, målgruppe, succeskriterier og indhold i
hovedtræk.
Kortlægningen i hovedtræk
Kortlægningen er opdelt på samarbejdsprojekter. Overordnet er der
beskrevet 29 samarbejdsprojekter målrettet borgere, 16 samarbejdsprojekter
målrettet virksomheder og 10 samarbejdsprojekter, som omhandler øvrige
typer af tværkommunale samarbejdsprojekter på beskæftigelsesområdet.
Det vil sige i alt 55 samarbejdsprojekter.
Derudover har 4 kommuner foreslået fremtidige typer af samarbejde.

HGB@kl.dk
Direkte
Mobil 2463 7661
Albertslund Kommune
Nordmarks Alle
2620 Albertslund
www.kl.dk/kkr-hovedstaden
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De 29 borgerrettede samarbejdsprojekter er målrettet en række forskellige
målgrupper. Særligt er der fokus på de unge, hvor der er etableret 7
samarbejdsprojekter. Over halvdelen af samarbejdsprojekterne involverer
én til to kommuner i hovedstadsregionen. Emnemæssigt spænder de fra
metodeudvikling, opkvalificering, udvikling af fælles tilbud og partnerskaber
med ikke kommunale aktører.
I det omfang at kommunerne har angivet finansieringsformen fremgår det,
at de fordeler sig ligeligt mellem pulje/fonde og driftsmidler.
De 16 virksomhedsrettede samarbejdsprojekter er overvejende rettet mod
at lette virksomhedernes samarbejde med kommunerne. Lidt over halvdelen
af samarbejdsprojekterne har mellem én og seks kommuner der
samarbejder, hvor lidt under halvdelen af samarbejdsprojekterne har mellem
ni og 27 kommuner der samarbejder. Emnemæssigt spænder aktiviteterne
fra fleksjobnetværk, samarbejde med infrastrukturprojekter, fælles
jobrotationssekretariat, virksomhedsberedskab, advisory boards og smidig
rekrutteringsindsats. Størstedelen af virksomhedsaktiviteterne er finansieret
af driften.
De 10 øvrige tværkommunale samarbejdsprojekter spænder fra én til
samtlige 27 kommuner i regionen. Emnemæssigt spænder aktiviteterne fra
partnerskabsaftaler med ikke kommunale og internationale aktører, netværk,
kursusaktivitet, puljemidler og koordinering af internationalt samarbejde og
jobmobilitetsordning.
Konklusion
Kortlægningen har vist, at der pågår mange og forskelligartede tværkommunale samarbejdsprojekter i Hovedstadsregionen. Samarbejderne er
meget forskellige i antal deltagende kommuner og i formaliseringsgrad.
Samtidig har kortlægningsprocessen vist, at der er et udtalt behov for
overblik over eksisterende aktiviteter, som gør det muligt at vidensdele og
udveksle erfaringer i den fortsatte udvikling af beskæftigelsesindsatsen.
Særligt er der behov for at kommunerne mere systematisk kan fokusere op
opskalére de samarbejdsprojekter, som har vist sig at være værdiskabende.
Det gælder både i relation til virksomhedsindsatsen, til uddannelses- og
opkvalificeringsindsatsen og til tværkommunalt samarbejde om særlige
målgrupper, hvor den enkelte kommune ikke har tilstrækkelig volumen.
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3.3

Oplæg til tværkommunale samarbejder på
beskæftigelsesområdet

Beskrivelse

Finansiering

Høje-taastrup
Ishøj-vallensbæk

hvidovre

Halsnæs
Gribskov
Helsingør
Hillerød
Fredensborg
Frederikssund
Allerød
Hørsholm
Egedal
Furesø
Rudersdal
Lyngby-taarbæk
Gladsaxe
Gentofte
Frederiksberg
København
Tårnby
Dragør
Ballerup
Herlev
Glostrup
Albertslund
Rødovre
Brøndby

Tværkommunale samarbejder om beskæftigelsesindsatsen i region Hovedstaden

Borgerrettede aktiviteter:
drift

Fælles rammeaftaler på Anden Aktørområdet

x

x

x

x
pulje

Langtidsledigpuljen Busprojekt

x

x
drift

Fælles temamøder for ledige

x

Iværksætterforløb på Symbion

Brobygningsforløb/ unge under 30

x

x

x

x

Ungevejedning på erhvervskolen med satelit
funktion under 30 (x, evt )

x

x

x

x

x

x

x

x

drift

Formål:At kvalificere projektidéer/ idéer til selvstændig virksomhed med henblik på
at deltageren bliver afklaret om hvorvidt vejen ud af ledighed går gennem
selvbeskæftigelse.Forløbet er udviklet i et samarbejde mellem Gladsaxe, Gentofte
og Symbion Målgruppe: Langvarigt uddannede ledige og ledige ledere.Indhold: 6
ugers undervisning/workshop, hvor deltageren bliver udfordret i forhold til sin idé.
Herefter 13 ugers praktik i en virksomhed, hvor deltageren får mulighed for at få
afprøvet idéen i praksis med sparring fra arbejdsgiveren ( 13 ugers praktik kan
gives pga. frikommunestatus ). Succeskriterier: 1/3 af deltagerne bliver
selvbeskæftigede og de øvrige deltagere opnår ordinær beskæftigelse.

Pulje

Formål: At etablerere et brobygningsforløb på Erhvervsskolen Nordsjælland i
samarbejde med Halsnæs, Helsingør og Fredensborg Kommuner. Målgruppe: Unge
under 30 år der ikke umiddelbart kan påbegynde en erhvervsuddannelse.
Succeskriterier: At flere unge påbegynder en erhvervsuddannelse samt at færre
unge frafalder uddannelsen.

pulje

Formål: At uddanne ledige indenfor bygge- og anlæg med henblik på at imøde
komme behov for uddannet arbejdskraft indenfor de store infrastrukturprojekter.
Initiereret af BRHS i samarbejde med erhvervsskoler, Dansk Byggeri og 3F.
Målgruppe: Ufaglærte ledige og ledige med forældet uddannelse. Indhold:To
opkvalificeringsspor indenfor henholdsvis anlæg og byggeri (AMU-moduler) med
henblik på at kunne løse opgaver på struktørområdet. Succeskriterier:ledige, der
gennemfører forløbet får beskæftigelse indenfor området.

Pulje og drift

Formål: at skabe tæt fysisk sammenhæng mellem Erhvervsskolen Nordsjælland og
Jobcenter Hillerød og dermed sikre at flere unge motiveres til at søge ind på en
erhvervsuddannelse. Såfremt flere kommuner etablerer en sattelitfunktion på
erhvervsskolen vil der være mulighed for et tættere tværkommunalt samarbejde om
ungeindsatsen. Målgruppe: Unge uddannelses- og aktivitetsparate under 30 år.
Succeskriterier: Flere unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.

x

x

Bygge-og anlægssamarbejdet ( kurser ): 15
kommuner

Formål: De fælles rammeaftaler har til formål at tilvejebringe en volumen i antallet
af borgere, der er i målgruppen for udbuddet, således at der er flere aktører at
vælge mellem. Prisen er baseret på en incitamentstruktur. Målgruppe: Ledige med
en lang eller mellemlang videregående uddannelse. Indhold:Rammeaftalen
indeholder 3 moduler á et halvt års varighed, som de ledige visiteres til afhængig af
ledighedslængde.Anden Aktør varetager kontaktforløb og aktiveringsindsatsen.
Succeskriterier: Nedbringelse af antallet af ledige med en lang videregående
uddannelse
Formål: At uddanne langtidsledige med henblik på job i transportbranchen.
Målgruppe: jobklare langtidsledige. Indhold: Uddannelse til buschauffør med
jobgaranti hos de blå omnibusser Succeskriterier: Ledige, der gennemfører
grundforløbet, kommer i job
Formål:At stille et varieret udbud af temamøder til rådighed for borgerne, således
at de selv kan vælge indhold i forhold til deres behov for støtte i jobsøgningen.
Målgruppe: Alle borgere i Gladsaxe og Gentofte kommuner.Indhold:Temamøder med
forskelligt indhold, baseret på en brugerundersøgelse af de lediges
behov.Succeskriterier:At flest mulige borgere selv tager ansvar for at kvalificere
deres jobsøgning ved at vælge indhold efter behov.

x

x

x

x

x

x

Professionelt partnerskab m. BRFkredit

Unge-projekt omkring service, handel og turisme
i samarbejde med hg og helsingborg

Brobygning WaytoGo med TEC

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kvalificering transportbranchen x er tovholder

x

x

x

Erhvervsmentornetværk "Bryd unges ledighed" x
er tovholder

x

x

Garantiskolen

dansk+
UU ledernetværk i hovedstadsregionen. Alle uuledere i regionen

x

x

x

drift

Formål: partnerskabsaftale med virksomheden Fragtkompagniet A/S i
Transportcentret Høje Taastrup om opkvalificering af ledige til jobs indenfor
transportbranchen (chauffører eller lager-/terminalmedarbejder). Målgruppe:
- Ledige med lastbil kørekort med interesse for arbejde i transportbranchen.
- Ledige uden lastbilkørekort med interesse for at arbejde i transportbranchen
enten som chauffører eller som lager-/terminalmedarbejder.
Indhold: ca. 1,5 uges teoretisk undervisning og 2,5 uges praktik. I praktikperioden
tilknyttes mentor.

drift

x

Formål: erhvervsmentorindsats, hvor lokale erhvervsledere hjælper unge i praktik,
uddannelse, lærepladser og job (fastholdelsesindsats). Indsatsen er et supplement
til jobcentrenes øvrige indsatser over for målgruppen. Målgruppe:
Uddannelsesparate og jobparate unge i alderen 18-30 år. Indhold: møde med en
erhvervsmentor i 3 timer om måneden i 3 måneder. Succeskriterier: 85 procent af de
unge, som er indgået i et erhvervsmentorforløb, er kommet positivt videre med
deres liv/arbejdsliv.
Formål: Garantiskolen er et samarbejde mellem vejlederne i UU Syd og på
ungdomsuddannelserne og med jobcentrene med det formål at mindske frafaldet.
Indhold: Der arbejdes på at spotte unge udfaldstruede og drøfte fastholdelse eller
ny plan. I Garantiskolen kan unge uden beregning prøve en anden uddannelse i en
periode. Kommunerne har indgået forpligtende aftale om at reagere hurtigt hvis der
er sociale problemer. Målgruppe: Unge der går på en ungdomsuddannelse.

x

Formål: At styrke indvandres dansksproglige færdigheder Indhold: sproglig
opkvalificering,sproglig træning på arbejdsplads, træning af branchespecifikke
kommunikative kompetencer Målgruppe: 200 sprogsvage forsikrede ledige og
kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Initiativtagere: DA,LO,KL. Samarbejdspartner:
Vestegnens sprog- og kompetencecenter

x

x

x

x

x

Formål: 2-årigt forsøg i regi af CABI, hvor jobcentre og virksomheder afprøver
forskellige modeller for partnerskaber. Lyngby-Tårbæk og Gentofte har indgået
partnerskab med BRF-kredit Målgruppe:aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere,
borgere i ressourceforløb eller borgere på ledighedsydelse.Indhold: BRFkredit
stiller 6 arbejdspladser til rådighed og har ansat en social mentor, som er
finansieret af jobcentrene. Den sociale mentor indgår i et tæt arbejdsfælleskab
med borgerne med henblik på at udvikle arbejdsevnen i de konkrete funktioner.
Succeskriterier:den enkelte borger bliver istand til at varetage reelle
arbejdsfunktioner eller afklares i forhold til fleksjob, mv.
hh fonden plus Formål: at uddanne ledige unge inden for service og turismeområdet for at
efterkomme en stigende efterspørgsel inden for områderne og at bidrage til at
egen
skabe et større fælles arbejdsmarked i Helsingør-Helsingborg området. At afprøve
finansiering
nye metoder ift. at motivere unge, der er lidt længere fra arbejdsmarkedet/
uddannelse til at komme i gang med en uddannelse. Målgruppe: 40 unge
uddannelsesparate og aktivitetsparate; 20 fra Danmark og 20 fra Sverige. Indhold:
6 ugers fælles uddannelse om service og turisme på hhv. dansk og svensk side.
Succeskriterie: 90 procent skal gennemføre kurset. Senest tre måneder efter endt
kursus skal 60 procent være selvforsørgende, bl.a. ved at fortsætte påbegyndte
uddannelsesforløb på Erhvervsskolen.
Egen finansiering Formål: Brobygningsforløbet på TEC skal give unge uden uddannelse en mulighed
for at afprøve forskellige erhvervsuddannelser. Målgruppe: Unge under 30 år uden
erhvervskompetecegivende uddannelse. Indhold: 13 ugers kombineret
værkstedsundervisning og uddannelsesvejledning. FVU-undervisning indgår i
forløbet, hvis test viser behov herfor.Succeskriterier: 60 % af de unge påbegynder en
erhvervsuddannelse i tilknytning til forløbet

x

x

x

x

Projekt flere i arbejde med kognitive
funktionsnedsættelser aalborg esbjerg,
odsherred og frederiksberg

Formål: Via udvikling af psykodukation som metode, at øge den enkelte borgers
tilknytning til arbejdsmarkedet. Målgruppe: borgere, der har kognitive
funktionsnedsættelser samt et handicap, der dækkes af følgende organisationer:
ADHD-, Epilepsi-, Muskelsvinds-, Parkinsons-, Spastiker- og Hjerneskadeforeningen,
samt Landsforeningen Autisme og LEV. Indhold: Mestringsforløb for henviste
borgere, der udføres af rådgivere fra de eneklte handicaporganisationer,
indeholdende en psykoedukativ indsats.

x

Formål: At undersøge effekten af to målrettede beskæftigelsesindsatser til personer
med sindslidelser mhp. at forbedre indsatsen. Målgruppe: Borgere fra
Frederiksberg og København (og Odense), der har været indlagt på et af regionens
sygehuse (psykiatrisk afdeling). Indhold: Etablering af et IPS-team, bestående af IPSkonsulenter, som er tilknyttet de psykiatriske centret (hhv. Frederiksberg og Kbh.),
og som kan iværksætte 2 forskellige indsatser - en standard IPS-metode og en
udvidet IPS-metode - overfor borgerne. Der måles på hvilken der virker bedst.

