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3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan



 
20. FEBRUAR 2014 

Kommunale ønsker til praksisplanen 
I juni 2013 vedtog Folketinget en ændring af sundhedsloven vedrørende rammer for almen praksis. 

Ifølge loven etableres nye praksisplanudvalg, der får til opgave at udarbejde en praksisplan. 

Praksisplanen bliver det centrale samarbejds- og planlægningsværktøj mellem kommunerne, 

regionen og almen praksis, og ses som et af de væsentligste instrumenter for kommunerne i forhold 

til at sikre indflydelse på almen praksis. Yderligere vil praksisplanen være den ramme, som sikrer 

grundlaget for sundhedsaftalens gennemførelse.  

Praksisplanudvalget vil bestå af 5 repræsentanter fra kommunalbestyrelserne i regionen1, 3 

regionsrådsmedlemmer og 3 repræsentanter udpeget blandt de praktiserende læger i regionen. Den 

første praksisplan skal foreligge den 1. maj 2014. Det forventes, at første møde i praksisplanudvalget 

bliver medio marts 2014. 

 

Kommunale ønsker til praksisplanen 

 KKR Hovedstaden besluttede d. 9. oktober 2013, at bede Embedsmandsudvalget for Sundhed om at 

udarbejde fælleskommunale ønsker til praksisplanen. Formålet var at skabe en fælles kommunale 

platform for forhandling for  de 5 kommunale repræsentanter i praksisplanudvalget. På den 

baggrund har det fælleskommunale sundhedssekretariat sammen med en kommunal arbejdsgruppe 

udarbejdet et prioriteret ”brutto-katalog” over fælleskommunale ønsker til samarbejdet med almen 

praksis.  

 

”Brutto-kataloget”, som rummer 39 ønsker til praksisplanen, fordelt på seks temaer, har været i 

høring i kommunerne i december 2013 og januar 2014. Kommunerne er blevet bedt om at 

prioritere, hvilke ønsker der er særligt vigtige i arbejdet med praksisplanen. På baggrund af høringen 

har Embedsmandsudvalget for Sundhed udpeget følgende temaer, som dækker over særligt vigtige 

ønsker til praksisplanen (i ikke-prioriteret rækkefølge).  

 

1. Mere forpligtende samarbejde 

a. Øget deltagelse i tværfaglige møder i kommunen  

b. Mere forpligtende samarbejde om sårbare børn 

c. Sikring af lægedækning for akut syge, indlæggelsestruede og svage ny-udskrevne borgere 

 

2. Medicinområdet 

 

3. Ulighed i sundhed 

 

1. Mere forpligtende samarbejde 

                                                           
1
 Birgit Roswall Gribskov Kommune (V), Ib Terp Brøndby Kommune (A), Helle Adelborg Hvidovre Kommune (A), 

Jørgen Glenthøj Frederiksberg Kommune (C) og Ninna Thomsen Københavns Kommune (F),  er udpeget til 
praksisplanudvalget. 
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Kommunerne ønsker et mere forpligtende samarbejde med almen praksis om de fælles borgere/ 

patienter. Det stiller krav til begge parter at opbygge og vedligeholde et velfungerende samarbejde. 

Kommunerne skal bygge videre på de gode samarbejdsrelationer der allerede findes og sikre, at 

indholdet er konkret og patientnært når almen praksis inviteres til møder og udviklingsarbejder.  

Almen praksis vælger hvilke ydelser/indsatser de vil deltage i udenfor praksis2. Dette gælder fx § 2-

aftaler, som giver de praktiserende læger mulighed for at give borgeren en bestemt ydelse, men ikke 

forpligter dem. Kommunerne oplever, at hensigtsmæssig opgaveløsning på nogle områder 

vanskeliggøres af, at der ikke kan indgås aftaler, der forpligter alle alment praktiserende læger.  

1.a. Øget deltagelse i tværfaglige møder 

For at optimere den faglige praksis og skabe et velfungerende tværsektorielt samarbejde, ønsker 

kommunerne at inddrage almen praksis i tværfaglige møder, særligt temamøder, hvor kommunen 

orienterer eller drøfter nye indsatser eller prioriteringer med almen praksis.  

Mange kommuner har i dag ansat praksiskonsulenter for at understøtte samarbejdet med almen 

praksis. Bortset fra de kommunalt-lægelige udvalg (KLU) findes der i dag ikke obligatoriske fora, hvor 

almen praksis og kommunerne drøfter faglige emner. Kommunerne ønsker at gå i dialog med 

lægerne om indhold og relevans af de tværfaglige møder. 

Kommunerne foreslår, at der i praksisplanen aftales klare og gensidigt forpligtende rammer for 

deltagelse i tværfaglige møder.  

Det kan eksempelvis ske ved: 

 at alle alment praktiserende læger i den enkelte kommune forpligtes på at deltage i fx to årlige 

informationsmøder, som afholdes af kommunen 

 

1.b. Mere forpligtende samarbejde om sårbare børn 

Almen praksis er en meget vigtig samarbejdspart på børneområdet – især i forhold til tidlig 

opsporing og tidlig indsats for sårbare børn og sårbare gravide. Kommunerne ønsker at intensivere 

samarbejdet om børn i dårlig trivsel, således at sundhedstjenesten og den praktiserende læges 

indsatser både i barnets første år og senere i skolealderen i højere grad bliver sammenhængende.  

Med henblik på at styrke overgangen fra dagtilbud til folkeskole ønsker kommunerne, at lægerne 

udarbejder statusnotater på børn, der har eller har haft sundhedsmæssige problemer, som kan få 

betydning for skolegangen, i forbindelse med overgang til skolesundhedstjenesten. 

Kommunerne foreslår, at der i praksisplanen aftales klare og forpligtende rammer for samarbejdet 

omkring sårbare børn.  

Det kan eksempelvis ske ved: 

 at almen praksis er opmærksomme på at fremsende statusnotater på alle relevante børn, da 

lægen på baggrund af børneundersøgelser og sit kendskab til familien typisk har et godt indblik i 

barnets trivsel og udvikling ved skolestart 

                                                           
2
 Det gælder dog ikke enkeltopgaver, som almen praksis er lovmæssigt forpligtet til at levere til kommunerne 

for eksempel udarbejde udtalelser m.v. Her ligger der dog en udfordring i forhold til overholdelse af de 
gældende tidsfrister bl.a. på beskæftigelsesområdet.  
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1.c. Sikring af lægedækning for akut syge, indlæggelsestruede og svage ny-udskrevne borgere 

Borgerne udskrives fra hospital, når de ikke længere har et lægefagligt vurderet behov for at være 

indlagt. Og udviklingen går imod fortsat kortere indlæggelsestider. Borgerne kan efter udskrivning 

fortsat have behov for en ambulant behandlingsindsats og en intensiv sygeplejefaglig indsats i 

kommunalt regi, samt pasning og observation. Denne opgave løses bl.a. på kommunale akutpladser 

og/ eller ved at kommunale akutsygeplejersker løser opgaven i borgerens eget hjem.  

Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser samt håndtering af komplikationer, forværring eller 

udvikling af sygdomme på et akuttilbud kan kræve, at den kommunale sygepleje handler efter 

delegation3 fra en læge. De akutte tilbud har behov for en lægefaglig betjening i forhold til 

udredning, behandling og tilsyn af borgere, fx via telefonisk rådgivning eller sygebesøg i samarbejde 

med hjemmesygeplejerske. En særskilt udfordring er, at almen praksis efter overenskomsten ikke er 

forpligtede til at foretage besøg hos borgere, hvor afstanden fra lægens praksis er mere end 15 km.  

Når svækkede ældre udskrives efter en hospitalsindlæggelse, er risikoen for genindlæggelse stor. 

Uhensigtsmæssige genindlæggelser er til stor gene for borgerne. Samtidig er det ressourcekrævende 

for både hospitalet og kommunen. Indsatsen for at forebygge genindlæggelser kan tilrettelægges på 

forskellige måder, fx ved opfølgende hjemmebesøg, hvor hjemmesygeplejerske og praktiserende 

læge besøger borgeren i eget hjem. Det er vigtigt for kommunerne at almen praksis tilrettelægger 

deres arbejde således, at akutte og subakutte opgaver i samarbejde med kommunen kan prioriteres.  

Kommunerne foreslår, at der i praksisplanen aftales klare og forpligtende rammer for hvordan der 

sikres lægedækning til akut syge, indlæggelsestruede og svage ny-udskrevne borgere.  

Det kan eksempelvis ske ved: 

 at almen praksis er opmærksomme på at anvende de kommunale akuttilbud med henblik på at 

borgeren behandles på laveste effektive omkostningsniveau. Derudover skal den alment 

praktiserende læge delegere relevant behandling. 

 at de alment praktiserende læger er forpligtede til tilse egne patienter på akuttilbud eller sikre 

lægedækningen på akuttilbud. 

 at almen praksis planlægger akutte og subakutte tider, hvor det er muligt at prioritere opgaver i 

samarbejde med kommunen, herunder opfølgende hjemmebesøg. 

 

2. Medicinområdet 

Mellem 11 og 17 procent af borgere, der bliver udskrevet fra hospital, oplever utilsigtede hændelser 

med medicin, som kan resultere i skadestuebesøg, genindlæggelser og dødsfald. Hændelser i 

forbindelse med medicinhåndtering er ofte et resultat af mangelfuld overvågning af behandlingen, 

eller utilstrækkelig kommunikation og ansvarsfordeling, mellem de involverede parter. 

Mange ældre borgere og borgere med psykiske lidelser, som enten bor i eget hjem, på plejecentre 

eller på kommunale botilbud, modtager behandling med flere lægemidler på samme tid. For at sikre 

                                                           
3
 Delegation betyder, at lægen som autoriseret sundhedsperson kan overdrage opgaver, som kun må udføres 

af læger, til andre personer. Eksempler kan være  at give borgerne intravenøs (gennem vene) behandling med 
væske og medicin og måling af blodsukker, som kræver at huden gennembrydes. 



4 
 

størst mulig behandlingseffekt, færrest mulige alvorlige bivirkninger og behandling til den lavest 

mulige behandlingspris, er det væsentligt, at der løbende tages hånd om borgernes medicin.  

Mange ældre medicinske patienter har gentagne indlæggelser og får ofte justeret deres medicin af 

skiftende læger i hospitalsvæsenet. Den praktiserende læge har en central rolle i tovholder-

funktionen omkring den enkelte patient – især patienter med mange kontakter i sundhedsvæsenet, 

polyfarmaci4 og/eller dårlige sociale netværk. Det er vigtigt, at almen praksis løfter denne 

tovholderrolle og at det beskrives hvilket ansvar og forpligtigelser, der ligger i funktionen.  

Kommunerne oplever et stort behov for en årlig medicingennemgang af beboere i plejecentre og på 

botilbud. Embedslægen efterspørger i forbindelse med tilsyn på plejecentre dokumentation for en 

årlig gennemgang, og lægerne opfordres til at gennemgå deres beboere på plejecentre årligt, 

herunder medicinstatus. Overenskomsten med de praktiserende læger indeholder muligheden for 

en årlig gennemgang af medicinen til beboere på plejecentre, men den anvendes ikke altid.  

Kommunerne foreslår, at der i praksisplanen aftales klare og forpligtende rammer for varetagelse 

af tovholderrollen og for medicingennemgang.  

Det kan eksempelvis ske ved: 

 at det aftales, hvordan almen praksis i højere grad kan varetage tovholderrollen for den ældre 

medicinske patient – særligt i forhold til medicin – i samarbejde med kommunen. 

 at almen praksis prioriterer at gennemføre en årlig medicingennemgang af beboere på 

kommunale institutioner, herunder plejecentre og botilbud samt ældre borgere og borgere med 

psykiske lidelser i eget hjem der får 6 eller flere lægemidler på samme tid (polyfarmaci). 

 

3. Ulighed i sundhed - fokus på livsstilssygdomme hos sårbare borgere 

Den praktiserende læge er med sin tætte kontakt til borgerne og som gatekeeper til det øvrige 

sundhedsvæsen en vigtig aktør i arbejdet for større lighed i sundhed. Det er afgørende, at almen 

praksis har blik for den sårbare5 borger. Kommunerne skal tilbyde forebyggende og/eller 

rehabiliterende indsatser. Tidlig opsporing af både somatiske og psykiske sygdomme og henvisning 

af sårbare borgere til kommunale tilbud, skal  ske i samarbejde mellem kommune og almen praksis.  

Kommunerne foreslår, at der i praksisplanen aftales klare og gensidigt forpligtende rammer for 

den opsporende indsats.  

Det kan eksempelvis ske ved: 

 at læger i almen praksis prioriterer den tidlige opsporing af sygdomme hos sårbare borgere.  

                                                           
4
 Polyfarmaci er brugen af 6 eller flere lægemidler på én gang. 

5
 Sårbare borgere er borgere, som på grund af svær sygdom, flere samtidige behandlingskrævende sygdomme, 

handicap, misbrug mv. og evt. svagt personligt netværk er stærkt afhængige af sundheds- og/eller sociale 
ydelser – eller borgere, som på grund af begrænsede personlige ressourcer, ringe sygdomsindsigt eller sociale/ 
kulturelle forhold har svært ved at yde en hensigtsmæssig adfærd og egenomsorg. 



3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger for udviklingen 
på psykiatriområdet



 

 

20. FEBRUAR 2014 

Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære 
sundhedsvæsen på psykiatriområdet 
Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen 

 

Kommunerne har en væsentlig rolle i forhold til borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser – 

en rolle som forventes at blive større i fremtiden. I de seneste år er opmærksomheden på indsatsen 

for borgere med psykiske lidelser øget. Ligeledes er viden og bevidstheden om, at det er muligt at 

komme sig, selv efter alvorlige psykiske lidelser, vokset. Idet kommunernes indsatser vedrører en 

række aspekter i den enkelte borgers liv, er der allerede et godt fundament for at skabe en samlet 

indsats for borgere med psykiske lidelser eller borgere i risiko for at udvikle psykiske lidelser1. 

Udviklingen inden for psykiatriområdet har imidlertid betydet, at kommunerne er blevet udfordret i 

deres indsatser for borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser. Den faglige udvikling i den 

regionale psykiatri er gået i retning af øget ambulant behandling, øget specialisering, kortere 

indlæggelser, pakkeforløb og færre sengepladser. Det betyder, at borgerne i højere grad end 

tidligere modtager samtidige indsatser fra region, almen praksis og kommune – dermed bliver 

behovet for en koordineret og måske endda en integreret indsats tydeligere. Den regionale psykiatri 

og almen praksis er således særdeles vigtige samarbejdspartenere for kommunerne på 

psykiatriområdet. 

Konkret er efterspørgslen efter hjælp stigende – især blandt psykisk sårbare børn og unge. 

Eksempelvis er antallet af børn og unge, som ses i Region Hovedstadens børne- og ungdomspsykiatri 

steget med 152 pct.2 i perioden 2001-2011. Kommunens indsats for disse børn og unge skal rette sig 

mod den enkelte og familien med henblik på, at barnet eller den unge kan gennemløbe en positiv 

udvikling, herunder gennemføre skolegang, uddannelse eller varetage et arbejde. I kommunerne er 

der et stort potentiale for at opdage psykisk sårbarhed i tide og sætte ind med den rette 

forebyggende indsats.  

Dette gælder ikke kun for psykisk sårbare børn og unge. Selvom det er muligt at komme sig efter en 

psykisk lidelse mister mange voksne med en psykisk lidelse forbindelsen til arbejdsmarkedet. I dag er 

en psykisk lidelse årsag til godt halvdelen af alle tilkendelser af førtidspension og blandt personer 

under 40 år er psykiske lidelser årsag til omkring syv ud af ti tilkendelser3. I forbindelse med nylige 

                                                           
1 ”Borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser” anvendes om borgere, som enten har risiko for at udvikle eller allerede har en 
diagnosticeret psykisk lidelse. Brugen af begrebet ”psykiske vanskeligheder” indikerer, at kommunernes indsats ofte ikke er afgørende for 
indsatsen og at der er et væsentligt forebyggende element i indsatsen. 
2 Deloitte (2012): Analyse af kapaciteten i psykiatrien, http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Psykiatri/2012/December/~/media/Filer%20-
%20Publikationer_i_pdf/2012/Psykiatri/Kapacitetsanalyse-i-psykiatrien.ashx  
3 Tal fra 2010,  Ankestyrelsen, http://www.sm.dk/data/Dokumentertilnyheder/2012/Fakta%20om%20f%C3%B8rtidspension.pdf  

http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Psykiatri/2012/December/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2012/Psykiatri/Kapacitetsanalyse-i-psykiatrien.ashx
http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Psykiatri/2012/December/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2012/Psykiatri/Kapacitetsanalyse-i-psykiatrien.ashx
http://www.sm.dk/data/Dokumentertilnyheder/2012/Fakta%20om%20f%C3%B8rtidspension.pdf
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reformer på arbejdsmarkedsområdet vil sundhed og psykiatri komme til at spille en stadig stigende 

rolle i kommunernes beskæftigelsesindsats. 

Den løbende udvikling giver tilsammen en vigtigere rolle til det nære sundhedsvæsen. I udviklingen 

er det afgørende, at kommunerne i fællesskab – og sammen med regionen og almen praksis – 

sætter fokus på den tidlige og rehabiliterende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder 

eller lidelser.  

Dette papir har til formål at give en fælles forståelse af, hvordan kommunerne arbejder med 

indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser. Papiret beskriver den fælles 

ramme, som kommunerne arbejder inden for og indeholder målsætninger og indsatser som 

kommunerne som samlet aktør i sundhedstrekanten forpligter sig til at løfte. Derudover er der også 

beskrevet indsatser, som nogle kommunerne kan løfte som pilotkommuner, gerne i 

fælleskommunale samarbejder. 

Dette papir handler altså primært om, hvad kommunerne i hovedstadsregionen vil gøre sammen. 

Det retter sig mod den kommunale banehalvdel, og indsatserne i papiret forventes at have konkrete 

effekter for de borgere, som har psykiske vanskeligheder eller lidelser.  

Men det er helt klart, at opgaven med at tage hånd om borgere med psykiske vanskeligheder eller 

lidelser sker bedst, når der samarbejdes mellem region, kommune og almen praksis. Effekten af 

mange af indsatserne i papiret må forventes at blive væsentlig bedre, når kommune, almen praksis 

og region samarbejder om indsatserne, og når de er såvel egne som hinandens opgaver bevidste.  

Således er det vigtigt, at samarbejdet mellem region og kommune på psykiatriområdet tager 

udgangspunkt i de eksisterende samarbejdsaftaler mellem kommuner og de psykiatriske centre og, 

at samarbejdsaftalerne følges og løbende revideres, så indsatserne fungerer bedst muligt. 

Derudover er det helt centralt, at dette papir ses i sammenhæng med den nye sundhedsaftale og 

praksisplan, som sætter rammerne for det tværsektorielle arbejde. De to nye aftaler skal bidrage til 

at udvikle en stærkere sammenhæng på tværs af sektorer med udgangspunkt i borgerens behov og 

ressourcer. Kommunerne lægger her vægt på, at psykiatrien indtager en langt mere markant rolle 

end i tidligere aftaler, med et ønske om at ligestille somatik og psykiatri. 

 

Et fælles fokus på psykiatriområdet 
KL har i sit sundhedspolitiske udspil fra 2012 ”Det nære sundhedsvæsen” skitseret, hvordan 

indsatsen for mennesker med psykiske vanskeligheder eller lidelser er en vigtig del af den samlede 

sundhedspolitik. I udspillet anbefales det blandt andet at kommunerne opprioriterer 

sundhedsfremme på psykiatriområdet og at kommuner og regioner i fællesskab styrker indsatsen for 

børn og unge med psykiske vanskeligheder. I udspillet understreges behovet for forløbsprogrammer 

for indsatsen, der er målrettet borgere med psykiske lidelser. 

I 2013 kom KL’s socialpolitiske udspil ”Investér før det sker”, som ligeledes sætter pejlemærker for 

udviklingen af den kommunale indsats til borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser, blot set 

fra et socialfagligt perspektiv. ”Investér før det sker” fokuserer blandt andet på helhedsorienteret 

arbejde med udgangspunkt i familien, den aktive borger og sammenhæng i indsatserne.  KL 
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anbefaler blandt andet, at kommunerne investerer i velfærdsteknologi og at kommunerne 

systematisk dokumenterer og evaluerer anvendte metoder og indsatser, med henblik på at sikre at 

de mest virksomme og omkostningseffektive metoder anvendes. 

Senest har Regeringens Udvalg om Psykiatri udgivet en rapport med en række anbefalinger til bl.a. 

kommunernes indsats for mennesker med psykiske vanskeligheder eller lidelser. Et af 

hovedbudskaberne er, at vi skal have en ny holdning og tilgang til borgere med psykiske lidelser med 

fokus på den enkelte borgers mulighed for at komme sig og have en almindelig hverdag med 

uddannelse eller arbejde. 

En del af baggrunden for det voksende fokus på den aktive borger, der kan komme sig og have en 

almindelig hverdag er, at forskning viser, at 25 pct. af borgere, der er ramt af selv alvorlige psykiske 

lidelser kommer sig helt, mens 35 pct. kommer sig delvist, hvilket vil sige, at de stadig har 

symptomer, som dog ikke er en hindring for et socialt liv4. 

Med den viden der ligger på området i dag og som hele tiden udvikles, bør kommunerne overordnet 

arbejde på at have en organisering, en kultur, en tilbudsvifte og nogle metoder, som understøtter 

borgernes recoveryproces (dvs. processen med at komme sig). Dette gælder både i den sociale 

indsats, i ikke mindst i det interne samarbejde mellem forvaltningsområder internt i kommunen 

(beskæftigelse, sundhed, social, børn og unge) og i samarbejdet med region, almen praksis m.fl. 

Kommunerne bør desuden skabe overblik over, hvilke kompetencer, der bør være til rådighed i den 

enkelte kommune for at sikre en helhedsorienteret indsats til borgere med psykiske vanskeligheder 

eller lidelser. 

I forbindelse med organisering, kultur og metoder, som understøtter borgernes recoveryproces er 

det endvidere væsentligt at fokusere på implementeringen af de seneste års reformer af 

beskæftigelsessystemet. Her kan fremhæves bl.a. etablering af rehabiliteringsteams med 

sundhedskoordinator fra regionen, tilrettelæggelse af ressourceforløb for borgere under 40 år og 

senest kontanthjælpsreformens ret til, at borgere, der er indlagt med psykiske lidelser, får tilknyttet 

en kommunal udskrivningskoordinator, så snart regionen begynder udslusningsforløbet.  

På baggrund af de skitserede udfordringer og potentialer er der behov for at revurdere en række af 

de nuværende kommunale tilbud, samarbejdsprocedurer og tilgange generelt. Kommunerne skal 

være en ansvarlig samarbejdspart, som aktivt løfter de opgaver vi er forpligtede til gennem 

lovgivning, forebyggelsespakken for mental sundhed, retningslinjer på området mv., særligt i 

relation til vores børn og unge. Som en del heraf forpligter vi os på at skabe, anvende og understøtte 

de netværk og organisatoriske strukturer, som muliggør en hensigtsmæssig opgaveløsning. Særligt 

bør kommunerne fokusere på at løfte samarbejdet i samordningsudvalgene for psykiatrien. I lyset af 

udviklingen af det nære sundhedsvæsen er det relevant, at kommunerne i fællesskab sætter en 

dagsorden med fælles rammer og målsætninger for indsatsen.  Målsætningerne i dette notat skal 

være med til at understøtte denne udvikling. 

 

                                                           
4  Alain Topor et. al (2011): ”Not just an individual journey – social aspects of recovery”. International journal og Social Psychiatry, 57:90. 
Alain Topor (2011):  Managing the contradictions – recovery from severe mental disorders, Ph.d. afhandling fra Stockholm Universitet. 
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Strategiske målsætninger og konkrete indsatser 

Målsætningerne for psykiatriområdet læner sig op ad strukturen i det tilsvarende rammepapir på 

det somatiske sundhedsområde, som alle 29 kommuner godkendte i 2013. Det gør det, fordi der i 

kommunerne, og også fra centralt hold, lægges vægt på, at borgerne skal have den nødvendige 

støtte uanset om de har en fysisk eller psykisk lidelse. Ligeledes er det væsentligt, at der i 

kommunerne er fokus på både somatiske og psykiske vanskeligheder og lidelser hos borgerne. 

Følgende overordnede strategiske målsætninger for det nære sundhedsvæsen – på både det 

somatiske og psykiatriske område – udgør således rammen for de 29 kommuner i 

hovedstadsregionen. Kommunerne skal udvikle det nære sundhedsvæsen så: 

 Det fremmer alle borgeres sunde livsstil og forebygger sygdom 

 Det støtter borgerne i at tage hånd om egen livssituation og udøve egenomsorg 

 Borgeren er i centrum og der er fokus på den samlede livssituation 

 

Særlig fokus skal rettes mod følgende fire strategiske målsætningsområder, hvor de konkrete 

indsatser, som følger neden for i papiret, er formuleret inden for. 

1. Forebyggelse og sundhedsfremme 

2. Forebyggelse af (gen)indlæggelser 

3. Borgerens forløb 

4. Dokumentation og metodeudvikling 

 

Mens de to første områder er enslydende med de 29 kommuners målsætningsområder for den 

somatiske indsats, er der sket justeringer af formuleringen af de sidste to områder. 

Det strategiske målsætningsområde Borgerens forløb hedder på det somatiske område Kroniske 

sygdomme, hvilket kan opfattes som misvisende på psykiatriområdet, da borgere ramt at psykiske 

lidelser i mange tilfælde kommer sig helt eller delvist. Som det fremgår senere i papiret vedrører 

indsatserne under dette tema både forløbsprogrammer og andre indsatser rettet mod et styrket 

forløb både internt i kommunen og ikke mindst mellem sektorer.  

Det strategiske målsætningsområde Dokumentation og metodeudvikling er udvidet med 

metodeudvikling i forhold til det somatiske område, da dokumentation bliver for snævert til 

formålet. Indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser er i højere grad end det 

somatiske område kendetegnet ved, at der er mangel på evidens for mange af de metoder som 

anvendes. 

De strategiske målsætningsområder udmøntes i to typer indsatser:  

 Indsatser som er forpligtende for alle kommuner 

 Indsatser kan løftes af en enkelt kommune eller grupper af kommuner i samarbejde, for dermed 

at skabe viden i forhold til den fremadrettede udvikling 

Der er i formuleringen af indsatserne lagt vægt på, at enkelte kommuner – eller flere kommuner i 

fællesskab – har mulighed for at fokusere på særligt udvalgte indsatser som pilotprojekter, samtidigt 

med, at området løftes i fællesskab mellem alle kommuner. Således er en vigtig præmis for arbejdet, 
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at der er mange veje til samme mål. Dette svarer til tilgangen i det tilsvarende papir for det 

somatiske område. Endelig skal det fremhæves, at kommunerne i hovedstadsregionen har meget 

forskellige udgangspunkter for implementering af papiret. Det vil være hensigtsmæssigt, at 

implementering sker i relation til og forlængelse af de lokale forhold i kommunen.  

 

Indsatser  

1. Forebyggelse og sundhedsfremme 

Implementering skal være påbegyndt i 2014-2016 

 Kommunerne skal sikre, at der er fokus på mistrivsel og mental sundhed5 i jobcentrene med 

henblik på tidlig opsporing og tidlig indsats i forhold til bl.a. lettere psykiske vanskeligheder 

eller lidelser hos borgerne. 

 Kommunerne skal have særlig fokus på psykisk sårbare unge og borgere med 

dobbeltdiagnoser i arbejdet i kommunens rehabiliteringsteam, eksempelvis ved inddragelse 

af særlig viden om misbrug. 

 Kommunerne skal arbejde for, at der i et samarbejde med almen praksis sker en systematisk 

medicingennemgang for borgere i botilbud/opgangsbofælleskaber samt borgere eget hjem, 

som modtager flere lægemidler på én gang. 

 Kommunerne skal arbejde med metoder, der retter sig mod fastholde en god almen 

sundhedstilstand for borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser. Eksempelvis kan det 

ske ved at kommunerne arbejder aktivt med KRAM faktorer og understøtter, at borgere med 

psykiske lidelser ser deres alment praktiserende læge. Indsatsen skal tage udgangspunkt i 

borgeren som aktiv medspiller ud fra et recoveryperspektiv og i at forebygge ulighed i 

sundhed. Med fordel kan indsatsen ske i samarbejde med almen praksis og regionen, der har 

behandlingsansvaret. 

 

Pilotprojekter, som kan iværksættes, hvor det vurderes hensigtsmæssigt – gerne som 

tværkommunalt samarbejde 

 Kommunerne kan yde rådgivning til virksomheder der ansætter borgere med psykiske 

lidelser. Rådgivningen skal understøtte, at den enkelte virksomhed kan etablere og 

opretholde et ansættelsesforhold, herunder formidling af mulighederne for rimelig 

tilpasning af arbejdspladsen for mennesker med psykiske lidelser. Mentorordningen kan 

indtænkes heri. Indsatsen kan varetages i et partnerskab mellem kommune(r) og 

organisation(er) i civilsamfundet, fx patient- og pårørendeforeninger.  

 
 
 
 
 

                                                           
5 ”Mental sundhed” forestås som en tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og 
stress, samt indgå i fællesskaber med andre mennesker, jf. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om mental sundhed. 
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Forebyggelse og sundhedsfremme - børn og unge som særligt indsatsområde: 

 
Implementering skal være påbegyndt i 2014-2016 

 Kommunerne skal udarbejde retningslinjer for sundhedstjenestens indsats i forhold til 

håndtering af mistanke om fødselsdepressioner og støtte til børn og familier hvor 

forældrene har psykiske vanskeligheder eller lidelser. Samspillet med andre opgaveområder 

præciseres i retningslinjerne.  

 

 Kommunerne skal understøtte, at psykisk sårbare børn og unge så vidt muligt inkluderes i de 

almene tilbud. Dette kan eksempelvis ske ved i højere grad at gøre viden og sparring fra 

kommunernes Pædagogiske Psykologiske Rådgivning (PPR) og familiecentre tilgængelig for 

lærere og pædagoger, som til daglig er i kontakt med børn og unge. Endvidere at anvende de 

eksisterende effektfulde metoder, som Socialstyrelsens nationale handleplan om ADHD og 

Århus Universitets review, som gennemgår den internationale forskning om inklusion, bl.a. 

peger på. 

 

 Kommunerne skal bidrage til at sikre en fleksibel overgang fra børne- til voksenområdet for 

sårbare unge for bl.a. at understøtte de unges job- og uddannelsesmuligheder. Fokus skal 

være på at bidrage til at sikre et koordineret samarbejde mellem alle relevante parter, 

herunder internt i kommunen, ungdomsuddannelser, i forhold til familien, regionen og 

almen praksis. 

 

Pilotprojekter, som kan iværksættes, hvor det vurderes hensigtsmæssigt – gerne  som 

tværkommunalt samarbejde 

 Kommunerne kan udvikle og udvide tilbuddene til familier, hvor der er børn af forældre med 

psykiske lidelser. Barnet får mulighed for at opnå indsigt i den psykiske lidelse, eventuelt 

som gruppeintervention for børn i sammenlignelige livssituationer. Udviklingsarbejdet kan 

ske tværkommunalt eller tværsektorielt. 

 

2. Forebyggelse af (gen)indlæggelse 

Implementering skal være påbegyndt i 2014-2016 

 Kommunerne skal udvælge og anvende metoder (så vidt muligt evidensbaserede), der mest 

effektivt bidrager til at forebygge tilbagefald, så unødvendige indlæggelser undgås. Arbejdet 

med at undgå unødvendige genindlæggelser skal koordineres med regionen og almen 

praksis. 

 

 Kommunerne skal sikre sammenhængende indsatser for de borgere, der modtager støtte 

eller indsatser fra psykiatri-, misbrugs- og beskæftigelsesområdet samtidigt. Udgangspunktet 

skal så vidt muligt være evidensbaserede modeller. 
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 Kommunerne skal arbejde med at udvikle og implementere metoder, der systematisk 

inddrager pårørende, netværk mv. i arbejdet med borgeres forløb og recovery-proces i det 

omfang borgeren ønsker det. Formålet er, at den enkelte borger får et bredere 

støttefundament end blot de kommunale tilbud. Eksempelvis kan metoden ”Åben Dialog” 

eller materialet fra ”Projekt Pårørende i Psykiatrien” anvendes. 

 
Pilotprojekter, som kan iværksættes, hvor det vurderes hensigtsmæssigt – gerne som 
tværkommunalt samarbejde 

 Kommunerne kan etablere egne eller fælleskommunale udrednings- og observationspladser, 

der understøtter en sammenhængende proces fra hospital til udskrivning til egen bolig eller 

botilbud. Etablering bør ske med opmærksomhed på snitfladen til regionens indsatser. 

 

 Kommunerne kan oprette akuttilbud, der har til formål at afværge unødige (gen-) 

indlæggelser og som kan skabe en sikkerhed for borgere i akut krise. Herudover kan de 

understøtte borgere i egen bolig, men som akut kan have brug for støtte hele døgnet. 

 

3. Borgerens forløb 

Implementering skal være påbegyndt i 2014-2016 

 Kommunerne skal tage stilling til implementering af forløbsprogrammet for mennesker med 

psykiske lidelser, når det foreligger6.   

 

 Kommunerne skal sikre, at der foretages systematisk basisscreening for psykiske lidelser i 

misbrugsbehandlingen således, at der hurtigere i samarbejde med regionen kan sættes et 

koordineret forløb i gang, der både dækker behandling af en psykisk lidelse og et misbrug. 

Afdækning og udvælgelse af metode kan med fordel foregå fælleskommunalt og 

samordningsudvalgsstrukturen kan med fordel anvendes aktivt her 

 

Pilotprojekter, som kan iværksættes, hvor det vurderes hensigtsmæssigt – gerne som 

tværkommunalt samarbejde  

 Kommunerne kan tilbyde ledsagelse til borgere, der ikke formår at gennemføre 

forebyggelses- eller behandlingsforløb på grund af deres psykiske lidelse. Dette tiltag kunne 

eksempelvis varetages af en støttekontaktperson (servicelovens § 99 eller § 85) eller af 

frivillige og kunne fx forankres i lokale tilbud i udsatte boligområder mv. 