Forskningsprojekt inklusion ( region
hovedstaden, københavn, odense og
frederiksberg.)

x
Samarbejde med erhvervskoler (k-nord) og VUC
om afklaring til uddannelse
Psykiatriskcenter Ballerup
Projekt 500 ægtefællesforsørgende ud på
arbejdsmarkedet
Virksomhedscenter generation2

Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for
udsatte ledige

x

x
x

x

pulje
x
x

x
pulje

Empowerment projekt
Lær at tackle kurser (sundhed)
Tværkommunalt cancer rehabilitering palliativ”

x
x
x

x

x
x
x

pulje

landsækkende projekt med 10 kommuner
Landsdækkende projekt -Det fremgår af aftalen om kontanthjælpsreformen, at der
skal etableres et forsøg med en helhedsorienteret hjælp til Målgruppe:
aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Indhold: Indsatsen består i forsøg med
arbejdsmarkedserfaring for udsatte kontanthjælpsmodtagere samt forsøg med
lempeligere modregning for arbejde.
På den baggrund igangsættes et forsøg for aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere, hvor personer, der påtager sig et arbejde af kortere
varighed, får mulighed for et lempeligere fradrag fra arbejdsindtægter i deres
ydelse.
Formål: Landsdækkende projekt med 32 kommuner med henblik på at udvikle
metoder, der sætter den enkelte borger istand til at tilrettelægge sin egen plan for
en tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Målgruppe:Aktivitetsklare
kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb.Indhold:Borgeren får
mulighed for at selv at sammensætte en indsats på tværs af beskæftigelse og socialog sundhed. Sagsbehandleren fungerer som facilitator.Succeskriterier:60 %
gennemfører forløbet og udviser progression mod arbejde eller uddannelse

Next Step

Den gode løsladelse

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Formål: Styrke ansættelsesmuligheder for ledige arkitekter. Målgruppe: Ledige
arkitekter. Indhold: Ledige arkitekter forlægger deres jobsøgning til et ledigt
skrivebord i en virksomhed i branchen. Tanken er, at den daglige kontakt med
branchen vil øge deres netværk og medvirke til, at deres kompetencer bliver
synliggjort i branchen. Som udgangspunkt låner den ledige arkitekt skrivebordet i
op til 6 måneder. Succeskriterier: Øget beskæftigelse blandt ledige arkitekter.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Formål: At sikre helhed, sammenhæng og klarhed i indsatser overfor borgere, der
har begået kriminalitet. At forebygge recidiv (tilbagefald til kriminalitet) hos
borgeren, samt at sikre borgerens rettigheder (ydelser og støtte) ved overgangen fra
fængsel til frihed. Målgruppe: Varetægtsfængslede, indsatte med og uden krav om
koordinering af handleplaner, afsonere efter straffuldbyrdelseslovens § 78,
tilsynsklienter i Kriminalforsorgen i Frihed, stofafhængige kriminelle der ønsker
behandling, unge kriminelle under 18 år, klienter der skal have udarbejdet en § 808undersøgelse

Forløbsprogrammer - hjerneskadeområdet og
kræftområdet

x

x

x

Beskrivelse

Finansiering

Høje-taastrup
Ishøj-vallensbæk

hvidovre

Halsnæs
Gribskov
Helsingør
Hillerød
Fredensborg
Frederikssund
Allerød
Hørsholm
Egedal
Furesø
Rudersdal
Lyngby-taarbæk
Gladsaxe
Gentofte
Frederiksberg
København
Tårnby
Dragør
Ballerup
Herlev
Glostrup
Albertslund
Rødovre
Brøndby
Virksomhedsrettede aktiviteter:

9- kommuners samarbejdet:

Hovedstadens jobrotationssekretariat:
Samarbejdet i forbindelse med
Metrobyggeriet: Tovholder x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Virksomhedsberedskab kbh
Virksomhedsberedskab Nordsjælland

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Virksomhedsindsats CABI er tovholder
x
Nordsjælland Jobrotationansvarlige x er
x
tovholder
Virksomhedsservice
opgaver -disa -falck (herlev)
CABI?

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

drift
drift
x

x

drift

der er afholdt 3 møder hvor fokus har været på 1. virk. Behov for arbejdskraft. 2.
organisering/ fordeling af opgaver ved større rekrutteringer. 3.uddannelsesbehov
og muligheder

drift

Formål: Etableret af beskæftigelsesregionen som led i en national indsats for at
sikre en koordineret indsats i forhold til større og landsdækkende
rekrutteringsopgaver.

x

drift
drift

Formål:se ovenfor
erfaringen er pt. At virksomhederne på den ene side efterspørger koordination
mellem kommunerne og en indgang, og på anden side ønsker en personlig kontakt,
når først samarbejdet er etableret.

x

drift

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Advisory Board Vestegnen x er tovholder
Advisory Board integrationsindsats

x
Voksenlærlingenetværket (hovedstaden og
sjælland)
Vestegnenes fleksjobnetværk

x

x

Formål: Dels samarbejde omkring rekruttering af arbejdskraft til
hovedentreprænør, CMT, på Metrobyggeriet, dels medvirken i Task Force, der skal
sikre oprettelse af elev/lærlingepladser ifm. Metrobyggeriet. Målgruppe: Ledige
faglærte og ufaglærte med kompetencer indenfor Metrobyggeri og afledte opgaver
samt unge, der ønsker at få lære/praktikpladser med et internantionalt perspektiv.
Indhold: Formidling af jobs

x
x

x

x

drift

x

Samarbejdet i forbindelse med
infrastrukturprojektet: Tovholder x

x

Formål: Virksomheder i det storkøbenhavnske område oplever en hurtig og smidig
rekrutteringsindsats på tværs af de 9 deltagende kommuner.
Målgruppe:Virksomheder, der efterspørger arbejdskraft.Indhold:Der er etableret ét
telefonnummer som indgang til 9 kommuners virksomhedsservice. Jobcentrene
arbejder efter fælles retningslinjer i håndteringen af
jobordrer.Succeskriterier:ledige job besættes hurtigt gennem netværket, der er
opbygget mellem de 9 kommuner
Formål: Sekretariatet har til opgave at understøtte de deltagende 15 jobcentres
arbejde med jobrotation, og at sikre en tværgående formidling til ledige vikariater.
Sekretariatet finansieres af de deltagende jobcentre.

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

Formål: I samspil med virksomhederne at hjælpe ledige ud på arbejdsmarkedet.
Indhold: Udvalgte virksomheder rådgiver Jobcentrene i deres virksomhedsstrategi
Formål: Et rådgivningsorgan til at sikre en løbende tilpasning og udvikling af
integrationsindsatsen og de serviceydelser, der tilbydes udenlandske borgere.
Målgruppe/deltagere: Virksomhedsrepræsentanter, organisationsrepræsentanter
og andre relevante samarbejdspartnere. Indhold: Møde hver 3. måned

Fleksjobnetværk (kbh og omegn)
Fleksjobnetværk Nordsjælland

Fleksjob født med progression

x
x

x

x

x

x

x

x
Formål: Projektet løber fra d. 1.8.14-d. 1.8. 15 og er finansieret af STAR. Formålet er
at udvikle metoder til, at ansatte i fleksjob på 10 timer og derunder udvikler sig i
fleksjobbet, så deres kompetencer og arbejdstid øges. Målgruppe: Borgere, der før
og under projektstart er ansat i fleksjob på 10 timer og derunder samt borgere, der
er på vej i fleksjob på 10 timer og derunder.

Beskrivelse

Finansiering

Høje-taastrup
Ishøj-vallensbæk

hvidovre

Halsnæs
Gribskov
Helsingør
Hillerød
Fredensborg
Frederikssund
Allerød
Hørsholm
Egedal
Furesø
Rudersdal
Lyngby-taarbæk
Gladsaxe
Gentofte
Frederiksberg
København
Tårnby
Dragør
Ballerup
Herlev
Glostrup
Albertslund
Rødovre
Brøndby
Øvrige tværkommunale samarbejder:

Opkvalificering af koordinerende sagsbehandler x

x

Crossborder: AF i Skåne, LO i begge lande,
WorkinDenmark

x

x

x

Tværkommunalt netværk for udviklings- og
sekretariatsmedarbejdere

Your first EURES job
x
Diverse faglige netværk - leder sygedagpenge - netvær mv. ( herlev)
Kursustilbud til ledige, der ønsker at starte
selvstændig virksomhed ( i samarbejde
med københavnskommune og regionale
Socialchefforeningens
gruppe på
vækstfora)
ydelsesområdet
Samarbejde mellem JC og
uddannelsesinstitutioner(KNord, VUC, SOPU og
EsNord)

x

Formålet med puljen er, at give tilskud til projekter, der er rettet imod at
opkvalificere de koordinerende sagsbehandlere i forhold til til arbejdet med den
tværfaglige indsats, med særligt fokus på de mest udsatte borgere. Dette kan fx ske
gennem fx praksisudviklingsprojekter og/eller konkrete uddannelsesaktiviteter. De
koordinerende sagsbehandlere skal således rustes bedre til at håndtere
udfordringerne med de udsatte ledige med henblik på at hjælpe disse med at opnå
eller bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Der kan både være tale om konkrete
opkvalificerings- eller kursusaktiviteter, men også om aktiviteter rettet imod
udvikling af de organisatoriske rammer for de koordinerende sagsbehandleres
arbejde fx lean, proces-optimering afprøvning af nye samarbejdsformer m.v.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

X

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Formål: Udveksling af erfaringer/ videndeling. Målgruppe: Udviklings-og
sekretariatsmedarbejdere på beskæftigelsesområdet.
Indhold: En jobmobilitetsordning, som hjælper unge europæere med at finde et job,
en praktikplads eller læreplads i et andet EU-land. Ordningen er en del af pakken
"Unge på vej" og initiativet "Muligheder for unge" Succeskriterier: Målet for 2015 er
at hjælpe omkring 5000 mennesker med at finde job i et andet EU-land.

x

x

x

X

A-kasser netværk
KL.JC.Netværk

x

Formål: Koordinationsgruppen har til opgave at udbrede kendskabet til udbud og
efterspørgsel af arbejdskraft i Øresundsregionen. Målgruppe: alle relevante
interessenter, dvs. jobcentre, de faglige organisationer, AF-Skåne, borgere og
virksomheder. Indhold: koordinationsgruppen iværksætter konkrete initiativer i
forhold til særlige brancher, hvor der er behov for arbejdskraft, eksp.vis indenfor
IT, bygge- og anlæg, life science, mv.

x

x

x

x
x

x
x

x
x

Formål: Netværket med FOA, Akademikerne, Krifa, HK og jobcentre har til formål at
understøtte det daglige samarbejde mellem a-kasser og jobcentre. Netværket
afholder 2 - 3 møder årligt.
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4 årlige dialogmøder med KL. Målgruppe: jobcenterchefer

Fælles Partnerskab Dansk Byggeri
Tværkommunalt netværk for udviklings- og
sekretariatsmedarbejdere

x

x

Forpligtende samarbejde

x

x

x

Forslag til fremtidigt tværfagligt samarbejde
Virksomhedsservice på tværs af kommuner
"LBR" på tværs af kommunegrænser
Samarbejde om indsatsen for ledige akademikere
Samarbejde om Varslingsopgaver

x

x
x
x
x

Formål: Samarbejde på Vestegnen på tværs af kommunegrænser - en fælles
kommunal partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole og
Roskilde Tekniske Skole, UU Center Syd og UU vestegnen. målsætning:1. Unge med et
bestået grundforløb indenfor bygge - og anlægsuddannelserne skal have en
praktikplads 2. Folkeskoleelever skal motiveres til at søge ind på en
erhvervsuddannelse 3. Unge ledige svende med en bygge- og anlægsuddannelse
skal hjælpes ud på arbejdsmarkedet.
I henhold til Lov omforpligtende samarbejde vareteyager Vallensbæk Kommune den
beskæftigelselsesrettede indsats for Ishøj Kommune.
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Sundhedsaftale 3 implementeringsplan 2015

IMPLEMENTERINGSPLAN for Sundhedsaftalen for 2015 - 2018 V12 22.12.14 Farvekode: Borgeren som aktiv samarbejdspart
Farvekode: Nye og bedre samarbejdsformer
Farvekode: Lighed i sundhed
Farvekode: Sammenhæng og kvalitet
Alle opgaver er som udgangspunkt forankret i DAS.