 

 Kommunerne kan bidrage til at understøtte sammenhæng og samarbejde på tværs af 

sektorer i indsatsen for borgere med psykiske lidelser, ved at indgå i shared care projekter 

med den regionale psykiatri og almen praksis. Fokus for projekterne kan eksempelvis være 

på den sociale- og beskæftigelsesmæssige indsats for mennesker med fx angst og depression 

eller styrket samarbejde om brug af/henvisning til kommunale tilbud. 

                                                           
6 Et generisk forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser forventes udarbejdet i 2014 (Aftale om satspuljen på psykiatriområdet 
2014 – 2017). Herefter skal der aftales lokal implementering i Region Hovedstaden.  



8 
 

 

 

4. Dokumentation og metode 
 

Implementering skal være påbegyndt i 2014-2016 

 Kommunerne skal sammen med borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser, sikre 

systematisk udredning af borgernes funktionsniveau forud for afgørelse om indsats til 

borgeren. En systematisk udredning kan eksempelvis ske via anvendelse af 

Voksenudredningsmetoden (VUM) eller lignende. 

 Kommunerne skal arbejde systematisk med at måle og dokumentere resultaterne af deres 

indsats. Det kan være ved anvendelse af Voksenudredningsmetoden (VUM), Faglige 

kvalitetsoplysninger (FKO), forandringskompas eller andre redskaber, der understøtter 

dette. 

 Kommunerne skal sikre, at der er kommunale digitale løsninger til rådighed, der 

understøtter MED Com standarder, bl.a. til kommunikation i forbindelse med udskrivning af 

borgere med psykiske lidelser fra regionens tilbud. 

 

Pilotprojekter, som kan iværksættes, hvor det vurderes hensigtsmæssigt – gerne som 
tværkommunalt samarbejde 

 Kommunerne kan iværksætte opkvalificering af ledere og medarbejdere i forhold til 

rehabilitering, recovery, arbejde med metode og evidens mv., således at den kommunale 

indsats baseres på anerkendte metoder og viden. Dette kan fx ske i samarbejde med almen 

praksis og den regionale psykiatri for at sikre en fælles opfattelse af begreber som recovery, 

rehabilitering mv.  

 Kommunerne kan arbejde med at udvikle metoder, der understøtter en sammenhængende 

familieindsats. 

 Kommunerne kan arbejde med velfærdsteknologiske løsninger, der understøtter at borgere 

med psykiske lidelser kan ”mestre” deres liv, herunder velfærdsteknologi der understøtter 

og forstærker fx tryghed, sociale netværk, mulighed for læring, daglige gøremål, sundhed og 

aktivitet. 



3.4 Dimensionering af pædagoguddannelsen
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Dimensionering af pædagoguddannelsen  

 

 Fordelingsnøgle Antal praktikpladser Sidste års fordeling 

Region 

Hovedstaden 100 

 

1880 

 

1881 

Albertslund 1,88% 34 34 

Allerød 1,50% 22 22 

Ballerup 3,50% 58 56 

Brøndby 2,02% 40 40 

Dragør    0,73% 10 10 

Egedal    2,41% 40 38 

Fredensborg 2,25% 46 48 

Frederiksberg 5,53% 94 94 

Frederikssund 2,16% 34 34 

Furesø 2,19% 32 32 

Gentofte 3,82% 110 108 

Gladsaxe 3,67% 88 86 

Glostrup 1,44% 26 26 

Gribskov 1,62% 26 26 

Halsnæs 1,50% 24 26 

Helsingør 3,90% 66 68 

Herlev 1,77% 34 34 

Hillerød 3,42% 62 64 

Hvidovre 3,13% 56 56 

Høje-Taastrup 2,39% 42 44 

Hørsholm 1,05% 16 16 

Ishøj 1,31% 32 32 

København 36,21% 651 645 

Lyngby-Taarbæk 2,48% 38 38 

Rudersdal 2,74% 78 80 

Rødovre 1,98% 42 42 

Tårnby 2,56% 40 40 

Vallensbæk 0,84% 18 18 

Regionen  0,0 

 24 24 
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3.5 Dimensionering af SOSU og PAU 2015



 

Dimensioneringen af kommunale praktikpladser 2015 - SOSU og PAU 

KKR Hovedstaden SOSU-hjælpere SOSU-Assistenter  PAU 

Albertslund 32 11 6 

Allerød 25 9 4 

Ballerup 59 15 19 

Bornholm 72 29 42 

Brøndby 43 15 7 

Dragør 18 6 2 

Egedal 48 15 12 

Fredensborg 44 13 12 

Frederiksberg 133 27 23 

Frederikssund 62 17 14 

Furesø 50 14 14 

Gentofte 91 31 12 

Gladsaxe 90 26 17 

Glostrup 33 9 4 

Gribskov 56 12 12 

Halsnæs 39 11 10 

Helsingør 87 24 20 

Herlev 38 12 10 

Hillerød 61 17 16 

Hvidovre 56 17 14 

Høje-Taastrup 46 18 13 

Hørsholm 29 8 8 

Ishøj 18 7 7 

København 912 236 137 

Lyngby-Taarbæk 101 24 9 

Rudersdal 89 23 9 

Rødovre 57 17 7 

Tårnby 49 13 7 

Vallensbæk 11 5 2 

  2449 681 469 



3.6 Etablering af EU-kontor
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Dagsorden til stiftende generalforsamling 
Den stiftende generalforsamling afholdes skriftligt den 25. april. Forinden godkender Regionsrådet og KKR 

Hovedstaden generalforsamlingens dokumenter. Proceduren er beskrevet i vedtægterne § 4. 

 

 

A) Godkendelse af vedtægter 

 

B) Fastlæggelse af kontingent for 2014 og 2015 

 

Regionsråd og KKR har tidligere besluttet et budget for EU-kontoret på ca. 4 mio. kr. i 2014 og ca. 7-

8 mio. kr. i 2015-2016. Sættes budgettet til 4 mio. kr. i 2014 og 8 mio. kr. i 2015 svarer det til et 

kontingent for kommuner på 1,15 kr. pr. indbygger i 2014 (i alt 2 mio. kr.) og 2,30 kr. pr. indbygger i 

2015 (4 mio. kr.). Regionen betaler et beløb svarende til kommunernes samlede kontingent; dvs. 2 

mio. kr. i 2014 og 4 mio. kr. 2015.  

 

C) Foreløbig tidsplan for kontorets etablering til orientering 

 

D) Foreløbigt budget til orientering 

 

E) Valg af revisor 

 

Det foreslås at BDO, Kommunernes Revision, udpeges som foreningens revisor. BDO er revisor for 

Region Hovedstaden, som vil fungere som den formelle ansættelsesmyndighed for ansatte i EU-

kontoret og det er derfor hensigtsmæssigt at benytte samme revisor 

 

F) Eventuelt 

 
 
Vedlagt følgende bilag:  

Bilag 1: Vedtægter 
Bilag 2: Foreløbig tidsplan 
Bilag 3: Foreløbigt budget  
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Bilag 1: Vedtægter  

 

Præambel 
 
Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden er gået sammen om at etablere et fælles EU-
kontor for hovedstadsregionen i Bruxelles. Kontoret skal understøtte regional udvikling og 

vækst med særlig vægt på erhvervsudvikling. Kontorets overordnede fokus er at  
 

1) fremme jobskabende vækst 

2) tiltrække væsentlige EU-midler til hovedstadsregionen, der kan understøtte 

vækstskabende initiativer 

3) øge regionens synlighed 

4) styrke indflydelsen på EU’s strategier og initiativer herunder programudmøntning 

(fx ved deltagelse i arbejdsgrupper og calls) såvel som styrke organisationernes 

politikere og administrationers viden om og ageren i EU. 

 
 

Vedtægter for foreningen Hovedstadsregionens EU-kontor 
 
 

Navn og hjemsted 
 
§ 1 Foreningens navn er Hovedstadsregionens EU-kontor, subsidiært Copenhagen 

Regional EU Office.  
 
Stk. 2 Foreningens hjemsted er Region Hovedstaden beliggende i Hillerød Kommune.  

 
Formål 

 

§ 2 Foreningens formål er at danne ramme om et hovedstadsregionalt EU-kontor i 
Bruxelles, som understøtter implementering at regionale og kommunale 
erhvervs fremmestrategier i hovedstadsområdet. Foreningen har  i 

overensstemmelse med lov om erhvervsfremmes §§ 9 og 13, der omhandler 
regioners og kommuners erhvervsudviklingsaktiviteter, til formål gennem EU-
kontoret at forestå aktiviteter inden for bl.a.:  

 
- innovation, videndeling og videnopbygning, 
- anvendelse af ny teknologi, 

- etablering og udvikling af nye virksomheder, 
- udvikling af menneskelige ressourcer, herunder udvikling af regionale 
kompetencer, 

- vækst og udvikling i turismeerhvervet 
 

Stk. 2 Kontoret udfører opgaver for foreningens medlemmer i henhold til en 

resultatkontrakt, der præciserer arten og omfanget af opgaverne, som skal ligge 
inden for de i lov om erhvervsfremme §§ 9 og 13 nævnte indsatsområder, være 
til gavn for en åben kreds af virksomheder og institutioner i regionen og som 

ikke må være i konkurrence med private virksomheder. 
 
Stk. 3 Resultatkontrakten udarbejdes af bestyrelsen og godkendes af KKR 

hovedstaden på vegne af medlemskommunerne og af Regionsrådet. 
 
 

Medlemmer 
 
§ 3 Region Hovedstaden samt de enkelte kommuner i hovedstadsregionen kan 
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optages som medlem af foreningen.  

 
Stk. 2 Ved indmeldelse som medlem indbetales kontingent forholdsmæssigt for det 

regnskabsår i hvilken indmeldelsen finder sted. 

 
Generalforsamling 

 

§ 4 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. På 
generalforsamlingen repræsenteres foreningens medlemskommuner af KKR 
Hovedstaden mens Region Hovedstaden repræsenteres af Regionsrådet.  

 
Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. juli. Indkaldelse sker 

skriftligt til Regionsrådet og KKR Hovedstaden med mindst 12 ugers varsel, og 

således at såvel Regionsrådet som KKR Hovedstaden kan nå at drøfte 
generalforsamlingens punkter på et ordinært møde inden generalforsamlingen. 
Indkaldelsen skal være bilagt dagsorden, mens øvrige bilag til 

generalforsamlingen udsendes senest 4 uger før afholdelsen. Forslag, der 
ønskes optaget på dagsordenen til generalforsamlingen, skal meddeles 
bestyrelsen skriftligt og med angivelse af begrundelse senest 6 uger før 

generalforsamlingen og udsendes til Regionsrådet og KKR Hovedstaden senest 
4 uger før generalforsamlingen. 

 

 Der kan kun tages stilling til forslag, der er optaget på dagsordenen som 
ovenfor anført, med mindre både Regionsrådet og KKR Hovedstaden 
godkender, at forslaget optages på dagsordenen. 

 
Stk. 3 Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal som minimum omfatte 

følgende punkter: 

 
1. Bestyrelsens beretning til godkendelse 
2. Forelæggelse af regnskab til godkendelse 

3. Forelæggelse af det aktuelle års budget til orientering 
4. Fastlæggelse af kontingent for det kommende regnskabsår 
5. Valg af revisor 

6. Indkomne forslag 
7. Eventuelt 

 

Stk. 4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller 
når Regionsrådet eller KKR Hovedstaden opfordrer bestyrelsen hertil. 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt til Regionsrådet og KKR 

Hovedstaden med mindst 3 ugers varsel. 
 
Stk. 5 Beslutninger på generalforsamlingen forudsætter enighed. 

 
Stk. 6 Generalforsamlingen afholdes skriftligt med mindre  andet begæres. På 

baggrund af Regionsrådets og KKR Hovedstadens skriftlige svar udarbejder 

foreningens sekretariatschef et beslutningsreferat (protokollat), som efter 
formandskabets godkendelse udsendes til Regionsrådet og KKR Hovedstaden. 

 

Skt. 7 Såfremt generalforsamlingen på begæring afholdes ved fremmøde, kan KKR 
Hovedstaden hhv. Regionsrådet hver stille med højest 3 deltagere til 
generalforsamlingen. 

 
Bestyrelse 

 

§ 5 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 8 repræsentanter og 
sammensættes på følgende måde: 

 

- 3 repræsentanter for medlemsregionen 



Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles 
                                                                                                                                      

   

 

 

KKR 

HOVEDSTADEN 

4 

- 3 repræsentanter for medlemskommunerne. Betinget af medlemskab 

besættes mindst én af de tre kommunepladser af en repræsentant for 
Københavns Kommune 

- 2 repræsentanter fra regionens erhvervsliv udpeget af Vækstforum 

Hovedstaden. 
 

Stk. 2 Bestyrelsen udgør den øverste ledelse af foreningens virksomhed. Bestyrelsen 

fastlægger de økonomiske, organisatoriske og administrative rammer for 
foreningens virksomhed i overensstemmelse med generalforsamlingens 
beslutninger.  

 
Stk. 3 Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for fire år ad gangen. Udpegning foretages, 

jfr. stk. 1, af hhv. Regionsrådet for Region Hovedstaden, KKR Hovedstaden og 

Vækstforum Hovedstaden hurtigst muligt efter et kommunal-/regionsvalg. Den 
gamle bestyrelse fungerer indtil en ny er udpeget.  

 

Stk. 4 Bestyrelsen kan invitere eksterne parter som observatører uden stemmeret i 
bestyrelsen i det omfang, konkrete sager ikke begrunder behandling uden 
observatørers deltagelse. Det kan eksempelvis være repræsentanter for 

virksomheder, erhvervsfremmeaktører, klyngeorganisationer og 
videninstitutioner. En nyvalgt bestyrelse tager stilling til, om den ønsker at 
fortsætte med de observatører, den tidligere bestyrelse eventuelt har inviteret til 

at deltage i bestyrelsen.  
 
Stk. 5 Bestyrelsen udpeger af sin midte en formand og en næstformand, der udgør et 

samlet formandskab. Formanden udpeges for 2 år ad gangen skiftevis af de 
kommunale repræsentanter i bestyrelsen og de regionale repræsentanter. 
Næstformanden udpeges på samme måde, dog således at næstformanden 

udpeges af de regionale hhv. kommunale bestyrelsesmedlemmer, som ikke 
udpeger formanden i en given 2-årig periode. 

 

 Formandskabet repræsenterer bestyrelsen udadtil og indadtil. 
 
Stk. 6 Udtræder et bestyrelsesmedlem i løbet af bestyrelsesperioden, udpeger det 

organ, medlemmet repræsenterer, et nyt medlem.  
 

Stk. 7 Bestyrelsen mødes, når formandskabet bestemmer det, eller 2 af bestyrelsens 

med- lemmer forlanger det. Der afholdes minimum 2 møder pr. år. Bestyrelsen 
er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder mindst 
én repræsentant fra hver af bestyrelsens tre parter, er til stede. Bestyrelsen 

træffer beslutning ved 2/3 af de fremmødte stemmer. Formandskabet udsender 
dagsorden med indkaldelse til bestyrelsesmøde og sørger for, at der føres 
referat over bestyrelsens beslutninger, som skal godkendes og underskrives af 

den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan træffe beslutninger ved virtuelle eller 
skriftlige møder uden fysisk fremmøde. 

 

Stk. 8 Bestyrelsen ansætter en sekretariatschef/leder af EU-kontoret, der har det 
daglige ledelsesansvar for foreningen/EU-kontoret og som refererer til 
bestyrelsen via formandskabet. Bestyrelsen udstikker generelle retningslinjer for 

sekretariatschefens virke. 
 
Stk. 9 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 
Stk. 10 Bestyrelsen modtager intet vederlag. 
 

Stk. 11 Til understøttelse af foreningens formål kan bestyrelsen oprette og nedlægge 
faglige fora, arbejdsgrupper m.v. bestående af repræsentanter fra region, 
kommuner og/eller andre aktører i og uden for regionen. Bestyrelsen fastlægger 

det nærmere kommissorium for sådanne fora og udpeger evt. en formand til at 
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lede arbejdet. Bestyrelsen følger arbejdet i disse fora. Bestyrelsen kan beslutte, 

at foreningen stiller sekretariatsmæssig bistand til rådighed for sådanne fora.  
 

Administrativ styregruppe 

 
§ 6 Til løbende at følge op på sammenhængen mellem medlemmernes behov, 

resultatkontraktens indhold og EU-kontorets virke etableres en administrativ 

styregruppe. Gruppen fungerer som sekretariatschefens løbende 
sparringspartner, følger op på kontorets aktiviteter og økonomi, deltager i 
forberedelse af bestyrelsesmøder mv. Bestyrelsen kan delegere velafgrænsede 

opgaver til den administrative styregruppe. 
 
Stk. 2 Den administrative styregruppe spejler bestyrelsens regionale og kommunale 

sammensætning på embedsmandsniveau. Medlemmerne af den administrative 
styregruppe udpeges på strategisk niveau. Ved spejling af de kommunale 
medlemmer sikres det, at mindst ét medlem indgår i K29 (KKR Hovedstadens 

kommunaldirektørforum). Den administrative styregruppe kan, såfremt den 
finder det hensigtsmæssigt, supplere sig med yderligere medlemmer fra andre 
kommuner eller andre aktører i regionen. 

 
Stk. 3 To embedsmænd fra de organisationer, der er hhv. formand og næstformand 

for foreningen, udgør et formandskab for den administrative styregruppe.  

 
Stk. 4 Den administrative styregruppe fremkommer over for bestyrelsen med forslag 

til, hvem der ansættes som sekretariatschef i foreningen. 

 
Kontingent 

 

§ 7 Kontingentet fra medlemmerne til foreningen udgør grundlaget for foreningens 
virksomhed. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for det kommende 
regnskabsår. Kontingent betales årligt og overdrages fra medlemmerne til 

foreningen ved regnskabsårets begyndelse.  
 
Stk. 2 Kontingentets størrelse baseres på et ensartet beløb pr. indbygger i 

medlemskommunerne, således at hver medlemskommune betaler kontingent i 
forhold til sit indbyggertal, og Region Hovedstaden betaler et beløb svarende til 
kommunernes samlede betaling. Som indbyggertal anvendes Danmarks 

Statistik seneste opgørelse. 
 
Stk. 3 Beløb pr. indbygger iht. stk. 2 reguleres fra år til år med den af KL forventede 

prisudvikling, medmindre generalforsamlingen måtte træffe anden beslutning.  
 

Hæftelse, formue og regningsret 

 
§ 8 For de forpligtelser, der påhviler foreningen, hæfter alene foreningens formue. 
 

Stk. 2 Intet medlem har noget krav på foreningens formue. 
 
Stk. 3 Foreningen tegnes af formanden og af foreningens sekretariatschef i forening. 

Der kan meddeles enkeltpersoner prokura. 
 

Personale 

 
§ 9 Foreningens sekretariatschef ansættes og afskediges af bestyrelsen. Øvrigt 

personale i foreningen ansættes og afskediges af sekretariatschefen. 

Afskedigelse af personale forudsætter forudgående orientering af 
styregruppens formandskab. 

 

Stk. 2 Sekretariatschefen og øvrig udsendt personale ansættes i Region 
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Hovedstaden, med adgang til personalejuridisk bistand der. Sekretariatschefen 

kan derudover ansætte lokalt personale inden for de aftalte økonomiske 
rammer for foreningen. 

 

Stk. 3 Løn- og ansættelsesvilkår følger rammerne fastsat i overenskomster for 
medarbejdere i Region Hovedstaden. Sekretariatschefen fastlægger i samråd 
med det øvrige personale kontorets personalepolitik inden for disse rammer.  

 
Stk. 4 Medlemmerne af foreningen accepterer herved at friholde Region Hovedstaden 

som ansættelsesmyndigheden for enhver forpligtelse, Region Hovedstaden 
måtte pådrage sig i forbindelse med ansættelsesforhold og ophøret heraf i 

forhold til de enkelte medarbejdere som følge af sekretariatschefens eller 
bestyrelsens beslutninger. Størrelsen af de enkelte medlemmers økonomiske 
ansvar fordeles i henhold til vedtægtens § 7 stk. 2. Forpligtelsen består også 

efter et medlems eventuelle udmeldelse af foreningen, såfremt forholdet 
vedrører et anliggende, der er opstået under medlemskabet eller er en følge af 
udmeldelsen.  

 
Revision 

 

§ 10 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af en 
statsautoriseret revisor og forelægges den ordinære generalforsamling til 
godkendelse. 

 
Udtrædelse 

 

§ 11 Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig henvendelse til sekretariatet med 6 
måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Et medlem, der udtræder af 
foreningen, har ingen krav på tilbagebetaling af kontingent eller på andel af 

foreningens formue.  
 
 Såfremt generalforsamlingen beslutter at hæve kontingentet for det kommende 

kalenderår ud over den forventede prisudvikling, kan udmeldelse dog ske med 
6 ugers varsel efter generalforsamlingen, med virkning for det kommende 
kalenderår.  

 
Vedtægtsændringer og opløsning 

 

§ 12 Ændring af foreningens vedtægter må, for at være gyldige, vedtages på en 
general- forsamling indkaldt og afholdt efter principperne i § 4. Til vedtagelse 
kræves der enighed mellem Regionsrådet og KKR Hovedstaden. 

 
Stk. 2 Opløsning af foreningen kan ske på en generalforsamling indkaldt og afholdt 

efter principperne i § 4, forudsat at der er enighed mellem Regionsrådet og KKR 

Hovedstaden. Dog skal samtlige medlemmer af foreningen orienteres om 
forslaget om opløsning mindst 2 måneder før generalforsamlingen. 
Generalforsamlingen træffer i forbindelse med opløsning beslutning om 

anvendelse af foreningens formue. 
 

Ikrafttrædelse 

 
§ 13 Nærværende vedtægter er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling 

den 25. april 2014 og træder umiddelbart i kraft. Vedtægten blev besluttet på 

Regionsrådets møde den 11. marts 2014 og på KKR Hovedstadens møde den 
14. marts 2014. 

 

Overgangsbestemmelser 
 
§ 14 Efter den stiftende generalforsamling afholdes ikke igen ordinær 
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generalforsamling i 2014. Der afholdes igen ordinær generalforsamling senest 

den 1. juli 2015. 
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Bilag 2: Foreløbig tidsplan for etablering af EU-kontor 

 

 
 

Januar 2014  

29. KKR udpegede 3 bestyrelsesmedlemmer 

Marts  

3. Møde i interimbestyrelsen 

Godkendelse af formelle rammer mv. 

Indstilling til stiftende generalforsamling 

5.  Udsendelse af dokumenter til stiftende generalforsamling til RR og KKR 

11. Møde i Regionsråd 

Mandat til stiftende generalforsamling 

Godkendelse af resultatkontrakt 

Udpegning af 3 bestyrelsesmedlemmer 

Begge punkter under forudsætning af Vækstrådets senere godkendelse 

12. Stilling som sekretariatschef slås op 

14. Møde i KKR 

Mandat til stiftende generalforsamling 

Godkendelse af resultatkontrakt 

April  

23. Møde i Vækstforum 

Godkendelse af formelle rammer for EU-kontoret 

Udpegning af regionsrådsmedlemmer til bestyrelsen 

Udpegning af erhvervsrepræsentanter til bestyrelsen 

Maj  

Primo Stiftende generalforsamling afholdes formelt (skriftligt) 

Ultimo Bestyrelse tager stilling til ny sekretariatschef 

- Lejekontrakt for lokaler indgås 

Juli  

1. Sekretariatschef tiltræder 

Ultimo Lokaler er klar til indflytning 

Efterår  

August Første møde i foreningens bestyrelse 

- Der opkræves kontingent for 2014 

- Endeligt budget for 2014 fastlægges 

- EU-kontoret åbner i Bruxelles 

Ultimo 2014  

 Bestyrelsen fastsætter målbare succeskriterier for EU-kontorets arbejde
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Bilag 3: Foreløbigt budget 

 

Foreløbigt budget til orientering 

 

a) Budgetudkast til orientering 

Arbejdsgruppen har udarbejdet nedenstående budgetudkast til interimsbestyrelsens orientering.    
Det bemærkes, at den kommende sekretariatsleder udarbejder et endeligt budget umiddelbart efter sin 
tiltrædelse, hvilket præsenteres for – og godkendes af – den på det tidspunkt valgte bestyrelse.   
 
Tabel 1: Budgetudkast 
 

Budget - EU-kontoret (Dkr) 
Budget 
2014 

Budget 
2015 

      

Indtægter 4.000.000 8.000.000 

      

Kontingenter 4.000.000 8.000.000 

Konsulenthonorarer     

Projektindtægter     

      

Indtægter i alt 4.000.000 8.000.000 

      

      

Udgifter     

      

Lønning - direktør 
(fx 70.000 kr. md. Inkl. pension) 
8 måneder i 2014) 560.000 840.000 

Lønning - (3 AC'ere i 5 måneder i 2014 og 7 
AC'ere i 2015) 
fx 45.000 kr. md. inkl. pension 675.000 3.780.000 

Praktikantudgifter     

Personaleudgifter     

Personaleomkostninger i alt 1.400.000 4.800.000 

      

Rejseomkostninger     

Repræsentation     

Rejse- og repræsentationsomkostninger 100.000 300.000 

      

Husleje     
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El, varme, vand, rengøring m.v.     

Møbler     

Indretning af lokaler     

Lokaleomkostninger 1.900.000 1.300.000 

      

Grafisk arbejde og tryk     

Telefon, internet og porto     

Forsikringer     

Delegationsbesøg     

Brand/logo mv.     

IT-drift     

IT-anskaffelser     

Hjemmeside     

Revisor og bogføring     

Administrationsomkostninger 500.000 700.000 

      

Netværk for internationale medarbejdere i 
Danmark     

Konsulentbistand (kobling af 
virksomhedsprofiler og EU-midler/projekter) 0 700.000 

Særlige projekter 0 700.000 

      

Udgifter i alt 3.900.000 7.800.000 

      

Resultat 100.000 200.000 
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Hovedstadsregionens EU-kontor 
 

Resultatkontrakt mellem Region Hovedstaden, KKR Hovedstaden  
og Hovedstadsregionens EU-kontor 
 
Baggrund 
 
Nærværende resultatkontrakt refererer til foreningen Hovedstadsregionens EU-kontors vedtægter. 

 
Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden har besluttet at etablere et fælles EU kontor i Bruxelles fra 2014. 
Kontoret etableres med det overordnede formål at sikre regional udvikling og jobskabende vækst i 

hovedstadsområdet. 
 
Dette er den første resultatkontrakt mellem EU-kontoret, Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden. 

Kontrakten afspejler, at EU-kontoret i 2014 er i en opstartsfase med fokus på etablering af kontoret, hvorefter 
kontoret i 2015 forventes i fuld funktion. 
 

Aftalens formål 
 
Formålet med nærværende kontrakt er at fastlægge aktivitetsmålene for hovedstadsregionens EU-kontor og 
for de resultater, som kontoret skal levere sammen med sine samarbejdspartnere. 

 
Parter 
 
Aftalens parter udgøres af hovedstadsregionens EU-kontor, Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden, 
som repræsentant for foreningens medlemskommuner. 

 
Kontraktperiode 
 
Kontrakten dækker perioden fra 25. april 2014 (stiftende generalforsamling) til 31. december 2015. Senest 3 

måneder før kontraktens udløb skal parterne tage stilling til en fornyelse af kontrakten.  Det sker ved, at 
foreningens bestyrelse vedtager forslag til fornyet kontrakt, som efterfølgende  godkendes på 
generalforsamling. 

 
Da kontrakten omfatter opstartsperioden for EU-kontoret, knytter en del opgaver i perioden sig til etablering 
af kontoret. 

 
Formålet med EU-kontoret 
 
Foreningens formål er at danne ramme om et hovedstadsregionalt EU-kontor i Bruxelles, som understøtter 

implementering at regionale og kommunale erhvervsfremmestrategier i hovedstadsområdet. Foreningen har  
i overensstemmelse med lov om erhvervsfremmes §§ 9 og 13, der omhandler regioners og kommuners 
erhvervsudviklingsaktiviteter, til formål gennem EU-kontoret at forestå aktiviteter inden for bl.a.:  

 
- innovation, videndeling og videnopbygning, 
- anvendelse af ny teknologi, 

- etablering og udvikling af nye virksomheder, 
- udvikling af menneskelige ressourcer, herunder udvikling af regionale kompetencer,  
- vækst og udvikling i turismeerhvervet 

 
Kontorets overordnede fokus er at  
 

1) fremme jobskabende vækst 

2) tiltrække væsentlige EU-midler til hovedstadsregionen, der kan understøtte 

vækstskabende initiativer 

3) øge regionens synlighed 
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4) styrke indflydelsen på EU’s strategier og initiativer herunder programudmøntning 

(fx ved deltagelse i arbejdsgrupper og calls) såvel som styrke organisationernes 

politikere og administrationers viden om og ageren i EU. 
 

Målgruppen for kontorets aktiviteter er regionen, kommunerne, virksomheder, 
erhvervs fremmeorganisationer, klyngeorganisationer, videninstitutioner og andre relevante organisationer. 
Kontoret skal i sit virke inddrage relevante regionale og kommunale strategier.  

 
Mål for kontorets arbejde 
 
Etablering af organisationen 

 

 Der skal ansættes personale samt lejes og indrettes kontorlokaler. 

 Der skal etableres systemer til håndtering af økonomi og IT. 

 Der skal etableres procedure for økonomistyring, budgetlægning og regnskabsaflæggelse/revision 

samt lønudbetaling. 

 Der skal udarbejdes et årshjul, der viser de faste, årlige aktiviteter for EU-kontoret. 
 

Mål for vækstindsatser 
 
EU-kontorets indsatser skal  i 2014 og 2015 tage afsæt i hovedstadsregionens mest lovende vækstområder 

og dér hvor udviklingsudfordringerne er størst. Dette for at sikre hurtige og synlige resultater til gavn for 
parterne og for væksten i hovedstadsregionen.   
 
Der kan bl.a. fokuseres på følgende områder: 

 

 Bæredygtig vækst, inkl. fremme af innovation og erhvervsudvikling inden for grøn vækst, 
energisystemer og affaldshåndtering 

 Sundvækst, inkl. fremme af innovation inden for bl.a. velfærdsteknologi og forebyggelse  

 Fælles fødevaresatsning  

 Uddannelse 

 Infrastruktur, inkl. veje, bane, luft samt Informations- og Kommunikationsteknologi (IKT)  

 
Fokusområderne reflekterer erhvervsstrukturen i hovedstadsregionen og de store satsninger udstukket i  
forbindelse med EU's Europa 2020, sat i værk for at skabe et innovativt, bæredygtigt og inklusivt Europa. 

 
Der skal formuleres en strategi for kontoret, som bl.a. fastlægger, hvilke vækstområder kontoret skal have 
fokus på for bedst at fordre jobskabende vækst i regionen. Strategien skal være endelig godk endt inden 

udgangen af 2014.  
 
Mål for samarbejde 

 
Der skal etableres en samarbejdsorganisering af nøglemedarbejdere i region og alle medlemskommuner evt. 
som et netværk eller lignende. Organiseringen skal sikre en stærk forankring af EU-kontorets aktiviteter. 

 

 Der skal udarbejdes samarbejdsaftale med den nærmeste lokale samarbejdspartner creoDK. 
 

 Der skal etableres samarbejde med de vigtigste samarbejdspartnere:  
 
- Erhvervsvirksomheder og erhvervsnetværk 
- Erhvervsfremmeorganisationer som fx Væksthus Hovedstadsregionen, Copenhagen Capacity 

og Wonderful Copenhagen 
- Vækstforum Hovedstaden 
- Klynge- og netværksorganisationer; herunder Copenhagen Cleantech Cluster, Gate 21, 

Copenhagen Health-Tech Cluster og Enterprise Europe Network  
- Regionens vigtigste videninstitutioner 
- Relevante internationale netværk. 
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 Der skal etableres relevante samarbejder med andre EU-kontorer, herunder evt. aftaler om fælles 
videndeling/nyhedsservice/kommunikation, projektudvikling, tiltrækning af funding, markedsføring, 
lobbyvirksomhed mv.  

 

 Der skal etableres et setup for et kontorhotel, hvor kontorets ejerkreds og samarbejdspartnere i 
perioder kan indstationere medarbejdere på kontoret med adgang til IT-systemer mv. 

 
Succeskriterier 
 

Der fastsættes i alt 7 succeskriterier. Kriterium 1 vedrører etableringen af kontoret, kriterierne 2-6 vedrører 
kontorets vækstaktiviteter og formidling og kriterium 7 omhandler de fastsatte mål for samarbejde. 
 

1. Opfyldelse af de fastsatte mål for etablering  
2. Øget tiltrækning af EU-midler til hovedstadsregionens virksomheder og kommuner 
3. Øget synlighed og kendskab til hovedstadsregionens erhvervsmæssige styrker 

4. Øget indflydelsen på EU-tiltag, udbud, calls, white papers m.v.  
5. Formidlet projekter i hovedstadsregionen, som medfører positiv effekt på jobskabelse og vækst. 
6. Høj bruger- og interessenttilfredshed. 

7. Opfyldelse af de fastsatte mål for samarbejde 
 
Ovenstående kriterier er foreløbige. På indstilling fra sekretariatschefen fastsætter bestyrelsen inden 

udgangen af 2014 konkrete, målbare succeskriterier for EU-kontorets arbejde samt procedure for, hvordan 
der sker opfølgning på kontorets indsats i forhold til succeskriterierne.  
 
Medio 2015 gennemføres en evaluering af kontorets aktiviteter og organisation i bred forstand i samarbejde 

med ejerkreds, samarbejdspartnere og øvrige målgrupper med henblik på justering af kontorets grundlag og 
målsætninger og som input til udarbejdelse af resultatkontrakt for perioden 2016-2017. 
 

Budget- og økonomistyring 
 
Hovedstadens EU-kontors budget-, regnskabs, og økonomistyring følger lovgivningens formelle krav og god 
regnskabsteknik.   

 
Hovedstadsregionens EU-kontor har fuld dispositionsret over medlemsbidragene, herunder lønmidler, inden 
for budgettets rammer. Der kan frit overflyttes budgetmidler fra én konto til en anden. Under/overskud 

overføres automatisk til næste budgetår med mindre bestyrelsen beslutter andet. 
 