2015

Faseopdeling: Fase 1 er den indledende administrative fase hvor kommisorier udarbejdes ud fra en overordnet beskrivelse af arbejdsopgaven og
godkendes i DAS. Udpegningsprocessen gennemføres og arbejdsgruppen etableres og der indkaldes til 1. møde. Fase 2 indeholder den forberedende
fase hvor arbejdsgruppen drøfter og kvalificerer projektbeskrivelse/plan for opgaveløsningen som evt skal godkendes af DAS. Arbejdsgruppen løser
opgaven i henhold til kommissoriet og leverer produkter til godkendelse i DAS. Der indgår eventuelt en høringsfase og/ eller en pilotafprøvning. Fase
3 indeholder forberedelse af implementering. arbejdsgruppens medlemmer skal eventuelt tilpasses af hensyn til inddragelse af de rette
kompetencer. Der udarbejdes en implementeringsplan der eventuelt godkendes i DAS. Herefter kommer implementering.
Økonomi: Der skelnes mellem to standardformuleringer i forhold til de overordnede økonomibetragtninger: 1) primært personaleressourcer og 2)
Ekstra ressourcer til igangsættelse af aktiviteter og efterfølgende implementering

Indsa
ts nr. afsnitEmne
1
2.1 Borgeren
som aktiv

Organisatorisk forankring og
Slutd ansvar for igangsættelse og
Indsatsbeskrivelse
Opgaven
Tidsplan eventuelt opdelt i faser
Start ato gennemførelse af tidsplan
Fremme aktivt samarbejde med borgere Nedsætte arbejdsgruppe med repræsentation fra kommuner, almen Fase 1: 1. kvartal 2015: Fase 2: 2-4 kvartal 2015 2017 Afventer ny gruppestruktur.
i alle sektorer ved at prioritere mellem
praksis, hospitaler, region og patientinddragelsesudvalget. En første 2015: Fase 3: 2016: Fase 4: evaluering
Der tages særskilt stilling vedr.
eksiste-rende aktiviteter og metoder, der opgave er at definere nærmere, hvad der forstås med aktivt
implementering
kan styrke samarbejdet mellem borgere, samarbejde med borgerne. Arbejdsgruppen skal beskrive rammen for
herunder pårørende og fagprofessionelle, indsatsen, så der efterfølgende kan prioriteres mellem eksisterende
og tage stilling til udbredelse af
aktiviteter og metoder.
projekter, som har vist sig virkningsfulde Inden for rammen skal følgende beskrives nærmere :
og effektive.
Definere fælles mål for det øgede aktive samarbejde.
Beskrive hvilke metoder, der tænkes anvendt.
Beskrive, hvad der skal måles på og opstille indikatorer herfor
Da et øget samarbejde med borgerne forudsætter, at der udover
klare systematiske indsatser, også er et stærkt ledelsesfokus og
understøttende strukturelle rammer, er det også arbejdsgruppens
opgave, at beskrive, hvad de udvalgte aktiviteter kræver i fht
implementering i de enkelte sektorer, herunder ledelse,
kompetenceudvikling, tid, fysiske rammer og incitamenter.

Kompetencer
Patientrepræsentation fra
Patientinddragelsesudvalget, sundhedsfaglige
repæsentanter og adminstrative medarbejdere
og ledere fra kommune, region, hospital og PLO.

Økonomi
Prioritering
I fase 1 og 2 vil det primært
2015
være personaleressourcer. I
fase 3 og 4 vil der være
omkostninger til ekstra
ressourcer til igangssættelse af
aktiviteter og efterfølgende
implementering

2

2.1 Borgeren
som aktiv

Understøtte borgerens indflydelse på og
muligheder for egenomsorg, herunder
sikker behandling, forebyggelse og
rehabilitering i eget hjem gennem
udbredelse af telemedicinske indsatser. I
arbejdet skal der indledningsvist
identificeres og tages stilling til
udbredelse og koordinering mellem
eksisterende aktiviteter på området for
telesundhed.

Kortlægning: Kortlægning af eksisterende tværsektorielle initiativer Kort faseplan skal udarbejdes
inden for telesund (træk fra database), udarbejde idekatalog som
inspiration og herefter indgå konkrete aftaler vedrørende initiativer
der ønskes driftsmodnet/udbredt inkl. afklaring af ressourceforbrug
og ansvarsfordeling
National udrulning af Telecare Nord. Projektet forventes at overgå
til nationalt udbredning i 2016. Forud for evt. udrulning i
hovedstadsregionen evt. beslutning om pilotprojekt, herunder stilling
til inddragelse af kommunerne og evt. almen praksis. Telemedicinsk
sårvurdering er et nationalt projekt, der er under udrulning i
hovedstadsregionen med sigte på implementering i samtlige 29
kommuner og på 5 sårambulatorier ultimo august 2015.
HjerteInsufficinsTelemedicin - HIT2 bygger på erfaringerne fra et
tidligere projekt HIT1, der har kørt i Region Hovedstaden frem til
2013. HIT2 forventes at køre som pilotprojekt i hovedstadsregionen i
2015 i et samarbejde med mindst én kommune.

3+4

2.2 Borgeren
som aktiv

Arbejde for styrkelse af systematisk
involvering af borgere ved udvikling og
tilrettelæggelse af det organisatoriske
samarbejde, der vedrører tværsektorielle
indsatser og forløb

Der skal beskrives en ramme for indsatsen, der gør det klart, hvad
der menes med ”det organisatoriske samarbejde”, og hvilke mål og
metoder, der er indeholdt i indsatsen. Der skal udvælges et antal
fokusområder, der på sigt kan udvides til at omfatte større dele af
det tværsektorielle samarbejde, f.x. politikudformning, kvalitets- og
organisationsudvikling mm.

1. fase: 1. kvartal 2015: Fase 2: 2-4 kvartal 2015
2015: Fase 3: 2016

5

3.1 Nye sam

Aftale principper for arbejdet med
integrerede organisatoriske modeller
med f.eks fælles drift, mål og
samfinansiering på tværs af kommuner,
hospitaler og praksissektoren.

Skal drøftes i DAS - Igangsættelse af foranalyse.

Fase 1: 1. og 2. kvartal 2015

2015 2016 Forankring i DAS

9

4.1. Kronisk
2
sygdom
/DÆMP

For at sikre udvikling af differentierede
tilbud, hvor borgerens behov og ønsker
er i fokus, vil vi udvælge to til tre
målgrupper, hvor der afprøves løsninger,
der tilgodeser det øgede behov for
koordinering og fleksibilitet, der gør sig
gældende for målgruppen. Dette skal ske
med afsæt i den tilgængelige viden.

Der pågår lige nu (efterår/vinter 2014-2015) et arbejde med
udarbejdelse af en vejledning for overordnet revision af
forløbsprogrammerne. Herunder også tema om differentierede
indsatser. Følgende trin skal gennemføres: 1) Baseret på dette
arbejde skal formuleres kriterier for udvælgelse af målgrupper. 2)
Vurdering af, hvor vi mangler viden ift. disse målgrupper.3) Eventuel
indhentning af yderligere viden inden 4) udvikling og afprøvning af
indsatser.

Forberedende arbejde er igangsat.
Faseplan afventer denne færdiggørelse.
Forventes opstart med fase 1 i løbet af
efteråret 2015.

2015 2016 Afventer ny gruppestruktur.
Der tages særskilt stilling vedr.
evaluering og implementering

2015

Forankret i Telemedicinsk
Videnscenter. Derudover
afventer forankring ny
gruppestruktur

Kortlægning: Telemedicinsk Videncenter,
Kommunernes repræsentant inden for
telemedicin, Videncenteret har fra sin start
endvidere trukket på deres
coreteam/referancegruppe, hvor der er
kommunale repræsentanter.
Telecare Nord. Styregruppen skal bestå af såvel
faglig leder på det telemedicinske område,
repræsentanter fra kommuner,
hospitalsklinikken og administrative region. Der
vil være et tæt samarbejde med Region
Hovedstadens Center for IMT. Der skal ligeledes
nedsættes en arbejdsgruppe med deltagere fra
hospitalsklinikken og kommuner. Almen praksis
eventuelle er endnu ikke afklaret.
HjerteInsufficinsTelemedicin - HIT2
Styregruppen skal bestå af såvel faglig leder på
det telemedicinske område, repræsentanter fra
kommuner og fra hospitalsklinikken. Der vil
være et tæt samarbejde med Region
Hovedstadens Center for IMT. Der skal
endvidere nedsættes en arbejdsgruppe med
deltagere fra hospitalsklinikken og kommuner.

Afventer ny gruppestruktur

Patientrepræsentanter fra
Patientinddragelsesudvalget, (administrative)
repræsentanter fra kommuner, region,
hospitaler og PLO, der udpeges af de enkelte
samordningsudvalg ??

Det vil primært være
personaleressourcer.

2015

Repræsentation.
Sektorer:
PLO-H, Kommuner (KKR), Region Hovedstaden
Organisatorisk:
faglig, administrativ repræsentation og
ledelsesmæssig forankring og ejerskab

Det vil primært være
personaleressourcer.

2015

Primært personaleressourcer

Igangsat

Igangsat

Der har været igangsat en række forskellige projekter med fokus på
at forbedre samarbejdet om mennesker med sindslidelse og
samtidigt misbrug. Med afsæt i erfaringer fra sådanne
samarbejdsprojekter afprøves en ny organisatorisk model for
samarbejdet med fokus på fælles tværsektorielle teams, der arbejder
med integreret udredning og behandling af målgruppen. Der skal
som del af projektevalueringen tages stilling til generel udbredelse af
projektet.
Modellen vil tage højde for de nationale retningslinjer for
koordinerende indsatsplaner. Der vil ligeledes blive arbejdet med
koordineret indsatsplaner under indsats 54 (revision af
samarbejdsaftaler)

13

5.1. Kronisk
1
sygdom
/DÆMP

For at sikre borgere med samtidig psykisk
sygdom og misbrugsproblematik en
effektiv, koordineret udredning og
behandling af både psykisk sygdom og
misbrug vil vi udvikle og udbrede nye
organisatoriske modeller for dette
samarbejde mellem region og
kommuner. Det skal ske med afsæt i
lokale erfaringer fra samarbejdsaftalerne
og eksisterende projekter. Modellerne
tilpasses tillige de nationale
retningslinjer for koordinerede
indsatsplaner, når disse foreligger.
For at styrke datadreven
kvalitetsudvikling vil vi registrere data i
rehabiliteringsdatabasen indenfor
udvalgte indikatorer først for diabetes og
dernæst for KOL.

16

5.1. Kommunik Følge den Nationale strategi for
2
ation
digitalisering af sundhedsvæsenet
anvisninger for udbredelse af
beskedbaseret digital kommunikation for
psykiatrien, socialpsykiatrien,
handicapområdet og jobcentre. Med
udgangspunkt i ovenstående punkter
skal den eksisterende tværsektorielle
kommunikationsaftale udbygges og
implementeres.

NSI - digitalisering med effekt 2013-2017 følges.
Kommunikationsbehovet på områderne skal afdækkes og der skal
udarbejdes aftaler for anvendelse og implementere eksisterende
relevante MedCom standarder evt udvikle nye. Se også indsats nr 15.
Udviklingen af standarderne sker på landsplan i regi af MedCom

17

5.1. Medicin
2

18

5.1. Patientsikk Medvirke til udvikling af Dansk
3
erhed
Patientsikkerheds Database (DPSD), så
data kan ses på tværs af sektorer.

11

4.2. Nye
2. sam/psyk

Fase 1: 1. kvartal 2015
Fase 2: 2. kvartal 2015 til 4. kvartal
kvartal 2017
Fase 3: fra 1. kvartal 2018

2015

Afventer ny gruppestruktur

Ledelsesrepræsentanter fra psykiatrien og
socialpsykiatrien. Sundhedsfaglige aktører med
særlig viden og erfaring i behandling af
mennesker med psykisk sygdom og
misbrugsbehandling

Økonomitræk håndteres i
regionalt allerede afsatte
budgetmidler

Projekt vedr. udvikling af Evaluerings- og analysemodellen, herunder Fase 1: Igangsat og forventes afsluttet
2015 2018 Er et delprojekt i et større
en rehabiliteringsdatabase pågår. Der skal ske et videre
februar 2015, fase 2: 2. kvartal 2015, fase
projekt (Evaluerings- og
udviklingsarbejde med databasen inden implementering i kommuner 3: fra 3. kvartal 2016
analysemodellen) om
monitorering af
og hospitaler. Der skal udarbejdes en implementeringsplan. For KOL
sker arbejdet i samarbejde med den nationale KOL-database - og er
forløbsprogrammerne.
således et nationalt samarbejde. Det er pt ikke afklaret, hvorvidt der
Projektet forventes forankret i
også for diabetes kan ske en videre udvikling og implementering på
en separat styregruppe for
Evaluerings- og
nationalt plan eller om der skal køres videre med en regional løsning.
analysemodellen

At udarbejde aftale for området
For at styrke brugen af det Fælles
Medicin Kort vil vi udarbejde og medio
2015 have implementeret en aftale om,
hvordan parterne anvender FMK i det
tværsektorielle samarbejde. Aftalen skal
dels dække forhold under
implementeringen og dels sikre
arbejdsgange og følge op på kvaliteten i
anvendelsen af FMK, når FMK er i drift
medio 2015. Aftalen skal imødekomme
de særlige forhold, der gør sig gældende,
på det specialiserede socialområde.

Det må forventes at arbejdet med
områderne løber i hele aftale perioden.
Arbejdet i forhold til Psykiatrien er i
gangsat

2015 2018 Afventer ny gruppestruktur.
obli

Det forventes at der medio 2015 er
udarbejdet aftale for området.

2015 2015 Opgaven løses i
obli
arbejdsgruppen FMK-tværs

Det vil kræve en lovændring at kunne åbne op for at se data på tværs Opstart medio 2015.
af sektorer i DPSD. Derfor foreslås, at der i stedet nedsættes en
tværsektoriel arbejdsgruppe af risikomanagere i Region
Hovedstaden, der skal se på, hvordan vi kan udveksle data mest
hensigtsmæssigt. Denne arbejdsgrupper er allerede initieret i det
tværsektorielle netværk for risikomanagere.
Patientombuddet vil understøtte den tværsektorielle læring af de
utilsigtede hændelser ved, at man kan dele initiativer,
handlingsplaner projekter etc. og har i denne forbindelse udarbejdet
en vidensdatabase, hvor alle sektorer kan melde deres ind, som så
bliver synligt for alle sagsbehandlere i DPSD, når de lokker sig ind i
databasen. Denne forventes lanceret medio 2015.