Kontakt til medierne 
 

Sekretariatschefen for Hovedstadsregionens EU-kontor kan udtale sig til medierne vedrørende 
Hovedstadsregionens EU-kontors aktiviteter. 
 

Underskrifter 
 

København, den  
 
 

For Region Hovedstaden (formand) 
 
 

For KKR Hovedstaden (formandskab) 
 
 

For Hovedstadsregionens EU-kontor (formandskab) 
 
 

For Hovedstadsregionens EU-kontor (sekretariatschef) 
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Samlet står vi stærkere…. 

Danmark oplever i disse år udfordringer med at skabe vækst og arbejdspladser.  

Sammenholdes udviklingen i Danmarks internationale metropol – Copenhagen - med andre 

konkurrerende metropoler som Stockholm, Amsterdam og Hamborg er væksten væsentligt 

lavere.  

  

Regionerne og kommunerne i Sydskandinaviens internationale metropol er gået sammen 

om at skabe en Fokuseret Vækstdagsorden. Vi ønsker vækst, fordi vi vil skabe arbejds-

pladser og dermed have råd til velfærd, service, uddannelser etc. for borgere i hele 

”Copenhagen”. Grundtanken er, at vi sammen står stærkere end hver for sig. Og sammen 

kan vi stå stærkere i den globale konkurrence.  

  

Fokuseret Vækstdagsorden er en samlende dagsorden. Den skal sikre en fælles udvikling, 

der bygger på opbakning, ejerskab og engagement i hele det østlige Danmark og Skåne. 

De forskellige styrker der er i hele metropolen, skal bruges, anerkendes og bringes 

sammen. Den bygger på, at alle parter anerkender den indbyrdes afhængighed og af en 

fælles anerkendelse af et behov for at samle vores ressourcer og satsninger.  

 

Visionen er: 

I 2020 har Fokuseret Vækstdagsorden skabt et internationalt knudepunkt for investeringer 

og viden, og øget den økonomiske vækst og beskæftigelse, så regionen er mindst på 

niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa.  

  

Samlet står vi stærkere. Det er nødvendigt med et stærkt og sammentømret ejerskab, når 

der skal arbejdes for at udvikle en stærk og international metropol, som har de rette 

rammer.  

  

Vi har fælles muligheder…. 

Med den Fokuserede Vækstdagsorden bygger vi videre og ovenpå solide samarbejder og 

indsatser gennem flere år.  

 

Sundhed 

Vores bio-sundhedsklynge – Medicon Valley har international konkurrencekraft via 

samarbejdet mellem hospitaler, forskning og lægemiddel- og medicotekniske virksomheder, 

understøttet af hospitalssamarbejds- og sundhedsaftaler mellem regionerne og 

kommunerne.  

 

Regionernes planer for nye sygehuse, sundhedsinnovation og kommunernes satsninger på 

velfærdsteknologi skaber en bane for nye innovative løsninger på vores samfundsudfor-

dringer sammen med erhvervslivet.  
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Vi er fælles om at skabe rammerne og udvikle landets ypperste hospitaler, hvor vi Ikke 

mindst med Rigshospitalet (og indsatsen for et partikelterapianlæg) sikrer  

forskningsfaciliteter i verdensklasse. 

 

Vi vil fortsat stå sammen om at skabe forskningsmæssige fyrtårne blandt vores 

universiteter.. Og med det kommende ESS-European Spallation Source i Lund og 

København får vores metropol et unikt grundforskningsanlæg, som skal udvikles til en ny 

international styrkeposition inden for materialevidenskab.  

  

Klima, miljø og energi 

Klima, miljø og energi er en del af den fælles dagsorden, der har tegnet sig hos både 

kommuner og regioner de senere år. Succesen i bl.a. klyngefællesskabet Copenhagen 

Cleantech Cluster skal vi bygge videre på: Vi skal være frontløbere i klima- og 

miljøinitiativer. Vi skal, med udgangspunkt i vore fælles værdier om en grønnere transport, 

bedre håndtering af vand, renere energifremstilling gå forrest: Sætte klare mål, og sørge for 

konkret eksekvering og opfølgning. 

  

Infrastruktur og turisme  

Vi har i turismen en kilde til væsentlig indtjening og mange arbejdspladser . Vores fremskridt 

indenfor sundheds- og miljøområdet tiltrækker i stigende grad store kongresser, 

begivenheder og attraktive fagturister. Og vi har stærke og mange forskellige tilbud inden 

for storby-, kyst- og kulturturisme.  Også her vil vi samle kræfterne om fælles initiativer og 

bygge videre på vores successer og styrkepositioner. 

  

Det fælles arbejde skal videreudvikle vores historisk stærke nordeuropæiske trafikknude-

punkt. Øresundsforbindelsen var et vigtigt skridt i den rigtige retning. Og vi arbejder nu 

sammen om at styrke metropolens internationale lufthavn – Copenhagen Airport og 

rutenettet gennem Copenhagen Connected. Vi er godt på vej med bl.a. Femern-

forbindelsen, men vi skal også integreres i det  europæiske transportnetværk med bl.a. 

højhastighedstog. Endelig bliver vi nødt til løse de store trængselsbarrierer for 

arbejdspendling på tværs af vores metropol.  

 

Vi kan kun nå vores fælles mål om tiltrækning af internationale investeringer og talenter, 

jobskabende vækst og udvikling, hvis det er nemt for os og resten af verden at komme til og 

fra samt rundt i hele metropolen.   

  

Det vil vi gøre…… 

International gennemslagskraft får vi kun ved at agere samlet. Og vi gør det under et fælles 

internationalt brand: Copenhagen.  

  

Regionerne og kommunerne har taget initiativet, men ønsker at invitere alle interesserede 

parter ind i arbejdet med Fokuseret Vækstdagsorden; erhvervslivet, arbejdsmarkedets 

parter, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, de regionale vækstfora og staten.   

  

Dagsordenen er startet i det østlige Danmark - men samarbejdet skal videreudvikles i 

samspil med Region Skåne og kommunerne i Skåne..  
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Med Fokuseret Vækstdagsordens fælles vision og ståsted er grunden lagt for fornyet 

synergi og handlekraft, der skal føre til fælles jobskabende vækstindsatser.  

 

Seks konkrete tiltag indleder arbejdet med at sætte handling bag ordene:  

·         Fælles brand  

·         Fælles charter om det Nordeuropæiske knudepunkt  

·         Fælles besøgstjeneste/modtagerapparat 

·         Fælles Investorportal/digitalt erhvervskort 

·         Fælles kompetenceløft inden for turisme- og serviceerhvervene 

·         Fælles fødevaresatsning  
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KOMPETENCER OMDØMME 

MISSION 

VISION 

VÆRDIER 

Dagsordenens parter 
påtager sig ansvaret for at  

gøre sig umage med at gøre 
det nødvendige i en unik, 

åben og nærværende 
samarbejdsånd 

I 2020 har Fokuseret Vækstdagsorden skabt et internationalt knudepunkt for investeringer og viden, og øget den økonomiske 
vækst og beskæftigelse, så regionen er mindst på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa 

EVNER 

Helhedstænkning 

Samarbejde og videndeling 

Fokus og handlekraft 
Fremsyn og forandringsvilje 

Globalt udsyn 

Den nye dagsorden skaber synergi og handlekraft ved at forene alle kræfter om at skabe vækst under ét 
fælles internationalt brand 

RESSOURCER 
Solidt økonomisk grundlag 
Realisérbare initiativer 
Eksisterende fælles indsatser   
   

Dagsordenen betragtes 
internationalt som et 
forbillede på et nytænkende, 
handlekraftigt og modigt 
foregangsinitiativ, som man 
er stolt over at være en del af 
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INDLEDNING 
Det er kommunernes ansvar at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet på 

såvel børne- og ungeområdet som voksenområdet. Som følge heraf har kommunerne ansvaret for at udarbejde 

en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og specialundervisningsområde, der består af en 

udviklingsstrategi og en styringsaftale. 

Med overdragelsen af en stor del af det specialiserede socialområde til kommunerne, og dermed også siden 

arbejdet med den første Udviklingsstrategi i 2011, er der sket et paradigmeskifte på området, der omfatter 

grundlæggende nye tilgange til at håndtere udvikling i målgrupper og efterspørgsel på tilbud. Der er kommet et 

øget fokus på omstillingsparathed, fleksibilitet og individuelle løsninger. Kommunernes indsatser er henover de 

seneste år i langt højere grad blevet kendetegnet ved indsatser i nærmiljøet, inklusion i normalområdet, 

forebyggelse, rehabilitering og recovery-tilgange 

 

Udviklingen medfører, at der ikke, i lige så høj grad som tidligere, er direkte sammenhæng mellem 

målgruppeudvikling og behov for nye tilbud og opnormering af antal pladser. Indbygget i de nye strategier er 

således større vægt på, at borgerne kan komme sig, og at borgerne i større udstrækning, hvis de får den rette 

støtte, bliver i stand til at klare sig med mindre indgribende hjælp. Det betyder, at udviklinger i målgruppernes 

størrelse i højere grad kan løses fleksibelt i tilbud i egen kommune. 

Udviklingsstrategien for 2015 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, og 

er gældende for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. 

Nedenfor opsummeres udvalgte centrale konklusioner og fokusområder fra Udviklingsstrategi for det 

specialiserede socialområde og specialundervisning i Rammeaftale for 2015. Styringsaftalen for 2015 vil først 

foreligge i slutningen af 20141. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2015 

samt tilhørende bilag (bilag 1-7) kan findes som særskilte dokumenter på den fælleskommunale hjemmeside 

www.rammeaftale-h.dk.  

TILBUD OMFATTET AF UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 
Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien i Rammeaftale 20152 er: 

 De højt specialiserede og de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen 

o Højt specialiserede tilbud til borgere, som kræver et stort befolkningsgrundlag for, at tilbuddet 

kan drives rentabelt og med høj faglighed.  

o Tilbud til borgere med de mest komplekse og specielle behov, hvor tilbuddets eksistens er 

nødvendig for selvforsyning i regionen, og hvor målgruppens behov ikke kan varetages af 

andre tilbud i regionen. 

 Alle regionsdrevne tilbud i hovedstadsregionen.3  

Der er i hovedstadsregionen særlig opmærksomhed på de mest specialiserede tilbud, der er omfattet af 

Udviklingsstrategien. Disse tilbud bliver fulgt løbende af en særligt nedsat task force. Derudover er der opstillet 

fælleskommunale procedurer i Styringsaftale 2014, som kan hjælpe med, at de mest specialiserede kompetencer 

bevares og udvikles i regionen. 

 

BEVÆGELSER PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDE 
Et formål med Udviklingsstrategien er at undersøge, om der er områder, hvor der er behov for særlig 

koordination eller samarbejde på tværs af kommunerne og/eller mellem kommunerne og Region Hovedstaden. 

Det kan være regulering af antal pladser blandt de tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien, eller andre 

indsatser eller tiltag i tværkommunalt regi. 

                                                                 
1 Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde samt bekendtgørelse om 
rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet. 
2
 Afgrænsningen af tilbud omfattet af Udviklingsstrategien blev besluttet mellem hovedstadsregionens kommuner og Region 

Hovedstaden i forbindelse med Rammeaftalen for 2011. 
3
 Jf. Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde samt bekendtgørelse om 

rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet. 
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Der kan konstateres nogle bevægelser og tendenser inden for målgrupperne og tilbudstyperne på det 

specialiserede socialområde, som har direkte relevans for den tværkommunale koordination i KKR-regi4. De 

væsentligste konklusioner er følgende: 

 På nuværende tidspunkt vurderes der ikke at være et behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler 

og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller 

pladser omfattet af Udviklingsstrategi 2015. 

 Generelt forventer kommunerne i hovedstadsregionen i de kommende år en uændret udvikling i 

målgruppernes størrelse på det specialiserede socialområde og specialundervisning.  

 Det specialiserede socialområde i hovedstadsregionen er fortsat præget af strategier om inklusion og 

hjemtagning af borgere fra døgntilbud til typisk mindre indgribende tilbud i nærmiljøet. 

 Kommunerne har stort fokus på styring, effektiv drift og metodeudvikling i den faglige indsats. 

 Stigende kompleksitet i målgruppernes problemstillinger og afvigelser fra den generelle 

udviklingstendens er dog med til at understrege, at der i 2015 fortsat er behov for styring og fælles 

koordination af området for at sikre den mest hensigtsmæssige tilbudsvifte og organisering  af 

specialiserede social- og undervisningstilbud. 

Væsentlige udviklingstendenser i målgrupperne: 

 En væsentlig andel af kommunerne i hovedstadsregionen forventer en stigning i antallet af borgere 

inden for målgrupperne voksne med stofmisbrug, voksne med alkoholmisbrug, voksne med sindslidelse, 

voksne med dobbeltdiagnose og hjemløse voksne. 

 Kommunerne i hovedstadsregionen forventer generelt en stigning i antallet af borgere inden for 

målgrupperne børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser (såsom ADHD og autisme).  

 En væsentlig andel af kommunerne forventer en stigning i antallet af børn og unge med sindslidelse, 

børn og unge med psykosociale problemer samt børn og unge med misbrug. 

 En række kommuner forventer, at der sker en stigningen i antallet af voksne udviklingshæmmede med 

psykisk sygdom eller demens. 

 For enkelte målgrupper vurderer en nævneværdig, men mindre andel af kommunerne, at der vil ske et 

fald i antal borgere, bl.a. for børn og unge med udviklingshæmning. 

Med baggrund i ovenstående konklusioner er der for 2015 udvalgt en række fokusområder for den 

tværkommunale koordination i KKR-regi: 

 

 Stigende tilgang af hjemløse, herunder særligt unge hjemløse 

 Nye krav til tilbuddene grundet længere levetid og generelt alderssvækkelse blandt målgrupperne på 

voksenområdet 

 Tilbud til borgere med dobbeltdiagnose 

 Inklusionsdagsordenen på børne- og ungeområdet og dennes betydning for de højt specialiserede tilbud 

 Økonomistyring, effektiv drift og udvikling af metoder 

SÆRLIGE TEMAER I HOVEDSTADSREGIONEN 
Et formål med Udviklingsstrategien er også, at KKR Hovedstaden skal udvælge hvilke særlige temaer, der skal 

være i fokus i det pågældende år. Derudover har Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale 

Forhold mulighed for at udmelde særlige temaer, som skal indgå i strategien til behandling i 2015. 

For Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2015 er de særlige temaer følgende: 

 Tilbud til borgere med dobbeltdiagnose (temaet er valgt af KKR Hovedstaden) 

 Anbragte børn og unges undervisning/uddannelse (Temaet er udmeldt af Ministeren for Børn, 

Ligestilling, Integration og Sociale Forhold) 

                                                                 
4
 Der i forbindelse med Udviklingsstrategi 2015 gennemført en dybdegående analyse af kommunernes forventninger til den fremtidige 

udvikling inden for målgrupperne og til efterspørgslen efter tilbud. Analysen viser også udviklingen i belægning og fremtidig kapacitet. 
Analysen fremgår af bilag 1 til Udviklingsstrategi 2015, som kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk. 
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RESUMÉ 
Kommunerne i hovedstadsregionen har siden 2011 indgået aftaler om prisudviklingen i de 

takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning. 

kommunerne indgået følgende aftale om prisudviklingen i de takstbelagte tilbud på det 

specialiserede socialområde og specialundervisning:

� At driftsherrerne i 2014 reducerer taksterne med en procent i forhold til takstniveauet i 2013 

efter p/l-regulering. 

� At de driftsherrer, der fra 2010 til 2013 har hævet taksterne, reducerer taksterne med to 

procent i 2014 i forhold til takstniveauet i 2013 efter p/l

Nærværende notat undersøger gennem en analyse af den gennemsnitlige prisudvikling i 

kommunerne, om aftalen for 2014

2014 eksklusiv den særskilte efterregulering i 2014

taksterne for 2013 og 2014 omregnet til 2012

fra 18. juni 2013. De anvendte fremskrivningsfaktorer 

2013 og 1,3 procent for 2013-2014. 

Takstgrundlag og takster for 2013 

lønfremskrivninger før virkningerne af KTO

være 1,5 procent for 2012-2013.

Takstudviklingen måles som gennemsnittet af takstudviklingen i de enkelte tilbud i den pågældende 

kommune vægtet med henholdsvis antal pladser og de budgetterede takstgrundlag for 2013.

Nærværende analyse viser, at kommunerne samlet set har efterlevet styringsaftalen for prisudvikling 

samt, at 16 ud af de 27 kommuner,

prisudviklingen. 
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hovedstadsregionen har siden 2011 indgået aftaler om prisudviklingen i de 

takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning. 

kommunerne indgået følgende aftale om prisudviklingen i de takstbelagte tilbud på det 

ialiserede socialområde og specialundervisning: 

driftsherrerne i 2014 reducerer taksterne med en procent i forhold til takstniveauet i 2013 

At de driftsherrer, der fra 2010 til 2013 har hævet taksterne, reducerer taksterne med to 

rocent i 2014 i forhold til takstniveauet i 2013 efter p/l-regulering. 

Nærværende notat undersøger gennem en analyse af den gennemsnitlige prisudvikling i 

, om aftalen for 2014 er overholdt. Analysen måler udviklingen i taksterne fra 2013 til 

4 eksklusiv den særskilte efterregulering i 2014 og korrigeret for KTO-forliget i 2013. Derfor er

omregnet til 2012-priser ved at anvende KL’s pris- 

De anvendte fremskrivningsfaktorer for 2014 vil således være 0,7 procent for 2012

2014.  

Takstgrundlag og takster for 2013 er ligeledes omregnet til 2012-priser ved at anvende KL’s pris

lønfremskrivninger før virkningerne af KTO-forliget. Den anvendte fremskrivn

2013. 

Takstudviklingen måles som gennemsnittet af takstudviklingen i de enkelte tilbud i den pågældende 

kommune vægtet med henholdsvis antal pladser og de budgetterede takstgrundlag for 2013.

at kommunerne samlet set har efterlevet styringsaftalen for prisudvikling 

kommuner, der indgår i analysen, har levet op til styringsaftalen for 
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hovedstadsregionen har siden 2011 indgået aftaler om prisudviklingen i de 

takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning. For 2014 har 

kommunerne indgået følgende aftale om prisudviklingen i de takstbelagte tilbud på det 

driftsherrerne i 2014 reducerer taksterne med en procent i forhold til takstniveauet i 2013 

At de driftsherrer, der fra 2010 til 2013 har hævet taksterne, reducerer taksterne med to 

Nærværende notat undersøger gennem en analyse af den gennemsnitlige prisudvikling i 

Analysen måler udviklingen i taksterne fra 2013 til 

forliget i 2013. Derfor er 

 og lønfremskrivninger 

vil således være 0,7 procent for 2012-

priser ved at anvende KL’s pris- og 

forliget. Den anvendte fremskrivningsfaktor vil således 

Takstudviklingen måles som gennemsnittet af takstudviklingen i de enkelte tilbud i den pågældende 

kommune vægtet med henholdsvis antal pladser og de budgetterede takstgrundlag for 2013. 

at kommunerne samlet set har efterlevet styringsaftalen for prisudvikling 

der indgår i analysen, har levet op til styringsaftalen for 
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BAGGRUND 
Kommunerne i hovedstadsregionen

prisudviklingen på de takstbelagte 

specialundervisning. Aftalen for 2011 

2010 før p/l-regulering. 

KKR Hovedstadens opfølgning 

set havde nået en reduktion af taksterne 

alt 19 kommuner opnåede den fulde reduktion, mens otte

I Styringsaftale 2012 indgik 

taksterne i 2012 med følgende elementer

� At kommunerne i 2012 skulle fastholde taksterne på niveauet for 2011 før p/l

inden for rammerne af den godkendte takstberegningsmodel.

� At de kommuner, der fra 2010 til 2011 havde reduceret

procent, arbejdede videre for at nå målet i 2012.

KKR Hovedstadens opfølgning på 

overholdt aftalen om at fastholde taksterne for 2012 på 2011

kommuner, der indgik i analysen

kun to af de otte kommuner, som ikke levede o

reduktionen i 2012. Endvidere

reduktionen i 2011, hævet taksterne i 2012. Således var antallet af kommuner, der levede op til to

procents reduktionen, reduceret til 16 kommuner i 2012.

I Styringsaftale 2013 indgik 

taksterne i 2013 med følgende elementer:

budgetter maksimalt stiger i 

fremskrivning. 

KKR Hovedstadens opfølgning i april 2013 viste, at 18 kommuner har fastholdt en reduktion i priserne 

på to procent siden 2010. Dermed har disse kommuner set over perioden fra 201

til de indgåede aftaler om prisudviklingen siden 2011. En enkelt kommune har i perioden 2010

opnået en gennemsnitlig reduktion i priserne, dog på mindre end to procent. Derimod har otte 

kommuner hævet priserne i samme periode.

reduktion på to procent i 2013, har i gennemsnit øget priserne i sine tilbud siden 2010.

På baggrund af ovenstående analyser indgik kommunerne i hovedstadsregionen i

følgende aftale om fastsættelsen 

� At driftsherrerne i 2014 reducerer taksterne med 

efter p/l-regulering. 

� At de driftsherrer, der fra 2010 til 2013 har hævet taksterne, reducerer taksterne med to 

procent i 2014 i forhold til takstniveauet i 2013 efter p/l

                                                                
1 I hovedstadsregionen er der indgået to forpligtende kommunesamarbejder henholdsvis mellem Tårnby og Dragør Kommuner samt Ishøj 
og Vallensbæk Kommuner. For analyserne af prisudviklingen betyder dette, at Tårnby og Ishøj har indberettet oplysninger om ta
vegne af henholdsvis Dragør og Vallensbæk, hvorfor det samlede antal kommuner i analyserne er 27.
2 Analyse af prisudvikling i takster på det specialiserede socialområde 2012, Fælleskommunalt sekretariat 2012.
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ovedstadsregionen har siden takstfastsættelsen for 2011 

prisudviklingen på de takstbelagte tilbud inden for det specialiserede socialområde og 

for 2011 indebar en 2-procents reduktion af taksterne 

opfølgning på aftalen i 2011 viste, at kommunerne i hovedstadsregionen

af taksterne i 2011, som var betydelig højere end målet om 2 

opnåede den fulde reduktion, mens otte kommuner ikke nåede reduktionen.

2012 indgik kommunerne i hovedstadsregionen en aftale 

med følgende elementer: 

At kommunerne i 2012 skulle fastholde taksterne på niveauet for 2011 før p/l

n for rammerne af den godkendte takstberegningsmodel. 

At de kommuner, der fra 2010 til 2011 havde reduceret taksterne med mindre end 2 

, arbejdede videre for at nå målet i 2012. 

KKR Hovedstadens opfølgning på aftalen i marts 20122 viste, at kommunerne som helhed havde 

overholdt aftalen om at fastholde taksterne for 2012 på 2011-niveau. Dog levede 1

der indgik i analysen, ikke fuldstændigt op til denne aftale. Desuden viste analysen, at 

kommuner, som ikke levede op til 2-procentsreduktionen i 2011, havde opnået 

videre havde fem af de 19 kommuner, som havde levet op til 

reduktionen i 2011, hævet taksterne i 2012. Således var antallet af kommuner, der levede op til to

tionen, reduceret til 16 kommuner i 2012. 

indgik kommunerne i hovedstadsregionen en aftale 

taksterne i 2013 med følgende elementer: At driftsherrerne i 2013 fastholder, at tilbuddenes 

budgetter maksimalt stiger i et omfang, så taksterne fastholdes på 2012-

KKR Hovedstadens opfølgning i april 2013 viste, at 18 kommuner har fastholdt en reduktion i priserne 

på to procent siden 2010. Dermed har disse kommuner set over perioden fra 201

til de indgåede aftaler om prisudviklingen siden 2011. En enkelt kommune har i perioden 2010

opnået en gennemsnitlig reduktion i priserne, dog på mindre end to procent. Derimod har otte 

kommuner hævet priserne i samme periode. De resterende otte kommuner, som ikke lever op til 

reduktion på to procent i 2013, har i gennemsnit øget priserne i sine tilbud siden 2010.

På baggrund af ovenstående analyser indgik kommunerne i hovedstadsregionen i

sættelsen af taksterne for 2014: 

driftsherrerne i 2014 reducerer taksterne med én procent i forhold til takstniveauet i 2013 

At de driftsherrer, der fra 2010 til 2013 har hævet taksterne, reducerer taksterne med to 

forhold til takstniveauet i 2013 efter p/l-regulering. 

                         
indgået to forpligtende kommunesamarbejder henholdsvis mellem Tårnby og Dragør Kommuner samt Ishøj 

og Vallensbæk Kommuner. For analyserne af prisudviklingen betyder dette, at Tårnby og Ishøj har indberettet oplysninger om ta
ragør og Vallensbæk, hvorfor det samlede antal kommuner i analyserne er 27. 

Analyse af prisudvikling i takster på det specialiserede socialområde 2012, Fælleskommunalt sekretariat 2012.
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2011 indgået aftaler om 

inden for det specialiserede socialområde og 

taksterne i 2011 i forhold til 

i hovedstadsregionen samlet 

i 2011, som var betydelig højere end målet om 2 procent. I 

r ikke nåede reduktionen. 1 

aftale for fastsættelsen af 

At kommunerne i 2012 skulle fastholde taksterne på niveauet for 2011 før p/l-regulering og 

taksterne med mindre end 2 

ne som helhed havde 

niveau. Dog levede 11 af de 27 

Desuden viste analysen, at 

procentsreduktionen i 2011, havde opnået 

fem af de 19 kommuner, som havde levet op til to-procents 

reduktionen i 2011, hævet taksterne i 2012. Således var antallet af kommuner, der levede op til to-

aftale for fastsættelsen af 

At driftsherrerne i 2013 fastholder, at tilbuddenes 

-niveau, dog med p/l-

KKR Hovedstadens opfølgning i april 2013 viste, at 18 kommuner har fastholdt en reduktion i priserne 

på to procent siden 2010. Dermed har disse kommuner set over perioden fra 2010 til 2013 levet op 

til de indgåede aftaler om prisudviklingen siden 2011. En enkelt kommune har i perioden 2010-2013 

opnået en gennemsnitlig reduktion i priserne, dog på mindre end to procent. Derimod har otte 

esterende otte kommuner, som ikke lever op til 

reduktion på to procent i 2013, har i gennemsnit øget priserne i sine tilbud siden 2010. 

På baggrund af ovenstående analyser indgik kommunerne i hovedstadsregionen i styringsaftale 2014 

procent i forhold til takstniveauet i 2013 

At de driftsherrer, der fra 2010 til 2013 har hævet taksterne, reducerer taksterne med to 

indgået to forpligtende kommunesamarbejder henholdsvis mellem Tårnby og Dragør Kommuner samt Ishøj 
og Vallensbæk Kommuner. For analyserne af prisudviklingen betyder dette, at Tårnby og Ishøj har indberettet oplysninger om takster på 

Analyse af prisudvikling i takster på det specialiserede socialområde 2012, Fælleskommunalt sekretariat 2012. 
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I nærværende analyse afdække

aftalen i Styringsaftale 2014 vedrørende fastsættelse af takster

forrige år ikke en analyse af takstudviklingen 2010

i enkelte kommuner er for spinkelt til at kunne danne et retvisende billede af takstudviklingen.
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værende analyse afdækkes, i hvilket omfang kommunerne i hovedstadsregionen

vedrørende fastsættelse af takster for 2014. Der foretages modsat de 

ige år ikke en analyse af takstudviklingen 2010-14, da det vurderes, at sammenligningsgrundlaget 

i enkelte kommuner er for spinkelt til at kunne danne et retvisende billede af takstudviklingen.

 

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2014 
                                                                                                  KKR Hovedstaden  

5 

i hovedstadsregionen har levet op til 

Der foretages modsat de 

at sammenligningsgrundlaget 

i enkelte kommuner er for spinkelt til at kunne danne et retvisende billede af takstudviklingen. 
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PRISUDVIKLINGEN PÅ DE

Analysen af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og 

specialundersvisning er foretaget på baggrund af kommunernes indberetninger af taksterne for 

til 2014.  

Analysen af prisudviklingen fra 2013 til 2014 viser, i hvilket omfang ko

en reduktion på hhv. 1% og 2% på taksterne 

Prisudviklingen er beregnet som et gennemsnit af prisudviklingen i taksterne i den enkelte kommune 

vægtet med henholdsvis antallet af pl

Taksterne er opgjort i 2012 p/l

reduktion i taksterne fra 2013 til 2014

dækker imidlertid over variationer kommunerne imellem, 

Analysen af prisudviklingen måler alene udviklingen

analysen ikke indeholder eventuelle tillægstakster, der pålægges basistaksten, 

timetakster for § 85 støtte til borgere i eksisterende botilbud, der kommer ud over 

Analysen af prisudviklingen er således ikke et udtryk for 

takstbelagte tilbud, som alt andet 

af tillægstakster m.v. varierer mellem kommunerne og mellem de enkelte 

Endvidere er grundtaksterne 

specialiserede social- og undervisnings

serviceniveau i kommunen er andre faktorer, som 

områderne. Samtidig er takstudviklingen kun et udtryk for den gennemsni

samlede udgiftsniveau kan således godt være stigende, selvom taksterne falder, hvis antallet af 

borgere i tilbuddene er stigende. 

mellem udviklingen i taksterne og den

I de følgende afsnit gennemgås analysen

med henblik på at kortlægge, om 

 

ANALYSE AF PRISUDVIKLINGEN FRA 

Kommunerne i hovedstadsregi

2013 til 2014. Den samlede prisudvikling for kommunerne i hovedstadsregionen dækker over 

variationer kommunerne imellem.

mens de resterende 11 kommuner

af disse 11 kommuner har haft gyldige 

disse, ville den pågældende kommune

kommunens kommentar nedenfor.

De typiske årsager til prisstigninger i tilbuddene er, ifølge kommunerne, tilførsel og omfordeling af 

budget til tilbuddene, ændrede metoder til beregning af taksterne, reduktioner i antallet af pladser 

samt sammenlægninger, nyetablering

Af tabel 1 nedenfor fremgår den gennemsnitlige prisudvikling i taksterne fra 201

de enkelte kommuner vægtet med

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2014
                                                                                                  

RISUDVIKLINGEN PÅ DE TAKSTBELAGTE TILBUD 
dviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og 

er foretaget på baggrund af kommunernes indberetninger af taksterne for 

Analysen af prisudviklingen fra 2013 til 2014 viser, i hvilket omfang kommunerne i 2014 ha

% på taksterne i forhold til 2013-niveau med p/l-fremskrivning. 

er beregnet som et gennemsnit af prisudviklingen i taksterne i den enkelte kommune 

antallet af pladser og det budgetterede takstgrundlag i 

p/l-niveau. Samlet set er tendensen for kommunerne, at der

reduktion i taksterne fra 2013 til 2014 svarende til 1,1% (jf. tabel 1). De overordnede tendenser 

variationer kommunerne imellem, hvilket gennemgås nedenfor.

måler alene udviklingen i de budgetterede grundtakster. Det betyder, at 

analysen ikke indeholder eventuelle tillægstakster, der pålægges basistaksten, 

timetakster for § 85 støtte til borgere i eksisterende botilbud, der kommer ud over 

Analysen af prisudviklingen er således ikke et udtryk for udviklingen i det faktiske udgiftsniveau på de 

takstbelagte tilbud, som alt andet lige må forventes at være højere end grundtaksterne. Anvendelsen 

af tillægstakster m.v. varierer mellem kommunerne og mellem de enkelte tilbud 

Endvidere er grundtaksterne kun én blandt flere påvirkninger af kommunernes udgifter til 

og undervisningsområde. Tillægstakster, antal brugere og 

serviceniveau i kommunen er andre faktorer, som kan have indflydelse på udgiftsudviklingen på 

Samtidig er takstudviklingen kun et udtryk for den gennemsnitlige prisudvikling. Det 

samlede udgiftsniveau kan således godt være stigende, selvom taksterne falder, hvis antallet af 

borgere i tilbuddene er stigende. Der kan således ikke nødvendigvis påvises en direkte sammenhæng 

mellem udviklingen i taksterne og den generelle udgiftsudvikling på området. 

afsnit gennemgås analysen af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud 

, om de enkelte kommuner har levet op til aftalen 

DVIKLINGEN FRA 2013 TIL 2014 

Kommunerne i hovedstadsregionen har samlet set opnået en 1,1% gennemsn

Den samlede prisudvikling for kommunerne i hovedstadsregionen dækker over 

variationer kommunerne imellem. I alt har 16 kommuner efterlevet styringsaftalens takstreduktion

kommuner ikke har levet op til styringsaftalen. Det skal hertil tilføjes, at flere 

kommuner har haft gyldige årsager til stigning i enkelte takster, og hvis der ses bor

den pågældende kommune have overholdt reduktionskravet. Dette vil fremgå

kommunens kommentar nedenfor. 