2015

Forankret i Enhed for Kvalitet
og Patientsikkerhed

Igangsat

Igangsat

Der skal være repræsentanter fra kommuner,
hospitaler og praksis med indblik i medcom
standarder og it-systemer samt arbejdsgange i
den pågældende sektor. Foreksempel
samordningskonsulenter og it-klyngeformænd
/kommunale visitatorer, repræsentaner fra
kliniken og praksis samt repræsentation fra
CIMT. I forbindelse med implementering er
ledelsesfokus nødvendigt.

På alle områderne vil der i de
Igangsat
udredende faser primært
trækkes på
personaleressourcer. Når der
skal implementeres kan det
betyde tekniske tilkøb både i
regionalt herunder også praksis
og kommunalt regi - dertil
kommer eventuelle tilpasninger
af arbejdsgange, der eventuelt
kan koste ekstra ressourcer.
Arbejder i gangsat i Arbejdsgruppen FMK-tværs - primært personaleressourcer i Igangsat
henholdvis i kommunalt ,
Obli
se bemanding i denne.
regionalt og i praksis regi

2015

19

5.1. Patientsikk Aftale og implementere en tværsektoriel
3
erhed
organisering af samarbejdet mellem
region og kommunerne omkring
utilsigtede hændelser, som tager
udgangspunkt i samarbejdet mellem
regionale og kommunale risikomanagere
og patientsikkerhedskonsulenter fra
almen praksis.

Der er nedsat tværsektorielle patientsikkerhedsfora under
samordningsudvalgene hvor kommune og hospitaler mødes, men der
har manglet repræsentanter fra almen praksis. Der er givet midler til
at Praksiskonsulenterne fremover deltager i disse tværsektorielle
patientsikkerhedsfora 2 gange årligt. Dette træder i værk primo
2015.

De tværsektorielle patientsikkerhedsfora
træder i kraft primo 2015.
Patientsikkerhedsrådet træder i kraft
marts 2015

2015 2015 Forankret i Enhed for Kvalitet
og Patientsikkerhed

Primært personaleressourcer. Igangsat
Der er midler så
praksiskonsulenter kan deltage
2 gange årligt i
patientsikkerhedsfora

Patientsikkerhedsrådet for praksissektoren har i efteråret ændret
kommissorium til at inkludere kommunale repræsentanter og et
mere tværsektorielt fokus på læring og indsatser.

21

5.1. Kronisk
4
sygdom
/DÆMP

Fastlægge hvilke indikatorer, der skal
anvendes til at følge
implementeringsgraden og kvaliteten af
forløbsprogrammerne, samt aftale hvilke
konkrete mål for kvalitet i tilbuddene og
videre implementering, der skal nås.
(red. forløbprogrammer for KOL, type-2
diabetes, demens, hjertekar-sygdomme,
lænderyg-lidelser, kræftrehabilitering og
palliation, erhvervet hjerneskade for
henholdsvis voksne og børnsamt og evt.
psykiske lidelser)

Der skal udarbejdes forslag (bruttoliste med relevante indikatorer) til
hvordan man kan følge implementeringsgrad - generelt og for det
enkelte forløbsprogram. Derudover skal der skabes overblik
eksisterende (rehabiliterings)tilbud og indholdet af disse mhp. at
fastlægge et ensartet kvalitetsniveau i indholdet af indsatserne.
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5.1. Kronisk
4
sygdom
/DÆMP

Med henblik på mere effektiv
ressourceudnyttelse og bedre
patientoplevet kvalitet gennemføres først
et fælles analysearbejde, hvor der kan
samkøres data på tværs af
sektorgrænser. Dernæst udvikles og
afprøves en model, der kan reducere
forebyggeligt storforbrug af
sundhedsydelser for ældre medicinske
patienter med kroniske sygdomme.
Efterføl-gende vurderes mulighederne for
udbredelse af modellen. (red. data der
kan identificere borgere med et særligt
stort forbrug af sundhedsydelser).

Projektets analysedel er sat i gang i samarbejde med Københavns
Fase 1: 1. kvartal 2015. Fase 2: 2. kvartal
Kommune. Der vil på baggrund af analyserne ske en yderligere
2015
afgrænsning af målgrupper for mulig afprøvning af forebyggende
intervention. Der vil efter gennemførte analyser ske en bredere
inddragelse af interessenter med henblik på at vurdere resultater og
muligheder for udvikling og afprøvning af intervention.

2015
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5.1. Rådgivning Indgå aftale om regionens
5
rådgivningsforpligtelse vedr. sårpleje. I
aftalen skal der udpeges særlige
indsatsområder, herunder evaluering og
udvikling af rådgivningen via
telemedicinsk kommunikation samt
udvikling af indikatorer på området. Der
skal i aftalen være fokus på at øge
kompetencerne hos relevante
målgrupper omkring forebyggelse af
tryksår.

Der pågår aktuelt et telemedicinsk sårvurderingsprojekt mellem de Fase 1: Projektperiode til ultimo august
2015. Fase 2: september 2015 og frem
29 kommuner og regionens 5 hospitaler med sårcenterfunktion.
Projektet gør det muligt for hjemmesygeplejersker og sygeplejersker overgår projektet til drift.
ansat på plejehjem via en telemedicinsk løsning at sende billeder og
beskrivelser af sår og få rådgivning af specialister på regionens
sårcentre via elektronisk kommunikation. Projektet har fokus på
diabetiske fodsår og venøse bensår, men andre sårtyper herunder
tryksår indgår ligeledes. Projektet afsluttes ultimo august 2015,
hvorefter det overgår til drift. Projektet indeholder en
kompetenceudviklingsdel, hvor hjemmesygeplejersker og
sygeplejersker ansat på plejehjem deltager i et 5 dages telemedicinsk
sårkursus. Kurset forventes videreført, når projektet overgår til drift. I
forbindelse med evaluering af projektet udarbejdes der indikatorer
på området.

Det forventes at der kommer en Igangsat
2015 2015 Arbejdsgruppe og projektleder Sårspecialister på hospitaler.
Hjemmesygeplejersker og sygeplejersker ansat national finansieringsmodel
på plejehjem uddannes i telemedicinsk sårpleje,
hvorefter de kan varetage sårplejefunktionen
via telemedicin. Administrative medarbejdere
fra Telemedicinsk Videncenter, Københavns
Kommune til projektledelse og
implementeringsspecialist til understøttelse af
kommunerne.

Arbejdsgruppen/grupper nedsættes primo 2015 2015 Afventer ny gruppestruktur
2015. Og forslag til indikatorer, overblik
over indikatorer, indhold i eksisterende
tilbud og anbefalinger til fastsættelse af
kvalitetsniveau for indhold skal foreligge
medio 2015.

Afventer ny gruppestruktur

Primært personaleressourcer

Igangsat

Primært personaleressourcer - Igangsat
og der er afsat regionale
budgetmidler til udarbejdelse af
analyser. Midler til afprøvning
af intervention skal der
efterfølgende søges midler til
enten interne budgetmidler,
ekstern fondsmidler eller andet
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5.1. Kronisk
6
sygdom
/DÆMP

Udarbejde en overordnet ramme for
samarbejdet mellem
behandlingsansvarlige læger og
kommunale medarbejdere, når de
udfører lægelige ordinationer i
hjemmesygeplejen, på plejehjem, i
akutfunktioner og botilbud. (Skal løftes i
sammenhæng med indsats 56)

Nedsætte arbejdsgruppe med repræsentation fra kommuner, almen Fase 1: 2. kvartal 2015
praksis og hospitalerne (samme som under 56) med henblik på at
Fase 2: 3. og 4. kvartal 2015
udarbejde en overordnet ramme omkring lægelige ordinationer

2015 2015 Afventer ny gruppestruktur.
Sundhedsfaglige (klinisk faglige og
Primært personaleressourcer.
Der tages særskilt stilling vedr. administrative) (både regionale og kommunale),
implementering
ledelsesrepræsentation og PLO

2015
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5.1. Øvrige
7

Løbende og efter behov indgå aftaler i
regi af Sundhedskoordinationsudvalget
om opgaveoverdragelse i forbindelse
med større, strukturelle og principielle
flytninger af opgaver mellem kommuner
og region.

Der skal løbende være fokus på om beslutninger i regionen og/eller
kommunerne indebærer større, strukturelle og princielle flytninger.
Herunder skal det særligt sikres, at dette fokus er tilstede i
forbindelse med udarbejdelse af budgetforslag.

løbende

2015 2018 Arbejdsgrupper nedsættes ved
behov og sammensættes på en
måde, der sikrer at de
nødvendige kompetencer er
tilstede i forhold til håndtering
af de konkrete opgaver der
foreslås overdraget.

Det vil primært være
personaleressourcer i
forarbejdet. Alt efter hvilken
opgave der ønskes overdraget
vil det afføde økonomiske
konsekvenser. Der skal tages
konkret stilling i hvert enkelt
sag.

Hele
perioden
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5.2. Forebyggel Sikre systematisk opdatering af
1
se + rehab. kommuner og hospitalers informationer
om tilbud på forebyggelses- og
rehabiliteringsområdet på SOFT-portalen
således, at den nyeste og relevante
information om konkrete forebyggelsesog rehabiliteringstilbud altid er
tilgængelig på Sundhed.dk. Herunder
skal der også sikres synlighed af tilbud,
som er rettet mod borgere med psykisk
sygdom, vidtgående psykisk og/eller
fysisk handicap og borgere med et
skadeligt og afhængigt forbrug af
rusmidler

Fastsætte arbejdsgange, så direktioner halvårligt får mail om: Din
Kommune/DIT Hospital tilbyder ifølge SOFT…
Et
netværk af lokale kontaktpersoner, skal sikre en ensartethed i hvilke
tilbud der findes på SOFT og have ansvaret for at indholdet løbende
er opdateret. Der er nedsat et netværk med lokale kontaktpersoner
fra hvert hospital som har ansvar for at sikre at de rette tilbud er
beskrevet korrekt på SOFT. Kommuner har direkte kontakt med
Sundhed.dk omkring sikring af opdatering af indholdet. Det skal
sikres, at psykiatrien inddrages i det omfang det er relevant.

Fase 1: 1. kvartal 2015.
2015
Fase 2: 2-3 kvartal 2015. Sikre at
psykiatrien inddrages i det omfang det er
relevant. Udarbejde retningslinjer så der
løbende fremover sikres opdatering.
Fase 3 resten af aftaleperioden/fremover

IT, administrative

primært personaleressourcer

2015
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5.2. Misbrug
6

Understøttelse af tværfaglighed og afklaring af
borgerens samlede problematikker. Således at
der sikres en helhedsorienteret indsats, lettere
arbejdsgangen, samt sikring af en hurtigere
intervention.

primært personaleressourcer

2015
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5.2. Forebyggel For at styrke den tidlige opsporing i
10 se + rehab almen praksis af borgere med KOL og
/børn
astma hos børn udarbejdes
samarbejdsaftaler herom.

Finanslov 2015

2015
Obli

Sikre entydig og lettilgængelig
henvisningsprocedure til
misbrugsbehandling

Afventer ny gruppestruktur.
Samordningsudvalg

Der nedsættes arbejdsgrupper på af tværs af region, kommuner og 1. fase: september -november 2015. 2.
2015 2017 Afventer ny gruppestruktur.
almen praksis, der kan arbejde videre med en præcisering og
Der tages særskilt stilling vedr.
fase: - december 2015 - juni 2016. 3. fase:
definering af opgaverne: a) at få kvalitetssikret og skabt ensartethed i 3-4 kvartal 2016
implementering
fht. informationer ved henvisningsprocedurer, samt ved
visitationspraksis. Således at der bliver skabt ensartethed i
procedurerne i region, kommuner og almen praksis b) Evt. arbejde
med idéen om at skabe en 'vidensbank/samlet site' mhp. at
understøtte mulighed for gensidig faglighedsparring i fht. borgere
med misbrug/mistanke om psykisk skrøbelighed/belastning/lidelse
(gælder målgruppen af borgere, som ikke er indskrevet eller i
behandling i behandlingspsykiatri). Yderligere kræver ovenstående
en kommunikations indsats. Vigtigt er der er ledelsesmæssig
opbakning til at føre opgaverne ud i den virkelige verden.

Børneastma: Det anbefales at afvente NKR fra SST om "Diagnostik og
behandling af astma hos børn". KOL: Indsats om et styrket fokus på
tidlig opsporing af borgere med KOL i almen praksis skal
konkretiseres og aftales i praksisplan for almen praksis.
Opmærksomhed på finanslovsaftale 2015.

Børneastsma: FASE 1 2015: med
2015
udgangspunkt i NKR om børneastma
obli
vurderer om, der bør nedsættes en
regional implementeringsgruppe. KOL:
Hånteres i regi af praksisplanen for almen
praksis.

Afventer ny gruppestruktur.
Børneastma: Kræver kendskab til
Der tages særskilt stilling vedr. børneområdet.
implementering
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5.3. Kommunik Snarligt revidere den gældende
1
ation
Kommunikationsaftale blandt andet med
henblik på en forenkling af centrale
aftaledele. Der skal endvidere sættes
fokus på aktiv inddragelse og
samarbejde med borgeren i forbindelse
med udskrivelse

Med afsæt i KORA evalueringen samt øvrige erfaringer med den
Fase 1: 2014
nuværende kommunikationsaftale, udarbejdes en revideret
Fase 2: hele 2015 .
kommunikationsaftale. Interessenter inddrages undervejs. Der skal Fase 3: fra 1. kvartal 2016
udarbejdes og afholdes pilottest inden endelig godkendelse. Der skal
udarbejdes plan for implementering

52

5.3. Kommunik 52: Udarbejde og implementere
1
ation
Kommunikationsaftaler for: Ambulante
forløb, børn og unge, det akutte område
og på psykiatriområdet – herunder også
for børne- og ungdomspsykiatrien
(børn+unge+psyk

2015 2018 Arbejdet i fht psykiatrien og
It-udviklingsgruppen har foretaget
det ambulante område er
udredning af det ambulante område og
opstartet i UG-gruppe for IT og
udkast til aftale vil blive forelagt DAS ved
52: Der skal udvikles aftaler om anvendelse af og samarbejdet om
Informationsudvikling
årdsskiftet 14/15. På det psykiatriske
beskedbaseret digital kommunikation på områderne: Psykiatrien område foreligger to MedCom rapporter herunder også børne og ungdomspsykiatrien, det ambulante
en analyse og en handleplan. Faseplan på
område, det akutte område og børneområdet. Forud for
det psykiatriske område fase 1: Det er
udarbejdelse af udkast til samarbejdesaftalerne skal
kommunikationsbehovet og mulighederne for digital understøttelse ikke muligt at lave en faseplan før der er
sket national afklaring.. Faseplan på det
(anvendelse af relevante MedCom meddelelser) for hver område
akutte område. Faseplanen vil blive
afdækkes . Efter indgåelse af aftalerne skal de implementeres.
udarbejdet i 1. kvartal af 2015. Faseplan
på børneområdet
15: Der skal udvikles aftaler om anvendelse af og samarbejdet om
Faseplanen vil blive udarbejdet i 1. kvartal
beskedbaseret digital kommunikation på områderne: Psykiatrien,
det ambulante område, det akutte område og børneområdet. Forud af 2015.
for udarbejdelse af udkast til samarbejdesaftalerne skal
kommunikationsbehovet og mulighederne for digital understøttelse
(anvendelse af relevante MedCom meddelelser) for hver område
afdækkes . Efter indgåelse af aftalerne skal de implementeres.

15: For at understøtte sammenhæng og
tilgængelighed af data vil vi
Implementere beskedbaseret digital
kommunikation for det ambulante
område og akutområdet

54

5.3. Psyk
1

Indsats 15 og 52 skal løftes i sammenhæng

54: Revidere og omdanne
Samarbejdsaftalerne på
psykiatriområdet til én generisk
samarbejdsaftale på voksenområdet
henholdsvis børne- og ungeområdet, der
gælder for alle kommuner og alle
psykiatriske centre/børne- og
ungdomspsykiatrisk center. Herunder
skal der arbejdes systematisk med
understøttelse af aftalernes
implementering i den daglige drift.

36a, 39, 47 og 54 håndteres sammen.

39: Sikre synlighed og let tilgængelig
information om henvisning fra
primærsektor til regionens børne- og
unge psykiatri

54: De gældende samarbejdsaftaler på hhv voksen og børne- og
ungeområdet skal revideres og opdateres. Heri indgår de
koordinerende indsatsplaner, se også indsats 11.
Der skal udarbejdes planer for implementering og aktiviteter i
forbindelse med aftalerne samt udredes hvordan der kan arbejdes
med systematisk elektronisk understøttelse.

Voksenområdet:
Fase 1: 1. kvartal 2015
36a: Der skal sikres entydige og let tilgængelige
Fase 2: 2-4. kvartaler 2015
Fase 3: Start 1. kvartal 2016
henvisningsmuligheder for Almen Praksis når man ønsker at få et
barn henvist til børnepsykiatrien /ønsker vurdering af om barnet skal Børneområdet:
Fase 1: 2. kvartal 2015
henvises til børnepsykiatrien.
Fase 2: 3. og 4. kvartal 2015 og 1. kvartal
2016
39: Der skal ske en afklaring af, hvordan almen praksis kan henvise til Fase 3: start 2. kvartal 2016
børne, og ungdomspsykiatrien, særligt i tilfælde hvor der er behov
for forudgående udredning/testning i PPR-regi. Afklaringen skal bl.a.
forholde sig til de barrierer, der identificeres i samarbejder, herunder
36a: Aftale retningslinjer for samarbejdet bl.a. reglerne i folkeskoleloven mv.
mellem kommuner og praktiserende
læger om børn og unge, der ønskes
47: Sikre klar kommunikation om udrednings- og behandlingsansvar
henvist til Børne- og Ungdomspsykiatrisk og sikre lettilgængelige henvisningsveje til behandlingstilbud i
Center.
kommuner, hospitaler og praksissektoren. (psykisk sygdom)

47: Sikre klar kommunikation om
udrednings- og behandlingsansvar og
sikre lettilgængelige henvisningsveje til
behandlingstilbud i kommuner,
hospitaler og praksissektoren. (psykisk
sygdom)

2015 2016 Den Centrale Koordinering
DCK, som er nedsat af DAS
igangsætter og gennemfører
revideringen. Der er endnu
ikke taget stilling til hvem der
skal igangsætte og gennemføre
implementeringen

2015

Arbejdsgruppe vedr. revision af
samarbejdsaftale på
voksenområder.
Arbejdsgruppe vedr. revision af
samarbejdsaftale på
børneområder. (Kommissorier
godkendt af DAS 22. aug 2014)

Der skal være repræsentanter fra kommuner og
hospitaler med indblik i medcom standarder og
arbejdsgange i den pågældende sektor.
Foreksempel samordningskonsulenter og itklyngeformænd/kommunale visitatorer,
repræsentaner fra kliniken samt repræsentation
fra CIMT. I forbindelse med implementering er
ledelsesfokus nødvendigt.

Revideringen vil trække på
personaleressourcer i
kommunerne, hospitalerne og
regionsadministrationen
(foregår i 2015). I forhold til
implementeringen vil dette
afhænge af hvordan denne
planlægges.

Igangsat

Der skal være repræsentanter fra kommuner,
hospitaler og praksis med indblik i medcom
standarder og it-systemer samt arbejdsgange i
den pågældende sektor. Foreksempel
samordningskonsulenter og it-klyngeformænd
/kommunale visitatorer, repræsentaner fra
kliniken og praksis samt repræsentation fra
CIMT. I forbindelse med implementering er
ledelsesfokus nødvendigt.

Der skal være repræsentanter Delvist
Igangsat
fra kommuner, hospitaler og
praksis med indblik i medcom
standarder og it-systemer samt
arbejdsgange i den pågældende
sektor. Foreksempel
samordningskonsulenter og itklyngeformænd /kommunale
visitatorer, repræsentaner fra
kliniken og praksis samt
repræsentation fra CIMT. I
forbindelse med
implementering er
ledelsesfokus nødvendigt.

Ledelsesrep. Fra psykiatrien, og kommunerne.
Faglig repræsentation fra kommunerne, led
socialrådgiver fra region hovedstaden psykiatri,
en praksiskonsulent fra almen praksis, en rep.
Fra PLO-Hovedstaden

Igangsat

For at skabe overblik og effektiv
ressourceudnyttelse vil vi sikre
koordinering og implementering i forhold
til forløbskoordination og de regionale
og kommunale følgeordninger: Følge
hjem, ringe hjem og opfølgende
hjemmebesøg samt kommunale
ordninger, der følger op efter
udskrivning. (red. forløbskoordination for
særligt svækkede ældre medicinske
patienter)
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5.3. Kronisk
3.1 sygdom
/DÆMP

Igangsætte et evalueringsarbejde med henblik på at kortlægge og
anbefale optimering af anvendelsen af regionale og kommunale
ordninger, som følger op på en udskrivning. Implementeringer af
anbefalinger.

Fase 1: 1. kvartal 2015. Fase 2: 2. , 3. og 4. 2015 2016 Er forankret iTværsektoriel
kvartaler 2015. Eventuel Fase 3: 2016
Forskningsenhed
(Projektleder), Styregruppe
med regionale og kommunale
repræsentanter, Lokale
samordningsudvalg
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5.3. Kommunik Understøtte en samlet set hurtigere
4
ation
fremsendelse af epikriser til egen læge
end i dag. Særligt for borgere, hvor
kommunen eller egen læge er
umiddelbart involveret i den fortsatte
behandling af borgeren, sikres det at
epikrisen fremsendes til egen læge,
samme dag for borgere udskrevet på
hverdage inden kl 12 og ellers senest en
hverdag efter udskrivelsen af borgeren

Forvaltningen af udsendelse af epikriser ligger på de enkelte
hospitaler. Der vil blive arbejdet med justeringer af arbejdsgange
frem til at implementeringen af Sundhedsplatformen, som vil kunne
formidle nogle af arbejdsprocesserne.

Forberedelser med analyser og
omlægninger af arbejdsgange: 1 - 3
kvartal 2015. Implementering 4. kvartal
2015
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5.3. Kronisk
5
sygdom
/DÆMP

Vi har i 2014 udarbejdet en fælles plan
for implementering af anbefalingerne i
det nationale forløbsprogram for
kræftrehabilitering og palliation, som vi
vil følge.

Der skal nedsættes en implementeringsgruppe med faglige
1. Kickoff primo 2015
repræsentanter fra hospitalerne: RH, NOH og HEH samt CHR, CSU og 2. status primo 2016
kommuner, der skal arbejde med implementering af anbefalingerne.
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5.3. Kronisk
5
sygdom
/DÆMP

Arbejde med implementering af
Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer
for rehabilitering af børn og voksne med
erhvervet hjerneskade.

Udvikling af implementeringsplaner vedr. implementering af
forløbsprogrammerne for rehabilitering af børn/unge og voksne er
igangsat i 2014.

68

5.4. Forebyggel For at skabe mere smidige
2
se + rehab kommunikationsveje mellem hospital og
kommune om borgere med samtidigt
behov for genoptræning og rehabilitering
vil vi bl.a. i takt med udviklingen af
MedCom-standarderne arbejde for, at
den samme MedCom-standard anvendes
til både genoptrænings- og
rehabiliteringsforløb

Sundhedsfaglige og administrative (både
regionale og kommunale), kompetencer
indenfor kvalitative og kvantitative
evalueringsmetoder

2015 2018 Opgaven er forankret
regionalt og på de enkelte
hospitaler

2015 2016 aktuelt forankret i
obli
implementeringsgruppe.
Afventer derudover ny
gruppestruktur

Rehabilitering, Sygeplejefaglig,
Kompetenceudvikling, viden om
forløbsprogrammer og kræftpatienter

Udvikling af planerne er igangsat i 2014
2015 2016 udvikling af
Planerne forventes godkendt i DAS i 2015 obli
implementeringsplaner er
Implementering af planernes indsatser
forankret i arbejdsgrupperne
opstartes i 2015.
vedr. implementering af
forløbsprogram for
Implementeringsplanen forventes godkendt i 2015, hvorefter
rehabilitering af erhvervet
implementering af planens indsatser igangsættes.
hjerneskade. Når planen er
godkendt, overdrages ansvar
for implementering til SOU
Der skal udarbejdes et økonominotat, som beskriver evt. økonomiske
samt de enkelte hospitaler og
konsekvenser af planernes indsatser
kommuner

I forbindelse med ny bekendtgørelse for genoptræning og
rehabilitering, der trædder i kraft 1. januar 2015 er der behov for
samlet set, at se på hvilke ændringer bekendtgørelsen giver
anledning til på genoptrænings- og rehabiliteringsområdet herunder
snitflader, arbejdsgange, ventetider og anvendelse af Med-COM
standarder. Sammenhæng til indsats 72 og 73.

Fysioterapi, kommunal og regional erfaring,
Tidsplan afhænger af national udmelding 2015 2016 Afventer ny gruppestruktur.
Der tages særskilt stilling vedr.
og SST`s informationsmøder medio januar obli
2015. Tidligst i 2016 forventes udviklet
implementering
en ny GOP.

I fase 1 og 2 er det primært
Igangsat
personaleressourcer.
Implementering af anbefalinger
kan medføre ekstra ressourcer
til igangsættelse og drift

Økonomi er internt regionalt

2015

Primært personaleressourcer
ved udarbejdelse af en fælles
plan. Der kan være ekstra
ressourcer til igangsættelse af
efterfølgende implementering

Igangsat
Obli

afventer økonominotat

Igangsat
Obli

skal afklares

2015
Obli
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5.4. Forebyggel For at skabe sammenhæng i
3
se + rehab. genoptræningsforløb, der bygger på
mest mulig evidens, skal allerede
igangsat udvikling af tværsektorielle
genoptræningsforløbsbeskrivelser
færdiggøres og implementeres. Arbejdet
med at udvikle nye tværsektorielle
genoptræningsforløbsbeskrivelser
fortsættes ud fra en organisering af
udviklingsarbejdet, der er
ressourceeffektiv.

Metoden til udvikling af tværsektorielle
genoptræningsforløbsbeskrivelser skal gennengås mhp på
ressourceffektivitet.
Undersøge om der er mulighed for frikøb.

72

5.4. Forebyggel Indgå aftale om udmøntning af
4.4 se + rehab. Bekendtgørelse samt vejledning om
genoptræning eksempelvis ved
udarbejdelse af et nyt snitfladekatalog
og fastsættelse af ventetider, der hvor
det er sundhedsfagligt begrundet.