De typiske årsager til prisstigninger i tilbuddene er, ifølge kommunerne, tilførsel og omfordeling af 

e metoder til beregning af taksterne, reduktioner i antallet af pladser 

etableringer og nedlukninger af tilbud. 

nedenfor fremgår den gennemsnitlige prisudvikling i taksterne fra 201

med henholdsvis antal pladser og takstgrundlag. 
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dviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og 

er foretaget på baggrund af kommunernes indberetninger af taksterne for 2013 

mmunerne i 2014 har opnået 

fremskrivning.  

er beregnet som et gennemsnit af prisudviklingen i taksterne i den enkelte kommune 

det budgetterede takstgrundlag i udgangsåret. 

n for kommunerne, at der er sket en 

). De overordnede tendenser 

hvilket gennemgås nedenfor. 

takster. Det betyder, at 

analysen ikke indeholder eventuelle tillægstakster, der pålægges basistaksten, eller eksempelvis 

timetakster for § 85 støtte til borgere i eksisterende botilbud, der kommer ud over grundtaksten. 

det faktiske udgiftsniveau på de 

taksterne. Anvendelsen 

tilbud i samme kommune. 

n blandt flere påvirkninger af kommunernes udgifter til det 

område. Tillægstakster, antal brugere og det generelle 

indflydelse på udgiftsudviklingen på 

tlige prisudvikling. Det 

samlede udgiftsniveau kan således godt være stigende, selvom taksterne falder, hvis antallet af 

påvises en direkte sammenhæng 

af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud for 2013-2014 

 i Styringsaftale 2014. 

nitlig takstreduktion fra 

Den samlede prisudvikling for kommunerne i hovedstadsregionen dækker over 

efterlevet styringsaftalens takstreduktion, 

levet op til styringsaftalen. Det skal hertil tilføjes, at flere 

til stigning i enkelte takster, og hvis der ses bort fra 

have overholdt reduktionskravet. Dette vil fremgå af 

De typiske årsager til prisstigninger i tilbuddene er, ifølge kommunerne, tilførsel og omfordeling af 

e metoder til beregning af taksterne, reduktioner i antallet af pladser 

nedenfor fremgår den gennemsnitlige prisudvikling i taksterne fra 2013 til 2014 fordelt på 
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Tabel 1: Vægtet gennemsnitlig prisudvikling i taksterne 2013

Kommune 

Vægtet gennemsnit 2013

(antal pladser)

Albertslund 

Allerød 

Ballerup 

Bornholm 

Brøndby 

Egedal 

Fredensborg 

Frederiksberg 

Frederikssund  

Furesø 

Gentofte 

Gladsaxe 

Glostrup  

Gribskov 

Halsnæs 

Helsingør 

Herlev  

Hillerød 

Hvidovre 

Høje-Taastrup 

Hørsholm 

Ishøj & Vallensbæk 

København 

Lyngby-Taarbæk 

Rudersdal 

Rødovre 

Tårnby & Dragør 

Alle kommuner 
 

Kilde: Kommunale indberetninger af takster 

Note 1: Kommuner markeret med lilla skulle reducere deres takster med 2 % fra 2013 til 2014.

Note 2: Vedr. vægtet gennemsnit: Grøn farve angiver kommuner, 

kommuner, som har hævet taksterne fra 2013 til 2014.

Note 3: I hovedstadsregionen er der indgået to forpligten

de kommunesamarbejder henholdsvis mellem Tårnby og Dragør Kommuner samt Ishøj og Vallensbæk Kommuner. For analyserne af 

prisudviklingen betyder dette, at Tårnby og Ishøj har indberettet oplysninger om takster på vegne af henholdsvis Dragør og Vallensbæk

hvorfor der kun indgår 27 kommuner i analysen.

*Baseret på den gennemsnitlig takstudvikling.

 

11 af de 27 kommuner i analysen har

ses på den gennemnsnitlig takstudvikling

på 2% fra 2013 til 2014, heraf har

resterende 7 kommuner, som ikke har levet op 

                                                                
3 Se forbehold nederst side 6 
4 Bornholm, Glostrup, Herlev samt Tårnby & Dragør
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Tabel 1: Vægtet gennemsnitlig prisudvikling i taksterne 2013-2014 fordelt på kommuner  

Vægtet gennemsnit 2013-
2014 i % 

(antal pladser) 

Vægtet gennemsnit 2013-
2014 i % 

(takstgrundlag) 

-1,1 -0,5 

-0,3 -0,3 

-0,1 -0,2 

-0,3 -0,1 

0,4 -2,6 

-1,2 -3,7 

-1,2 -1,7 

0,7 1,6 

-0,7 -1,4 

-4,0 -5,9 

-1,4 -1,5 

-1,1 -1,4 

-1,1 0,1 

2,4 1,7 

-1,2 -0,3 

-0,2 -1,9 

1,9 0,3 

-2,0 -2,0 

-0,2 -0,6 

-0,2 -0,2 

-2,7 -2,5 

-3,6 -3,9 

-0,7 1,7 

-2,5 -2,6 

-7,2 -1,1 

-3,4 -2,7 

1,0 1,2 

-1,1 -1,1 
Kommunale indberetninger af takster 2013-2014, Fælleskommunalt sekretariat, februar 2014. 

markeret med lilla skulle reducere deres takster med 2 % fra 2013 til 2014. 

Grøn farve angiver kommuner, der har reduceret taksterne fra 2013 til 2014, men rød 

kommuner, som har hævet taksterne fra 2013 til 2014.  

I hovedstadsregionen er der indgået to forpligten 

de kommunesamarbejder henholdsvis mellem Tårnby og Dragør Kommuner samt Ishøj og Vallensbæk Kommuner. For analyserne af 

ingen betyder dette, at Tårnby og Ishøj har indberettet oplysninger om takster på vegne af henholdsvis Dragør og Vallensbæk

kommuner i analysen. 

*Baseret på den gennemsnitlig takstudvikling. 

 

kommuner i analysen har, som nævnt ovenfor, ikke levet op til styringsaftalen

ses på den gennemnsnitlig takstudvikling3. 44 af disse 12 kommuner skulle have opnået en reduktion 

heraf har to kommuner sænket taksten – dog mindre end 2%

kommuner, som ikke har levet op styringsaftalen, skulle have reduceret taksterne til 

                         

by & Dragør 
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Efterleves 
styringsaftalen? 

ja 

nej 

nej 

nej 

ja 

ja 

ja 

nej 

ja 

ja 

ja 

ja 

nej 

nej 

ja 

ja 

nej 

ja 

nej 

nej 

ja 

ja 

nej 

ja 

ja 

ja 

nej 

ja 

der har reduceret taksterne fra 2013 til 2014, men rød farve angiver 

de kommunesamarbejder henholdsvis mellem Tårnby og Dragør Kommuner samt Ishøj og Vallensbæk Kommuner. For analyserne af 

ingen betyder dette, at Tårnby og Ishøj har indberettet oplysninger om takster på vegne af henholdsvis Dragør og Vallensbæk, 

ikke levet op til styringsaftalen, når der 

skulle have opnået en reduktion 

dog mindre end 2% i 2014. De 

styringsaftalen, skulle have reduceret taksterne til 
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1%. Heraf har 5 kommuner reducere

kommuner har hævet taksterne fra 2013 til 2014.

Nedenstående kommuner har fremsendt 

Fælleskommunalt sekretariat: 

Allerød: Kommunes intention er at overholde KKR’s beslutning. Når dette alligevel ikke er lykkes, 

skyldes det en fejlfortolkning i forhold til lønreguleri

Kommune vil derfor reducere taksterne pr. 1

 Ballerup: Kommunen har foretaget ændringer i bere

etablering og lukning af tilbud. 

er der ikke foretaget yderligere takstreduktion på disse to tilbud (svarende til 

samlede takstgrundlag i 2014). Denne takststigning påvirker kommunens samlede takstudvikling 

betydeligt. 

Bornholm: Kommunen oplyser, at 

kr. pr. døgn) og erstattes af 8 nye pladser på Stenbanen (860 kr. pr. døgn)

takstreduktion på ca. 33%, som ikke fremgår af analysen.

undervisnings- og fritidstilbud i analy

sammen og beregnet med en samlet takst. Denne 

10%, som ikke fremgår af analysen

plejebehov hos beboerne. Tidligere er der tillægsbevilget ekstraressourcer fra den visiterende enhed 

i løbet af året, hvorfor takststigningen ikke e

Frederiksberg: Stigningen i taksterne

tilbuddene. Endvidere har kom

støttebehov, hvilket medføre

Frederiksberg Kommune har d

lavere end det tilbud, som det

er tale om et nyt tilbud.  

Glostrup: Kommunen har i efteråret 2013 taget forb

2014. Begrundelsen er, at man har hævet budget og taksterne i 2014 for to tilbud: Budgettet på 

Bakkehuset har ikke tidligere været svarende til servicenive

budgettet i henhold til dette niveau, som forventes af brugere

taksten på Bakkehuset vurderes 

Lænke-Pensionatet er hævet med 

personaleprofilen, endvidere var denne takst i 

medførere takststigning. 

Gribskov: Kommunen overholder Styringsaftalen med en gennemsnitlig t

såfremt man ser bort fra tre takststigninger, som alle ligger inden for rammerne af 

dvs. er gyldige årsager til regulering af taksterne: Ahornparken, Kobbelhusene/Kirkeleddet 6 og 

Kirkeleddet 8. Årsagerne til ta

korrektion af alle tre tilbuds budget til ejendomsudgifter (fx indvendig vedligeholdelse og husleje for 

servicearealer), således at ejendomsudgifter afholdes som en del af det budgetteeret takstg

Herlev: Den samlede takststigning har flere årsager: 

botilbud. Korrektion af takstberegningen 
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reduceret taksterne under 1% fra 2013 til 2014, 

kommuner har hævet taksterne fra 2013 til 2014. 

uner har fremsendt følgende bemærkninger til prisudviklingen til 

 

intention er at overholde KKR’s beslutning. Når dette alligevel ikke er lykkes, 

skyldes det en fejlfortolkning i forhold til lønreguleringen som følge af KTO

taksterne pr. 1.8.2014, således at KKR’s reduktion

foretaget ændringer i beregningen af taksten på et tilbud

ablering og lukning af tilbud. I 2012 har to af tilbuddene reduceret deres takster med 

get yderligere takstreduktion på disse to tilbud (svarende til ca. 20

samlede takstgrundlag i 2014). Denne takststigning påvirker kommunens samlede takstudvikling 

Kommunen oplyser, at Kollegiet Østergade 54 nedlægges pr. 1.2.2014 (12 pladser a 1.287 

kr. pr. døgn) og erstattes af 8 nye pladser på Stenbanen (860 kr. pr. døgn). Dette 

, som ikke fremgår af analysen. Tidligere indgik 

og fritidstilbud i analysen som separate tilbud, men fra 2014 er disse tilbud lagt 

g beregnet med en samlet takst. Denne omlægningen har betydet en takstreduktion på 

, som ikke fremgår af analysen. Nexøhusets takststigning skyldes tilførsel af 0,5 mio. kr. pga. øge

plejebehov hos beboerne. Tidligere er der tillægsbevilget ekstraressourcer fra den visiterende enhed 

i løbet af året, hvorfor takststigningen ikke er udtryk for ændring i udgifter og serviceniveau.

Stigningen i taksterne er delvis begrundet ved omfordeling af budget 

mmunen opnormeret personalet i et tilbud for 

er en væsentlig takststigning for dette tilbud

derudover i 2013 oprettet nyt tilbud med en ta

t nye tilbud erstattede; denne reduktion indgår 

Kommunen har i efteråret 2013 taget forbehold for takstreduktionen på 2

at man har hævet budget og taksterne i 2014 for to tilbud: Budgettet på 

Bakkehuset har ikke tidligere været svarende til serviceniveauet, hvorfor kommunen har 

niveau, som forventes af brugere, pårørende og køberkommuner. 

vurderes ikke til at være højere end andre tilsvarende tilbud. Budget 2014 for 

hævet med 0,3 mio. kr. i forhold til 2013 grundet

, endvidere var denne takst i 2013 var sat ned pga. en efterregulering, hvilket 

overholder Styringsaftalen med en gennemsnitlig takstreduktion på 1,2

tre takststigninger, som alle ligger inden for rammerne af 

gyldige årsager til regulering af taksterne: Ahornparken, Kobbelhusene/Kirkeleddet 6 og 

Kirkeleddet 8. Årsagerne til takststigninger skyldes ekstra nattevagt (Ahornparken) samt en 

korrektion af alle tre tilbuds budget til ejendomsudgifter (fx indvendig vedligeholdelse og husleje for 

ejendomsudgifter afholdes som en del af det budgetteeret takstg

stigning har flere årsager: Indregning af tjenestemandspensioner på et 

orrektion af takstberegningen er foretaget på et værested for handicappede, hvor den 
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 mens de resterende 2 

emærkninger til prisudviklingen til 

intention er at overholde KKR’s beslutning. Når dette alligevel ikke er lykkes, 

ngen som følge af KTO-forliget. Allerød 

nskrav overholdes. 

gningen af taksten på et tilbud grundet 

ne reduceret deres takster med 15%. Derfor 

ca. 20% af kommunens 

samlede takstgrundlag i 2014). Denne takststigning påvirker kommunens samlede takstudvikling 

1.2.2014 (12 pladser a 1.287 

. Dette har betydet en 

indgik Heldagsskolens 

2014 er disse tilbud lagt 

omlægningen har betydet en takstreduktion på ca. 

Nexøhusets takststigning skyldes tilførsel af 0,5 mio. kr. pga. øget 

plejebehov hos beboerne. Tidligere er der tillægsbevilget ekstraressourcer fra den visiterende enhed 

serviceniveau. 

omfordeling af budget mellem 

 at matche beboernes 

d fra 2013 til 2014. 

akst, som er væsentlig 

 ikke i analysen, da der 

ehold for takstreduktionen på 2% fra 2013 til 

at man har hævet budget og taksterne i 2014 for to tilbud: Budgettet på 

hvorfor kommunen har opjusteret 

køberkommuner. 2014-

højere end andre tilsvarende tilbud. Budget 2014 for 

0,3 mio. kr. i forhold til 2013 grundet opjustering af 

at ned pga. en efterregulering, hvilket 

akstreduktion på 1,2-1,3%, 

tre takststigninger, som alle ligger inden for rammerne af Styringsaftalen - 

gyldige årsager til regulering af taksterne: Ahornparken, Kobbelhusene/Kirkeleddet 6 og 

kststigninger skyldes ekstra nattevagt (Ahornparken) samt en 

korrektion af alle tre tilbuds budget til ejendomsudgifter (fx indvendig vedligeholdelse og husleje for 

ejendomsudgifter afholdes som en del af det budgetteeret takstgrundlag. 

ndregning af tjenestemandspensioner på et 

på et værested for handicappede, hvor den 
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tidligere takst ikke var korrekt. 

som følge af udenbysborger med lettere støttebehov i stigende grad hjemtages af 

køberkommunerne. For at imødekomme denne udvikling

de mere krævende dagtilbudsbrugere.

Hvidovre: Kommunen er af den opfattelse, at 

på området på trods af takstområdets kompleksitet

beregningsmodellen. I forbindelse med en række organisatoriske  sammenlægninger af

grundlæggende parametre imidlertid ændret sig. Dette er ikke mindst tilfældet i perioden 2013

2014, hvor folkeskolereformen ændrer drastisk ved udviklingen

ude af proportion. Kommune har dog

dykke yderligere ned i tallene for om muligt at få et mere retvisende billede af udviklingen

København: se bilag 2 

Tårnby og Dragør: Kommunen

Televænget fra 2013 til 2014, hvilket skyldes, at der i takstberegning for 2013 ikke var medregnet løn 

fra funktion 06.45.57, Løn vedrørende administrativ organisation. Dette tilbud er 13% 

samlede takstgrundlag, hvorfor takststigning på dette tilbud 

taksterne for kommunen markant.
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tidligere takst ikke var korrekt. Endvideere er belægningsprocenten faldet på dagtilbuddet Hørkær, 

udenbysborger med lettere støttebehov i stigende grad hjemtages af 

køberkommunerne. For at imødekomme denne udvikling lægges dagtilbuddet om, så det 

de mere krævende dagtilbudsbrugere. 

er af den opfattelse, at man helt overordnet holder de aftaler

s af takstområdets kompleksitet herunder baggrunden for selve 

beregningsmodellen. I forbindelse med en række organisatoriske  sammenlægninger af

grundlæggende parametre imidlertid ændret sig. Dette er ikke mindst tilfældet i perioden 2013

hvor folkeskolereformen ændrer drastisk ved udviklingen, og sammenligninger synes at være 

ude af proportion. Kommune har dog, set i lyset af den udsendte takstdata

dykke yderligere ned i tallene for om muligt at få et mere retvisende billede af udviklingen

Kommunen oplyser, at der har været en takststigning på 6%

2013 til 2014, hvilket skyldes, at der i takstberegning for 2013 ikke var medregnet løn 

fra funktion 06.45.57, Løn vedrørende administrativ organisation. Dette tilbud er 13% 

samlede takstgrundlag, hvorfor takststigning på dette tilbud påvirker den gennemsnitlige udvikling af 

markant.  
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ngsprocenten faldet på dagtilbuddet Hørkær, 

udenbysborger med lettere støttebehov i stigende grad hjemtages af 

ægges dagtilbuddet om, så det målrettes 

helt overordnet holder de aftaler, der er indgået 

herunder baggrunden for selve 

beregningsmodellen. I forbindelse med en række organisatoriske  sammenlægninger af tilbud har 

grundlæggende parametre imidlertid ændret sig. Dette er ikke mindst tilfældet i perioden 2013-

og sammenligninger synes at være 

udsendte takstdata-analyse, besluttet at 

dykke yderligere ned i tallene for om muligt at få et mere retvisende billede af udviklingen 

at der har været en takststigning på 6% for tilbuddet 

2013 til 2014, hvilket skyldes, at der i takstberegning for 2013 ikke var medregnet løn 

fra funktion 06.45.57, Løn vedrørende administrativ organisation. Dette tilbud er 13% af kommunens 

virker den gennemsnitlige udvikling af 
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BILAG 1: METODE  
Der er i nærværende analyse

takstbelagte tilbud som ved de tilsvarende 

Analysen er baseret på kommunernes indberetninger af takstoplysninger for 

Kommunerne har indberette

socialområde såvel som på specialundervisningsområdet samt selvejende 

som kommunerne har driftsoverenskomst med. Analysen omfatter 

og ungeområdet samt voksenområdet.

tilbud, som er rene interne tilbud

alt har kommunerne indberettet

voksenområdet og 163 takster

for kommunale tilbud, mens de resterende 

I hovedstadsregionen er der indgået to forpligtende kommunesamarbejder mellem 

Tårnby og Dragør Kommuner samt Ishøj og Vallensbæk Kommuner. For analyserne af prisudviklingen 

betyder dette, at Tårnby og Ishøj har indberettet oplysninger om takster på vegne af henholdsvis 

Dragør og Vallensbæk, hvorfor det sam

Analysen viser den gennemsnitlige prisudvikling i taksterne for de indberettede tilbud 

kommuner. Prisudviklingen er vægtet med både det budgetterede takstgrundlag og antallet af 

pladser i udgangsåret. Årsagen til, at de

pladser som vægt, vil dagtilbuddene i udgangspunktet vægte højest, d

pladser end botilbuddene. Omvendt har botilbuddene i gennemsnit højere budgetter end 

dagtilbuddene, hvorfor botilbuddene 

takstgrundlag anvendes som vægt.