FASE 1: 1. kvartal 2015
I forbindelse med ny bekendtgørelse for genoptræning og
Fase 2: Tidsplan afventer national
rehabilitering, der trædder i kraft 1. januar 2015 er der behov for
udmelding jfr. Indsats 68.
samlet set, at se på hvilke ændringer bekendtgørelsen giver
anledning til på genoptrænings- og rehabiliteringsområdet herunder
snitflader, arbejdsgange, ventetider og anvendelse af Med-COM
standarder. Den ny Bekendtgørelse og vejledning opdeler i fire
genoptræningsniveauer. De eksisterende snitflade-kataloger, skal på
den baggrund revideres.
Sammenhæng til indsats 73 og 68.
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5.4. Forebyggel Implementere nationale
Visitationsretningslinjerne implementeres som en del af
4.4 se + rehab visitationsretningslinjer for personer med implementeringsplanen for forløbsprogrammer for henholdsvis børn
erhvervet hjerneskade når
og voksne med erhvervet hjerneskade
retningslinjerne kommer.

2015: Implementere allerede igangsatte
genoptræningsforløbsbeskrivelser
2016: afdække de økonomiske
konsekvenser og udpege nye områder
med henblik på beslutning om
igangsættelse. 2017 - 2018 udarbejdelse
af forløbsbeskrivelser og implementering

2015 2018 Afventer ny gruppestruktur.

Fysioterapi, kommunal og regional erfaring,

De økonomiske konsekvenser
skal i 2016 afdækkes i
forbindelse med udpegning af
nye områder med henblik på
beslutning om igangsættelse i
2017 og 2018

2015 2015 Afventer ny gruppestruktur.
obli

Fysioterapi, kommunal og regional erfaring,
ortopædikirurgi, neurologi ergoterapi,
børneområdet

primært personaleressourcer. 2015
Flyttes eksisterende snitflader Obli
kan det give anledning til behov
for ressourcer.

Udvikling af planerne er igangsat i 2014
2015
Planerne forventes godkendt i DAS i 2015 obli
Implementering af planernes indsatser
opstartes i 2015.

.Arbejdsgrupperne vedr.
implementering af
forløbprogrammer for rehab.
af børn/unge og voksne med
erhvervet hjerneskade.
Implementering via
samordningsudvalgene

afventer økonominotat

Delvist
Igangsat

2015
Obli

3.5

Udkast til fælles uddannelsesstrategi

Møde i KKR den 23. februar 2015
3. februar 2015

Fælles uddannelsesstrategi – KKR Hovedstaden
Formålet med uddannelsesstrategien
Der sker løbende en udvikling af kommunernes velfærdsydelser og opgavetilrettelæggelse.
Udviklingen af det nære sundhedsvæsen og ændringerne på skoleområdet er eksempler herpå.
Dygtige medarbejdere er afgørende for, at denne omstilling kan lykkes.
Der er derfor behov for at skabe bedre sammenhæng mellem udbuddet af nyuddannet arbejdskraft
og kommunernes opgavemæssige udfordringer. Strategien skal bidrage til at styrke kommunernes
samlede indflydelse på udvikling af velfærdsuddannelserne via fælles strategiske udviklingsmål.
Personalets kompetencer er afgørende for en effektiv opgavevaretagelse i kommunerne. Det stiller
krav om et højt vidensniveau, stærke handlekompetencer og omstillingsparathed.
Strategien tydeliggør, hvad der kræves udviklingsmæssigt for at målrette velfærdsuddannelserne
mod aftagerområdet og kommunerne som arbejdsgivere. I strategien præsenteres kommunernes
fælles pejlemærker for udviklingen af udvalgte velfærdsuddannelser.
Målgruppen for strategien
Strategiens primære målgruppe er kommunale repræsentanter som KKR Hovedstaden har udpeget
til bestyrelser og uddannelsesudvalg/lokale uddannelsesudvalg (LUU) på professionshøjskoler mv.
Via repræsentationen har de kommunale repræsentanter indflydelse på udvikling af
velfærdsuddannelserne inden for de lov- og bekendtgørelsesfastsatte rammer.
Endvidere understreger strategien kommunernes ansvar for som arbejdsgivere at udvikle kvaliteten
i uddannelserne.
Krav på flere niveauer
De velfærdsuddannelser som strategien omfatter, er alle vekseluddannelser. Det betyder, at
praktikken i større eller mindre omfang er en integreret del af uddannelsesforløbet. Samspillet
mellem skole og praktik er derfor afgørende for, at der uddannes personer med de rette
kompetencer.
Strategien er bygget op om tre fokusområder:




Udbydere i form af uddannelsesinstitutionerne
Aftagere i form af kommunerne selv
Uddannelser – de indholdsmæssige krav til de velfærdsuddannelser

Uddannelsesinstitutionerne skal tage ansvar for at række ud mod praktikken og medvirke til, at den
indholdsmæssige tilrettelæggelse af skoleforløbet præges af den (kommunale) opgavevirkelighed.
Det sker bl.a. gennem brug af elevers og de studerendes praktikerfaring i undervisningen, og ved at
styrke samarbejdet mellem undervisere og praktikvejledere.
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Kommunerne har en uddannelsesforpligtelse med at stille praktikpladser til rådighed. Det giver
kommunerne ansvar for at sikre rammer og ressourcer, som gør det muligt for studerende og elever
at opnå det planlagte læringsudbytte.
Uddannelsesforpligtelsen rummer også mulighed for, at kommunerne kan fastholde og udvikle
fagligheden i de kommunale ydelser. Praktikken rummer samtidig vigtige perspektiver for faglig
udvikling, rekruttering mv.
Krav og forventninger rettet mod uddannelsesinstitutioner, kommunerne selv og de enkelte
uddannelser skal opfattes som uddannelsespolitiske pejlemærker, der skal styrke og målrette
udviklingen af velfærdsuddannelserne.
Tværgående uddannelsespolitiske interesser - rettet mod uddannelsesinstitutionerne:
For at styrke udbuddet af kvalificeret arbejdskraft som matcher kommunernes behov, skal der
arbejdes for, at:


Nyuddannede er evidensinformerede og har kompetent handlingskapacitet

Nyuddannede skal være dygtige fagprofessionelle og være i stand til at træffe kompetente valg
baseret på viden og praksisnær erfaring. Med evidensinformeret menes, at nyuddannede mestrer
færdighederne: metoder, systematik og dokumentation af effekt.


Styrke en tværfaglig forståelse for samspillet med andre faggrupper, gennem:
o Eget faglige udgangspunkt
o Indsigt i hvad andre fagprofessioner bibringer fagligt til kerneopgavens løsning
o En helhedsorienteret forståelse for opgavevaretagelsen med borgeren i centrum

Afsættet for tværfaglig forståelse udspringer af en stærk faglighed. Sammen med indsigten om,
hvad andre fagprofessioner kan bibringe kan kvaliteten i opgaveløsningen fremmes til gavn for
borgeren.


Fremme fagprofessionelles kommunikative kompetencer

Det er afgørende, at de fagprofessionelle over for borgeren kan forklare, hvorfor kerneopgaven
løses som den gør. For at få det optimale ud af det tværfaglige samarbejde, vil det også være
afgørende, at fagprofessionelle kan kommunikere på tværs.


Innovation og øget brug af nye teknologiske løsninger

I en tid med behov for at gentænke opgaveløsningen, er der brug for nye og anderledes løsninger.
Øget brug af teknologiske løsninger kan effektivisere driften, kan være aflastende for personalet og
samtidig øge borgernes livskvalitet.


De studerende i højere grad forberedes på hvad en kommunal ansættelse indebærer.
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Der er mange eksempler på, at nyuddannede kræver efteruddannelse allerede ved første ansættelse.
Arbejdet i en politisk styret organisation er et rammevilkår, som stiller særlige krav til
opgaveløsningen, og det skal studerende og elever i højere grad forberedes på.


Udvikle og styrke samarbejdsrelationer mellem skoler og praktiksteder

Der er behov for tættere samarbejdsrelationer mellem uddannelsesinstitutioner og den kommunale
praksis, så kommunernes behov som arbejdsgivere i højere grad integreres i den teoretiske del af
uddannelsen.


Uddannelsesinstitutionerne er fortrolige med kommunernes aktuelle opgaveløsning

Der er behov for, at velfærdsuddannelserne løbende tilpasses de i overensstemmelse med ændringer
i opgaveløsningen og kommunernes kompetencebehov. I den forbindelse kan det være værdifuldt at
skele til, hvordan der internationalt reageres på udviklingen.


Velfærdsuddannelserne status og omdømme styrkes

De kommende år vil konkurrencen med uddannelser som er rettet mod det private arbejdsmarked
tage til i styrke. Det kræver ’branding’ af kommunal ansættelse dels at sikre tilstrækkelig
kvalificeret arbejdskraft, dels at undgå flaskehalse.
Uddannelsespolitiske krav til kommunerne selv:
Udvikling af kvaliteten i velfærdsuddannelserne afhænger af, at kommunerne bidrager til at skabe
bedre sammenhæng i vekseluddannelserne, og derfor skal der arbejdes for, at:


Skabe arbejdsmæssige rammer der bringer nyuddannedes evidensinformerede tilgang i spil

Forventninger om at den nyuddannede arbejdskraft fokuserer på metoder, systematik og
dokumentation af effekt forudsætter ledelsesmæssige rammer, som gør det muligt at udvirke en
praksis, som hviler på en evidensbaseret tilgang.


Sætte ledelsesmæssigt fokus på de krav som stilles til uddannelsesinstitutionerne for at hæve
uddannelseskvaliteten

Da velfærdsuddannelserne veksler mellem skole og praktik er der behov for at kommunerne ved,
hvad der forventes af uddannelsesinstitutionerne for at sikre sammenhængende uddannelsesforløb.


Udvikle rammer og vilkår for uddannelsespraktikken

Det er afgørende, at kommunerne skaber rammer for praktikken, som gør det muligt for studerende
og elever at nå det fastsatte læringsmål, herunder sørger for systematisk og kompetent
praktikvejledning.


Udvikle tværgående og tværsektorielle praktikforløb for elever og studerende
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Uddannelsesinstitutionerne arbejder allerede med at holde fælles undervisning for de uddannelser
som forventes at få et tværfagligt samarbejde i opgaveløsningen. Kommunerne kan understøtte
udviklingen ved at tilrettelægge fælles praktikforløb på tilsvarende vis.


Stille praksisviden og –erfaring til rådighed for de teoretiske dele af uddannelsen

Når målet er, at de nyuddannede er praksisorienterede, er der behov for, at kommuner byder ind
med viden og erfaring. Kommunerne har en opgave med at fortælle om, hvad opgaveudviklingen
indebærer for kompetencebehovet.


Fremstille og positionere kommunerne som attraktive arbejdspladser over for de unge

For at sikre rekrutteringsbehovet til velfærdsuddannelserne er det afgørende, at kommunerne
opsøger og indgår samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om, hvad kommunerne kan tilbyde
karriere- og arbejdsmæssigt.
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Bilag: Udviklingskrav til udvalgte velfærdsuddannelser:
Afgrænsning
For at fokusere uddannelsesstrategien tages der udgangspunkt i:



Kommunernes arbejdsgiverrolle, og herunder hvad der skal til for at opfylde det fremadrettede
rekrutteringsbehov
Specifikke sundhedsfaglige og professionsrettede grunduddannelser udbudt af erhvervsskoler og
professionshøjskoler

Velfærdsuddannelser med størst aftagerinteresse
Strategien omhandler nedenstående grunduddannelser, da de har en særlig strategisk betydning
rekrutterings- og opgavemæssigt:








Socialrådgiveruddannelsen
Læreruddannelsen
Pædagoguddannelsen
Sygeplejerskeuddannelsen
Ergo- og fysioterapeutuddannelsen
Pædagogisk assistentuddannelse (PAU)
Social- og sundhedsuddannelser (SOSU)

Ni udvalgte grunduddannelser har en særlig strategisk betydning for kommunerne, når det handler
om at sikre rekruttering af kvalificeret arbejdskraft.
Generelt for de udvalgte uddannelser gælder, at der er behov for, at uddannelserne styrkes i forhold
til kompetencer, vidensgrundlag og tværprofessionel forståelse.
Hver af de nedenstående uddannelser indledes kort med en skitsering af de kompetencemæssige
udfordringer, og efterfølgende præsenteres pejlemærker til konkretisering af udviklingsbehovet.
 Socialrådgiveruddannelsen
For at varetage komplicerede sager inden for beskæftigelse-, børne-, unge-, samt voksne- og
handicapområderne kan der være behov for, at der i højere grad veksles mellem teori og praksis, og at
der arbejdes for at udvikle en overensstemmelse mellem det teoretiske indhold og arbejdsmarkedets
behov.
De studerende skal udvikle kompetencer til, at:
 arbejde forebyggende i myndighedsrollen med at tage udgangspunkt i borgerens behov og
muligheder
 anvende dokumentation og indgå i kvalitetsudvikling
 arbejde med IT-baserede dokumentationssystemer
 arbejde med forvaltningsretslige områder
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rådgive og formidle faglige problemstillinger, herunder i form af afgørelser

 Læreruddannelsen
Det overordnede mål er, at lærerne skal sikre, at eleverne bliver uddannelsesparate ved afslutning af 9.
klasse, så flere dermed rustes til at gennemføre en ungdomsuddannelse.
De studerende skal udvikle kompetencer til, at:
 forstå og arbejde med flere forskellige digitale læringsredskaber som en integreret del af alle
læringsforløb
 arbejde målstyret for at følge elevernes faglige progression
 differentiere undervisningen efter elevernes kunnen og forudsætninger, og herunder varetage
specialpædagogiske opgaver til støtte af elever med særlige behov
 drage fordel af de muligheder som ligger i et styrket forældresamarbejde og øget elevinddragelse
 gennemføre målrettet klasserumsledelse samt bidrage til samarbejdet i de faglige teams
 Pædagoguddannelsen
Udfordringen er at skabe en mere sammenhængende hverdag for børn med en tættere kobling
mellem dagtilbud, skole, SFO, fritidshjem, klub og fritidstilbud. Reformen af pædagoguddannelsen
i 2014 rummer perspektiver for udvikling af de pædagogiske tilbud i kommunerne med den indførte
specialisering.
De studerende skal generelt udvikle kompetencer til, at:





styrke og sikre gode overgange mellem dagtilbud og skole
styrke læringsperspektivet i det pædagogiske arbejde
målrette og strukturer lærings- og udviklings- og undervisningsaktiviteter bl.a. ved at anvende
pædagogiske handleplaner
Udøve systematisk og tidlig indsats, herunder tidlig opsporing vedr. børn med særlige behov

Inden for hvert specialeområde er der behov for forskellige kompetencer:


Dagtilbudspædagogik: evne til læringsmotivation; inkluderende pædagogik og bedre evne til at
spotte børn med særlige behov, sprogstimulering og sundhed



Skole- og fritidspædagogik: styrket fokus på læring – særligt 0. klasse og indskolingen, sundhed
og bevægelse



Social- og specialpædagogik: styrket fokus på bl.a. recovery /rehabilitering, medicinhåndtering
og styrket kendskab til specialpædagogiske indsatser, tilbud, tilgange, metoder mv.

 Sygeplejerskeuddannelsen:
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Udvikling af det nære sundhedsvæsen har øget kravene til sygeplejerskers sundhedsfaglige
handlekompetencer. Dette gælder behovet for at matche den øgede kompleksitet i plejeforløb og
virke understøttende for sammenhængende borger- og patientforløb.
De studerende skal udvikle kompetencer til, at:
 optræde understøttende og ansvarlig for at sikre sammenhæng i borgerforløb med baggrund i viden
om sundhed, sygdom og sundhedsfremme
 forstå rammer og vilkår for opgaveløsning i det nære sundhedsvæsen, herunder anvende lovstof
vedr. magtanvendelse, medbestemmelse og bevillingspraksis.
 arbejde med kvalitetsudvikling og kliniske retningslinjer
 arbejde systematisk med dokumentation af sundhedsfaglige handlinger
 anvende de muligheder som telesundhed og velfærdsteknologiske løsninger giver
 arbejde med farmakologi. ledelse af medicinhåndtering, sundhedspædagogik samt rehabilitering og
shared care
 Ergo- og fysioterapeutuddannelsen
I takt med udviklingen af det nære sundhedsvæsen vil ergo- og fysioterapeutuddannelserne få flere
og mere komplicerede opgaver i forhold til borgerne. Der giver flere og tættere
samarbejdsrelationer i og på tværs af sektorerne. Ergo- og fysioterapeuter har central betydning i
forhold til forebyggelse, borgernes mestring af eget liv og rehabiliteringsindsatsen.
De studerende skal udvikle kompetencer til, at:
 udøve stærke kliniske handlekompetencer og bidrage til de fælles mål for udvikling af det nære
sundhedsvæsen
 anvende netværksanalyser og herigennem understøtte og aktivere borgeres ressourcer, herunder
netværk fx pårørende
 arbejde med rehabilitering og recovery samt med shared care som metode
 anvende dokumentation og indgå i kvalitetsudvikling
 identificere og analysere behov for hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger
 PAU-uddannelsen
Pædagogiske assistenter uddannes til at arbejde med børn, unge og voksne, hvor der løses praktiske,
kreative og fysiske opgaver i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for unge og
voksne og i borgeres eget hjem.
PA-elever skal udvikle kompetencer til, at:
 tilrettelægge, begrunde og evaluere egne og andres pædagogiske indsatser.
 anvende IT-baserede dokumentations og evalueringssystemer bl.a. hvad angår faglige refleksioner
samt velfærdsteknologiske løsninger.
 håndtere børn i vanskeligheder og til at tackle de udfordringer, som følger med det øgede fokus på
inklusion.
 udøve konstruktivt samarbejde med kollegaer samt indgå dialog med forældrene herunder evner at
håndtere konflikter.
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 SOSU-uddannelserne
Social- og sundhedshjælper og – assistenter er i dagligdagen den primære sundhedsfaglige kontakt
til borgerne i relation til omsorgs- og plejeopgaver. Øget kompleksitet i plejeforløbene bl.a. som
følge af tidlige udskrivninger fra hospitalerne har skærpet kompetencekravene i opgaveløsningen.
SOSU-hjælperelever skal udvikle kompetencer til, at:
 udøve stærke praktiske handlekompetencer
 arbejde med udgangspunkt i shared care for at kunne bidrage til at skabe sammenhæng i
borgerforløb
 indgå i det tværfaglige samarbejde ud fra eget faglige udgangspunkt og ud fra forståelse for
betydningen af tværfagligt samspil og opgaveløsning
 udøve pædagogisk og socialpædagogisk tilgang i samarbejdet med borgerne for at kunne bidrage
til motivation, selvbestemmelse og i differentierede ydelser
 arbejde med dokumentation
 arbejde med telesundhed og velfærdsteknologiske løsninger
SOSU-assistentelever skal udvikle kompetencer til, at:
 udøve stærke praktiske handlekompetencer
 arbejde med udgangspunkt i shared care for at kunne bidrage til at skabe sammenhæng og kvalitet i
borgerforløb
 udøve tidlig opsporing og forebyggelse og sundhedsfremme, herunder rehabilitering og recovery
 indgå i koordineringen af den tværfaglige/tværprofessionelle indsats
 arbejde med medicinhåndtering ud fra gældende lovgivning og retningslinjer
 arbejde med dokumentation af eget sundhedsfaglige arbejde og anvende dokumentation af
sundhedsfaglige indsatser
 anvende mulighederne i telesundhed og velfærdsteknologiske løsninger
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Dimensionering af pædagoguddannelsen i 2015/2016

De Kommunale Kontaktråd
cc. Professionshøjskolernes Rektorkollegium

Dimensionering på pædagoguddannelsen
Styrelsen for Videregående Uddannelsen skal hermed indkalde de kommunale
kontaktråds indstilling om antallet af studiepladser på pædagoguddannelsen for
optaget i studieåret 2015/2016.
Som hidtil bedes de kommunale kontaktråd indstille et samlet optag fordelt på
regionens institutioner efter en vurdering af antallet af praktikpladser, der er til
rådighed i regionen. I år bedes kontaktrådene samtidig fordele indstillingen på
henholdsvis sommeroptag og vinteroptag for de enkelte institutioner.
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dagtilbudspædagogik, skole- og fritidspædagogik og social- og specialpædagogik,
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specialiseringerne.
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Dimensionering af pædagoguddannelsen i 2015/2016

FORDELING AF PRAKTIKPLADSER
Møde i KKR 23. februar 2015
Fordelings
nøgle
Region hovedstaden
Albertslund Kommune
Allerød Kommune
Ballerup Kommune
Brøndby Kommune
Dragør Kommune
Egedal Kommune
Fredensborg Kommune
Frederiksberg Kommune
Frederikssund Kommune
Furesø Kommune
Gentofte Kommune
Gladsaxe Kommune
Glostrup Kommune
Gribskov Kommune
Halsnæs Kommune
Helsingør Kommune
Herlev Kommune
Hillerød Kommune
Hvidovre Kommune
Høje-Taastrup Kommune
Hørsholm Kommune
Ishøj Kommune
Københavns Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune
Rudersdal Kommune
Rødovre Kommune
Tårnby Kommune
Vallensbæk Kommune
Regionen
I alt (kontrol)

100,00%
1,88%
1,50%
3,50%
2,02%
0,73%
2,41%
2,25%
5,53%
2,16%
2,19%
3,82%
3,67%
1,44%
1,62%
1,50%
3,90%
1,77%
3,42%
3,13%
2,39%
1,05%
1,31%
36,21%
2,48%
2,74%
1,98%
2,56%
0,84%

1. praktikperiode 1.halvår 2015
Kommuna-le
Tidligere
pladser
amts-pladser

1. praktikperiode 2.halvår 2015
Kommuna-le
Tidligere
pladser
amts-pladser

I alt

Praktik i alt
I alt

730,0

210,0

940,0

730,0

210,0

940,0

1880,0

14

3

17

14

3

17

34

11

0

11

11

0

11

22

26

3

29

26

3

29

58

15

5

20

15

5

20

40

5

0

5

5

0

5

10

18

2

20

18

2

20

40

16

7

23

16

7

23

46

40

7

47

40

7

47

94

16

1

17

16

1

17

34

16

0

16

16

0

16

32

28

27

55

28

27

55

110

27

17

44

27

17

44

88

11

2

13

11

2

13

26

12

1

13

12

1

13

26

11

1

12

11

1

12

24

28

5

33

28

5

33

66

13

4

17

13

4

17

34

25

6

31

25

6

31

62

23

5

28

23

5

28

56

17

4

21

17

4

21

42

8

0

8

8

0

8

16

10

6

16

10

6

16

32

264

61

326

264

61

325

651

18

1

19

18

1

19

38

20

19

39

20

19

39

78

14

7

21

14

7

21

42

19

1

20

19

1

20

40

6

3

9

6

3

9

18

12

12

12

12

24

210

942

210

941

1.883

0,00%

731

731
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Dimensionering af pædagoguddannelsen i 2015/2016

FORDELING AF PRAKTIKPLADSER
Fordelings
nøgle
Region hovedstaden
Albertslund Kommune
Allerød Kommune
Ballerup Kommune
Brøndby Kommune
Dragør Kommune
Egedal Kommune
Fredensborg Kommune
Frederiksberg Kommune
Frederikssund Kommune
Furesø Kommune
Gentofte Kommune
Gladsaxe Kommune
Glostrup Kommune
Gribskov Kommune
Halsnæs Kommune
Helsingør Kommune
Herlev Kommune
Hillerød Kommune
Hvidovre Kommune
Høje-Taastrup Kommune
Hørsholm Kommune
Ishøj Kommune
Københavns Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune
Rudersdal Kommune
Rødovre Kommune
Tårnby Kommune
Vallensbæk Kommune
Regionen

1. praktikperiode 1.halvår 2016
Kommuna-le
Tidligere
pladser
amts-pladser

100,00%
2,10%
1,77%
2,93%
3,28%
0,65%
2,86%
2,38%
7,32%
1,91%
1,91%
3,57%
3,98%
1,12%
1,73%
1,41%
3,58%
1,49%
2,83%
3,22%
2,66%
0,98%
1,36%
33,28%
2,19%
2,69%
1,95%
3,93%
0,92%

Opdateret fordeling af praktikpladser for 2016.
30. januar 2015

Kommuna-le
Tidligere
pladser
amts-pladser

I alt

Praktik i alt
I alt

731,5

210,0

941,5

731,5

210,0

941,5

1883,0

15,0

3,0

18,0

15

3

18

36

13,0

0,0

13,0

13

0

13

26

21,0

3,0

24,0

21

3

24

48

24,0

5,0

29,0

24

5

29

58

5,0

0,0

5,0

5

0

5

10

21,0

2,0

23,0

21

2

23

46

17,0

7,0

24,0

17

7

24

48

54,0

7,0

61,0

54

7

61

122

14,0

1,0

15,0

14

1

15

30

14,0

0,0

14,0

14

0

14

28

26,0

27,0

53,0

26

27

53

106

29,0

17,0

46,0

29

17

46

92

8,0

2,0

10,0

8

2

10

20

13,0

1,0

14,0

13

1

14

28

10,0

1,0

11,0

10

1

11

22

26,0

5,0

31,0

26

5

31

62

11,0

4,0

15,0

11

4

15

30

21,0

6,0

27,0

21

6

27

54

24,0

5,0

29,0

24

5

29

58

19,0

4,0

23,0

19

4

23

46

7,0

0,0

7,0

7

0

7

14

10,0

6,0

16,0

10

6

16

32

243,0

61,0

304,0

243

61

304

608

16,0

1,0

17,0

16

1

17

34

20,0

19,0

39,0

20

19

39

78

14,0

7,0

21,0

14

7

21

42

29,0

1,0

30,0

29

1

30

60

7,0

3,0

10,0

7

3

10

20

12,0

12,0

12

12

24

210,0

941,0

210

941

1.882

0,00%

I alt (kontrol)

1. praktikperiode 2.halvår 2016

731,0

731
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Fordeling af flygtninge 2015

Til borgmesteren

Procedure for fordeling af flygtninge i 2015
KL’s bestyrelse har på sit møde den 22. januar 2015 behandlet den forståelse, som KL og regeringen indgik den 8. januar 2015 om integrationsindsatsen. Der er mellem KL og regeringen enighed om, hvordan processen for
fordelingen af flygtninge i 2015 skal være.

Den 23. januar 2015

Sags ID: SAG-2014-06998
Dok.ID: 1965042

Weidekampsgade 10
Postboks 3370

Fastsættelse af kommunekvoter for 2015 sker efter en proces, hvor kommuner, der ønsker at tage ekstra flygtninge udover den matematiske kvote,
melder dette ind til KL senest den 1. marts 2015. Herefter vil de foreløbigt
beregnede kommunekvoter for de kommuner, der ikke ønsker at tage ekstra
flygtninge blive genberegnet og meldt ud senest 1. april 2015.
Baggrunden er, at Udlændingestyrelsen i december 2014 udmeldte en forhøjelse af landstallet fra 4.000 til 12.000 flygtninge, der skal modtages og b oligplaceres i kommunerne i 2015.
Normalt er det KKR, der tager stilling til, om der skal indgås en frivillig
aftale om fordeling mellem kommunerne inden for regionen. Hvis ikke der
indgås en frivillig aftale inden for regionen, fastsættes kommunekvoterne af
Udlændingestyrelsen på baggrund af en matematisk model, hvor der tages
hensyn til antal indbyggere i kommunen, antal udlændinge i kommunen
samt antal familiesammenførte i kalenderåret forud.
./.

I forståelsen mellem KL og regeringen er der et ønske om at tilskynde
kommuner til at modtage flygtninge ud over den beregnede kvote, jf. den
vedlagte foreløbige tekniske fordeling fra Udlændingestyrelsen for 2015.
Derfor er det besluttet, at KL beder de kommuner, der ønsker at modtage
et større antal flygtninge, end de er forpligtet til efter den matematiske fordelingsmodel, om at melde dette ind til KL inden den 1. marts 2015. Ved at
benytte dette link www.kl.dk/flygtninge2015 er der mulighed for at melde
ind, hvor mange ekstra flygtninge, udover den beregnede kommunekvote,
kommunen ønsker at modtage.

2300 København S

www.kl.dk
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På baggrund af de indmeldte tal vil KL og Udlændingestyrelsen trække de
samlede ekstra flygtninge fra landstallet, hvorefter der beregnes nye kommunekvoter for de kommuner, der ikke har indmeldt et ønske om et forhøjet antal flygtninge. Udlændingestyrelsen vil på den baggrund fastsætte de
endelige kommunekvoter senest den 1. april 2015.
Som nævnt er landstallet i 2015 fastsat til 12.000 flygtninge. Hvis landstallet
viser sig at blive større, og der skal fastsættes nye kommunekvoter, vil
kommuner, der har taget flere flygtninge end den matematiske fordeling
tilsiger i første omgang, kunne modregne det antal flygtninge, de allerede
har taget ekstra, i de nye kvoter.
Beslutningen om en særlig proces for fastsættelse af kommunekvoter vedrører alene 2015. Fordeling af flygtninge i 2016 på regions- og kommuneniveau vil således følge den sædvanlige procedure, hvor det er KKR, der drøfter indgåelse af eventuelle frivillige aftaler.
Økonomisk håndsrækning ved at tage flere flygtninge
I forståelsen mellem regeringen og KL er der enighed om, at regeringen vil
udmønte 125 mio. kr. til investeringer i kommunerne, og at regeringen vil
søge tilslutning til, at der herudover ydes et ekstraordinært integrationstilskud på 200 mio. kr. i 2015.
Tilskuddet på 125 mio. kr. fordeles på baggrund af den andel af flygtninge,
som den enkelte kommune modtager ud over den fordeling af flygtninge på
4.000, som allerede er fordelt på kommuner. Fordelingen vil således tage
højde for, at de kommuner, der modtager flest af de ekstraordinært tilkomne flygtninge, får en økonomisk håndsrækning.
Tilskuddet på 200 mio. kr. vil blive fordelt på baggrund af oplysninger om
grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte i 2014 som tillægges
antal personer, der indgår i de fastsatte kommunekvoter pr. 1. april 2015.
Tilskuddet vil være en håndsrækning til kommuner, som i 2015 oplever udfordringer med udgifter til både flygtninge og familiesammenførte.
./.

Af det vedlagte bilag fremgår en kort beskrivelse af økonomien på
integrationsområdet.
Med venlig hilsen

Martin Damm
Kristian Wendelboe
2
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Rammeaftale for væksthusene efter 2015

NOTAT

Notat til KKR - Væksthusene - baggrundsnotat til
KKR
Kommunerne overtog fra 2007 ansvaret for erhvervsservice som led i
kommunalreformen. Kommunerne stiftede i den forbindelse væksthusene
på grundlag af en aftale mellem KL og Økonomi- og Erhvervsministeriet
fra 2006.
Væksthusene er organiseret som selvstændige erhvervsdrivende fonde, der
er stiftet af kommunerne og forankret i ”Lov om Erhvervsfremme”. Frem
til 2011 blev Væksthusene finansieret af staten, men pr. 1/1 2011 overgik
finansiering og styring til kommunerne.

Den 27. januar 2015
Sags ID: SAG-2015-00594
Dok.ID: 1962164
FAL@kl.dk
Direkte
Mobil 2336 4456
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
Telefon
www.kl.dk
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Opgaver
Væksthusene har følgende opgaver:
• De skal uvildigt og uden vederlag hjælpe virksomheder med at kortlægge
deres vækstpotentiale og udarbejde en vækstplan, og væksthusene skal
henvise til private og offentlige tilbud, der kan medvirke til at realisere
vækstpotentialet.
• De skal være knudepunkter i et sammenhængende rådgivningssystem,
hvor væksthusene skaber samarbejde mellem aktørerne og er dynamoer i
udvikling af initiativer, der styrker vækstkulturen og væksten hos
virksomhederne.
• De skal være operatører på projekter, der skaber vækstmuligheder for
virksomhederne, fx projekter udbudt af kommunerne, regionerne, staten
eller EU.
De indgår i det generelle erhvervsfremmesystem, jf. figur 1 nedenfor.
Systemet fungerer overordnet ved at virksomheder visiteres fra bl.a. den
lokale erhvervsservice til væksthuset, såfremt virksomheden vurderes at
have et vækstpotentiale. Væksthuset kan så efter end kortlægning og

vejledning henvise til privat rådgivning, relevante programmer eller andre
erhvervsfremmetilbud eller vidensinstitutioner. I modellen er indbygget et
no wrong door-princip, hvor virksomhederne henvises til rette aktør og rette
vejledning, uanset hvor de starter. I modellen ligger desuden et princip om
cirkularitet, dvs. at der skal være tilbud til virksomhederne, som de kan
benytte i takt med at de vokser og får behov for nye typer vejledning.

Figur 1: Den generelle erhvervsfremmemodel

Væksthusene samarbejder tæt med andre erhvervsserviceaktører, herunder
regionerne, forsknings- og vidensinstitutioner, private rådgivere, Danmarks
Eksportråd og andre offentlige og private erhvervsfremmeaktører.
Væksthusene må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til private
aktører.
Parterne er enige om, at kerneydelsen, erhvervsservice, der finansieres af
kommunerne, skal være af samme kvalitet og dybde i hele landet, mens
knudepunksfunktionen og operatørfunktionen i højere grad afspejler
specifikke regionale behov og prioriteringer.
Evalueringen af væksthusene i 2013 peger imidlertid på, at der især i
forhold til varetagelse af knudepunktsfunktionen er meget store regionale
udsving i den del af ydelsen, der angår kompetenceudvikling af den lokale
erhvervsservice. Dette understøttes af en efterfølgende kortlægning
foretaget af Pluss i 2014.

2

Figur 2: Finansiering af kompetenceudvikling fordelt på væksthuse. Kilde: Pluss 2014

Væksthusenes økonomi
Væksthusenes samlede indtægter i 2012 (opgjort i forbindelse med
evaluering 2013) udgjorde jf. figur 3 nedenfor 326,8 mio. kr. (excl.
egenfinansiering fra virksomheder). Heraf kom 94,9 mio. kr. fra det
kommunale basistilskud (PL-reguleres), mens resten var program- og
projektfinansiering fra stat, region og kommuner (incl. medfinansiering fra
EU). Det samlede personaleforbrug var i 2012 på 201 årsværk.

Figur 3: Væksthusenes økonomi 2012

Væksthusenes kundegrundlag
Antallet af nyetablerede virksomheder er i moderat vækst i alle regioner
efter et markant dyk som følge af finanskrisen i 2008, jf. figur 3 nedenfor.
Den store underskov af små og mellemstore virksomheder bidrager mere til
den samlede værditilvækst end i de fleste andre lande. Det er i den
sammenhæng væsentligt, at der er et offentligt erhvervsfremmesystem, der
har tilbud og services, som bidrager til at virksomheder formår at overleve
og ikke mindst skabe værdi og beskæftigelse.
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Figur 4: Nyregistreringer pr. 2. kvartal 2014, kilde: Erhvervsstyrelsen

Opgørelser over nyregistreringer fordelt på de fire største brancher på
landsplan viser, at væksten i antal virksomheder er inden for vidensservice,
mens der for engros- og detailhandel, bygge og anlæg samt industri er en
nedadgående tendens, jf. figur 5.

Figur 5: Nyregistreringer i de 4 største brancher, kilde: Erhvervsstyrelsen

Organisering og styring
KL og regeringen indgår i forbindelse med økonomiaftalen en årlig aftale
for væksthusene. Aftalen indeholder nationale mål for aktivitetsniveau,
resultater, kundetilfredshed, kvalitet og effekt af indsatserne i det
kommende år. Herefter indgår væksthusene resultatkontrakter med de
respektive KKR, der indeholder de regionale mål for indsatsen. Endeligt
kan væksthusene indgå lokale samarbejdsaftaler med kommuner og udvalgte
samarbejdspartnere. Styringskæden illustreres af figur 6 nedenfor.
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Figur 6: Styringskæde for væksthusene

Erhvervsstyrelsens resultatmåling fra 2013 viser, at væksthusene til sammen
gennemførte over 2.000 vækstkortlægninger for vækstiværksættere og –
virksomheder. Yderligere 3.500 virksomheder deltog i konferencer,
workshops etc. Væksthusenes kunder havde i gennemsnit højere vækst i
beskæftigelsen (4,8 pct. point), omsætningen (5,0 pct. point) og eksporten
(2,6 pct. point) end kontrolgruppen af virksomheder.
Bag gennemsnitstallene ligger markante regionale forskelle, jf. figur 7-9
nedenfor.

Figur 7: Vækst i beskæftigelsen i procent for væksthusets kunder i 2013 sammenlignet med
kontrolgruppe
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Figur 8: Vækst i omsætning i procent for væksthusets kunder i 2013 sammenlignet med
kontrolgruppe

Figur 9: Vækst i eksport i procent for væksthusets kunder i 2013 sammenlignet med kontrolgruppe

Kommunernes tilfredshed med væksthusene
Analysen De kommunale rammer for vækst og erhvervsudvikling i Danmark, 2014,
foretaget for KL og Erhvervs- og Vækstministeriet viser, at der er en
overvejende tilfredshed fra kommunernes side med væksthusenes
programmer og projekter, faglige forudsætninger og kvalifikationer.
Tilfredsheden er lidt lavere, når det kommer til den gensidige
henvisningspraksis, jf. figur 10 nedenfor.
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Figur 10: Kommunernes vurdering af sammenhængen til væksthusenes ydelser. Kilde: De
kommunale rammer for vækst og erhvervsudvikling i Danmark, 2014
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Rammeaftale for væksthusene efter 2015

København, den
Udkast til rammeaftale for væksthusene (version 1)
Mellem
Erhvervs- og vækstministeriet
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
og
KL
Weidekampsgade 10
2300 København S
I det følgende benævnt ”parterne”.
Baggrund
Væksthusene blev grundlagt i 2007 på grundlag af en aftale mellem KL og
Økonomi- og erhvervsministeriet fra 2006. Kommunerne overtog fra 2007
ansvaret for erhvervsservice som led i kommunalreformen, men ministeriet
har i en overgangsperiode fra 2007–2010 styret midlerne til erhvervsservice.
Fra 2011 overtog kommunerne styring og finansiering af væksthusene med
en kompensering via regulering af bloktilskuddet.
Den nuværende rammeaftale for væksthusene, indgået mellem regeringen
og KL d. 15/6 2009, udløber i 2015.
Parterne har i forbindelse med ØK15 aftalt at indgå en ny rammeaftale om
væksthusene efter 2015, der fortsat kan sikre et sammenhængende
erhvervsfremmesystem til gavn for virksomheder og vækst i Danmark.
Formål
Formål
Væksthusene spiller en central rolle i regeringens vækststrategi.
Styrende principper for væksthusene
KL og EVM er ligeledes enige om, at EVM fortsat stiller fælles systemer til
rådighed (fx CRM, hjemmeside, intranet og brugerevaluering), mindst 2
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gange årligt offentliggør statistikker for væksthusenes mål og kunder, samt
løbende har dialog med væksthusene og repræsentanter for de private
rådgivere om udviklingen på rådgivermarkedet.
Samarbejdet mellem KL og EVM
På den baggrund er KL og EVM enige om at indføre følgende aftalesystem:


KL og regeringen ved EVM indgår hvert år i oktober/november en
aftale om fælles mål for væksthusene det kommende år med fokus
på aktivitetsniveau, henvisningsomfang, kundetilfredshed, vækst i
vejledte virksomheder, fælles tilbud og statslige initiativer, der kan
understøtte væksthusenes mål.



De enkelte KKR indgår hvert år i december aftaler om det
kommende år med væksthusene med udgangspunkt i den nationale
aftale.



Hvert år i januar mødes parterne for at vurdere, om målene for de 5
væksthuse er i overensstemmelse med den samlede aftale.



KL og EVM mødes hvert år i maj for at gøre status for væksthusene
og kommunernes finansiering, og for at drøfte væksthusenes strategi
og samspil med nationale initiativer og private rådgivere.

Økonomi
Kommunerne vil blive kompenseret for de nye opgaver via en regulering af
bloktilskuddet fra 2011 og frem. Regeringen og KL er enige om, at midlerne
skal bruges til væksthusene. Retningslinjerne for administration af aftalesystemet, herunder adgangen til fælles systemer, aftales mellem KL og
EVM inden udgangen af 2009.
Kommunernes finansiering af væksthusene opgøres hvert år i maj i
forbindelse med det årlige møde mellem KL og EVM, og finansieringen for
det kommende år bekræftes i den årlige økonomiaftale mellem staten og KL
Evaluering
EVMs løbende opgørelser af målopfyldelse og statistikker for kunderne
suppleres hvert tredje år med en ekstern evaluering, næste gang i 2012.
Denne aftale tages op til fornyet drøftelse i 2015.