I forbindelsen med takstanalysen skal taksterne måles eksklusivt den særskilte efterregulering i 2014 

som følge af KTO-forliget, hvorfor 2012 anvendes som vægtningsår for analysen. 

til forrige år ikke foretaget 

sammenligningsgrundlaget i enkelte kommuner er for spinkelt til at kunne danne et retvisende 

billede af takstudviklingen. 

Alle takster er omregnet til 2012

Tilbuddene på det specialiserede socialområde under

disse år, en række tilpasninger

blandt andet betydet, at enkelte 

2013. 

I få tilfælde er det af pågældende 

virkningerne af, at et tilbud er fusioneret eller lagt ind under et eksisterende tilbud, 

at taksterne i 2014 ikke er sammenlignelige med de forri

både de gamle tilbud og de nyetablerede

fusionerede tilbud vurderes sammenligneligt med de forudgående tilbud, er der beregnet et vægtet 

gennemsnit af taksterne i  de forudgående tilbud.
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analyse anvendt samme metode til at analysere prisudviklingen på de 

de tilsvarende analyser i 2011, 2012 og 2013. 

er baseret på kommunernes indberetninger af takstoplysninger for 

indberettet oplysninger for kommunalt ejede tilbud på det specialiserede 

som på specialundervisningsområdet samt selvejende tilbud

som kommunerne har driftsoverenskomst med. Analysen omfatter takster for 

voksenområdet. Kommunerne har ikke skulle indberette 

tilbud, og hvor der ikke forekommer salg af pladser til andre 

alt har kommunerne indberettet 576 takster i 2014 fordelt på 413 takster for tilbud på 

takster for tilbud på børne- og ungeområdet. Der er indberettet

ens de resterende tilbud har andet ejerforhold. 

I hovedstadsregionen er der indgået to forpligtende kommunesamarbejder mellem 

Tårnby og Dragør Kommuner samt Ishøj og Vallensbæk Kommuner. For analyserne af prisudviklingen 

y og Ishøj har indberettet oplysninger om takster på vegne af henholdsvis 

Dragør og Vallensbæk, hvorfor det samlede antal kommuner i analysen er 27. 

viser den gennemsnitlige prisudvikling i taksterne for de indberettede tilbud 

r. Prisudviklingen er vægtet med både det budgetterede takstgrundlag og antallet af 

Årsagen til, at der anvendes to forskellige vægte er, at ved anvendelse af antal 

pladser som vægt, vil dagtilbuddene i udgangspunktet vægte højest, da de i gennemsnit har flere 

pladser end botilbuddene. Omvendt har botilbuddene i gennemsnit højere budgetter end 

dagtilbuddene, hvorfor botilbuddene i udgangspunktet vil vægte højest, når det budgetterede 

takstgrundlag anvendes som vægt. 

takstanalysen skal taksterne måles eksklusivt den særskilte efterregulering i 2014 

forliget, hvorfor 2012 anvendes som vægtningsår for analysen. 

foretaget en analyse af takstudviklingen 2010-2014, d

sammenligningsgrundlaget i enkelte kommuner er for spinkelt til at kunne danne et retvisende 

lle takster er omregnet til 2012 P/L-niveau før sammenligning. 

Tilbuddene på det specialiserede socialområde undergår, som følge af nye krav og 

en række tilpasninger. Sammen med de økonomiske udfordringer i kommunerne har dette 

enkelte tilbud det seneste år er blevet omlagt, fusioneret eller lukket i 

pågældende kommuner og /eller Fælleskommunalt sekretariat 

virkningerne af, at et tilbud er fusioneret eller lagt ind under et eksisterende tilbud, 

ikke er sammenlignelige med de forrige år. I sådanne tilfælde 

nyetablerede tilbud holdt ude af analyserne.  I andre få

fusionerede tilbud vurderes sammenligneligt med de forudgående tilbud, er der beregnet et vægtet 

taksterne i  de forudgående tilbud. 
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anvendt samme metode til at analysere prisudviklingen på de 

er baseret på kommunernes indberetninger af takstoplysninger for årene 2010-2014. 

ejede tilbud på det specialiserede 

tilbud på samme områder, 

takster for tilbud på både børne- 

indberette takstoplysninger for 

salg af pladser til andre kommuner. I 

takster for tilbud på 

og ungeområdet. Der er indberettet 464 takster 

I hovedstadsregionen er der indgået to forpligtende kommunesamarbejder mellem henholdsvis 

Tårnby og Dragør Kommuner samt Ishøj og Vallensbæk Kommuner. For analyserne af prisudviklingen 

y og Ishøj har indberettet oplysninger om takster på vegne af henholdsvis 

 

viser den gennemsnitlige prisudvikling i taksterne for de indberettede tilbud i de enkelte 

r. Prisudviklingen er vægtet med både det budgetterede takstgrundlag og antallet af 

er, at ved anvendelse af antal 

a de i gennemsnit har flere 

pladser end botilbuddene. Omvendt har botilbuddene i gennemsnit højere budgetter end 

vil vægte højest, når det budgetterede 

takstanalysen skal taksterne måles eksklusivt den særskilte efterregulering i 2014 

forliget, hvorfor 2012 anvendes som vægtningsår for analysen. Der er i modsætning 

2014, da det vurderes, at 

sammenligningsgrundlaget i enkelte kommuner er for spinkelt til at kunne danne et retvisende 

som følge af nye krav og ny efterspørgsel i 

Sammen med de økonomiske udfordringer i kommunerne har dette 

blevet omlagt, fusioneret eller lukket i siden 

og /eller Fælleskommunalt sekretariat vurderet, at 

virkningerne af, at et tilbud er fusioneret eller lagt ind under et eksisterende tilbud, er så væsentlige, 

tilfælde er taksterne for 

andre få tilfælde, hvor det 

fusionerede tilbud vurderes sammenligneligt med de forudgående tilbud, er der beregnet et vægtet 
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I analysen anvendes antallet af pladser ikke som vægt 

eller antal ambulante forløb. 

væsentligt højere antal pladser end de øvrige tilbud og derfor ville veje for tungt

drejer sig om takster i ni forskellige tilbud.

I nærværende analyse skal det 

af de respektive kommuner er 

at der ikke kan sammenlignes med takstanalyserne for de forrige år, når det gælder disse takster.
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anvendes antallet af pladser ikke som vægt for takster i de tilbud, som er opgjort i timetal 

eller antal ambulante forløb. Taksterne for disse tilbud er udeladt af vægtningen, fordi de 

e antal pladser end de øvrige tilbud og derfor ville veje for tungt

drejer sig om takster i ni forskellige tilbud. 

det bemærkes, at der for enkelte taksters vedkommende på foranledning 

af de respektive kommuner er foretaget rettelser i takstoplysningerne for tidligere år

ikke kan sammenlignes med takstanalyserne for de forrige år, når det gælder disse takster.
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i de tilbud, som er opgjort i timetal 

er udeladt af vægtningen, fordi de har et 

e antal pladser end de øvrige tilbud og derfor ville veje for tungt i analysen. Det 

vedkommende på foranledning 

foretaget rettelser i takstoplysningerne for tidligere år. Dette betyder, 

ikke kan sammenlignes med takstanalyserne for de forrige år, når det gælder disse takster. 
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BILAG 2: KØBENHAVNS KOMMUNE KO

Udviklingen i takster 2013 til 2014 for S

socialområde 

 

I rammeaftalen for 2014 er det besluttet

skal falde med 1 % for alle tilbud i Region Hovedstaden. Taksterne for Københavns kommunes t

stiger i alt med 0,53 %.  

I rammeaftalen for 2013 skulle taksterne for 2010

kommune med et fald i taksterne på 6,0 %

perioden fra 2010-2014 i alt har sænket taksterne med 5,2 %.

Årsager til stigning i taksterne 

Det samlede resultat for takstudviklingen fra 2013 til 2014 er et gennemsnit af to forskellige 

vægtninger: Et gennemsnit, som er vejet med antal pladser, og et gennemsnit vejet med 

budgetandele. Se også tabel 1. 

Tabel 1. Takstudvikling for Københavns kommune fra 2013 til 2014.

Ændring, vejet 
med antal 
pladser  

Ændring, vejet 
med 
budgetandele 

-0,66 % 1,72 %
 

Af tabel 1 fremgår det, at gennemsnittet er højere, hvis genn

budgetandele. Det betyder, at tilbud med de største stigninger i taksterne, også er de dyre tilbud. 

Det er f.eks. på børneområdet

2014. Men det er også på bø

almindelige døgntilbud til mere specialiserede og intensiverede behandlingsophold.

Socialforvaltningen har ligeledes omlagt flere tilbud på herbergsområdet i forbindelse med 

implementering af hjemløse-strategien

udvide det eksisterende tilbud til mere målrettede tilbud. Se også forklaringer nedenfor for de 4 

målgrupper. Det kan derfor diskuteres, hv

direkte sammenligneligt. Hvis vi holder de tilbud udenfor analysen ser udviklingen i taksterne således 

ud:   

Tabel 2. Takstudvikling fra 2013 til 2014 

Ændring, vejet 
med antal 
pladser  

Ændring, vejet 
med 
budgetandele 

-2,13 % 1,02 %
 

Hvis tilbud under omlægning undtages, har Socialforvaltningen i perioden fra 2010 til 2014 i alt 

sænket sine takster med 6,55 %.
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ØBENHAVNS KOMMUNE KOMMENTARER 

Udviklingen i takster 2013 til 2014 for Socialforvaltningens tilbud på det specialiserede 

I rammeaftalen for 2014 er det besluttet, at udviklingen i taksterne fra 2013 til 2014 i gennemsnit 

skal falde med 1 % for alle tilbud i Region Hovedstaden. Taksterne for Københavns kommunes t

I rammeaftalen for 2013 skulle taksterne for 2010-2013 falde med 2 %. Dette overholdt Københavns 

et fald i taksterne på 6,0 % fra 2010 til 2013. Det betyder, at Københavns kommune i 

ar sænket taksterne med 5,2 %. 

 

Det samlede resultat for takstudviklingen fra 2013 til 2014 er et gennemsnit af to forskellige 

vægtninger: Et gennemsnit, som er vejet med antal pladser, og et gennemsnit vejet med 

e. Se også tabel 1.  

Tabel 1. Takstudvikling for Københavns kommune fra 2013 til 2014. 

Ændring, vejet 

budgetandele  

Ændring  
i alt  

1,72 % 0,53 % 

Af tabel 1 fremgår det, at gennemsnittet er højere, hvis gennemsnittet bliver vejet med 

at tilbud med de største stigninger i taksterne, også er de dyre tilbud. 

Det er f.eks. på børneområdet, at taksterne er højest, samtidig med at taksterne også stiger mest til 

Men det er også på børneområdet, at strategien er at omdanne mange af tilbuddene fra 

almindelige døgntilbud til mere specialiserede og intensiverede behandlingsophold.

Socialforvaltningen har ligeledes omlagt flere tilbud på herbergsområdet i forbindelse med 

strategien, hvor tilbuddene har fået tilført budget

udvide det eksisterende tilbud til mere målrettede tilbud. Se også forklaringer nedenfor for de 4 

målgrupper. Det kan derfor diskuteres, hvorvidt tilbuddene er de samme som i 2

direkte sammenligneligt. Hvis vi holder de tilbud udenfor analysen ser udviklingen i taksterne således 

Tabel 2. Takstudvikling fra 2013 til 2014 - uden tilbud som er blevet omlagt fra 2013 til 2014. 

dring, vejet 

budgetandele  

 
Ændring i alt  

1,02 % -0,55 % 

Hvis tilbud under omlægning undtages, har Socialforvaltningen i perioden fra 2010 til 2014 i alt 

sænket sine takster med 6,55 %. 
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ocialforvaltningens tilbud på det specialiserede 

at udviklingen i taksterne fra 2013 til 2014 i gennemsnit 

skal falde med 1 % for alle tilbud i Region Hovedstaden. Taksterne for Københavns kommunes tilbud 

2013 falde med 2 %. Dette overholdt Københavns 

at Københavns kommune i 

Det samlede resultat for takstudviklingen fra 2013 til 2014 er et gennemsnit af to forskellige 

vægtninger: Et gennemsnit, som er vejet med antal pladser, og et gennemsnit vejet med 

emsnittet bliver vejet med 

at tilbud med de største stigninger i taksterne, også er de dyre tilbud. 

at taksterne er højest, samtidig med at taksterne også stiger mest til 

at strategien er at omdanne mange af tilbuddene fra 

almindelige døgntilbud til mere specialiserede og intensiverede behandlingsophold. 

Socialforvaltningen har ligeledes omlagt flere tilbud på herbergsområdet i forbindelse med 

buddene har fået tilført budget for at opnomere og 

udvide det eksisterende tilbud til mere målrettede tilbud. Se også forklaringer nedenfor for de 4 

samme som i 2013 og dermed 

direkte sammenligneligt. Hvis vi holder de tilbud udenfor analysen ser udviklingen i taksterne således 

uden tilbud som er blevet omlagt fra 2013 til 2014.  

Hvis tilbud under omlægning undtages, har Socialforvaltningen i perioden fra 2010 til 2014 i alt 
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Takstudvikling indenfor 4 målgrupper 

Den samlede takststigning dækker over store udsving på tværs af målgrupper. Udviklingen i taksterne 

indenfor målgrupperne kan ses i tabel 3: 

Tabel 3. Udvikling i takster 2013 til 2014 på målgrupper

Målgruppe * 

Ændring, vejet 
med antal 
pladser

Udsatte børn 13,53 %

Udsatte voksne 

Sindslidelser  -

Handicap -

Socialforvaltningen 
I alt   

*NOTE: Et tilbud under BUF er undtaget. 

På området for udsatte børn er der sket en markant stigning i taksterne. Dette er primært på grund 

af merforbrug i 2012, som påvirker taksterne i en opadgående retning i 2014. Stigningen i taksterne 

ses primært i Center for kriminalitetstruede unge og Center 

været markante merforbrug i 2012 pga. lav belægning. 

På området for Udsatte voksne er tre tilbud blevet omlagt fra 2013 til 2014. 

2014 medtaget udgifter til Natcaféen Cafe Klare i sit takstgrundla

delvist finansieret af tilskud fra Hjemløsestrategien, men er nu fuldt kommunalt finansieret. 

blevet omlagt fra at være et tilskudsprojekt til en selvejende institution. Dette har både betydet et 

lavere indtægtsbudget og et højere udgiftsbudget og dermed en højere takst. Men det har også 

betydet et løft i normeringen, så der kan gennemføres udredninger af borgerens livssituation, med 

henblik på at fastholde egen bolig når opholdet på herberget er slut. 

at være et ringe normeret herberg, til et skærmet herbergstilbud til hjemløse kvinder, hvor der er tid 

til udredning af borgerens situation og hjælp til at finde egen og egnet bolig.

På områderne for sindslidelser og handicap kan der konst

pga. implementering af generelle besparelser på botilbuddene, samt et fald i prisen på ca. 17 % på 

dagtilbud på handicapområdet. Dagtilbuddene er til 2014 omorganiseret, så der er flere pladser end 

tidligere, men for samme budget

udsving på de enkelte tilbud pga. efterreguleringer fra tidligere år pga. mer

men disse går begge veje, dog mest i nedadgående retning. Botilbud for vok

udviser også samlet et fald i taksterne på ca. 2 %, mens taksterne for botilbud for handicappede børn 

stort set er uændret, dog med store udsving på de enkelte tilbud.

Hævet belægningsprocent 

Socialforvaltningen har til 2014 besluttet at h

Socialforvaltningens tilbud til 100 for at taksterne samlet set skulle falde. På denne måde dækker 

Socialforvaltningen selv det indtægtstab, som højere takster i 2014 skulle have dækket.
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Takstudvikling indenfor 4 målgrupper  

ststigning dækker over store udsving på tværs af målgrupper. Udviklingen i taksterne 

indenfor målgrupperne kan ses i tabel 3:  

Tabel 3. Udvikling i takster 2013 til 2014 på målgrupper 

Ændring, vejet 
med antal 
pladser 

Ændring, vejet 
med 
budgetandele  

Ændring i 
alt  

13,53 % 14,03 % 13,78 % 

4,08 % 4,20 % 4,14 % 

-4,22 % - 4,89 % - 4,55 % 

-5,20 % -2,64 % -3,92 % 

  
0,53 % 

*NOTE: Et tilbud under BUF er undtaget.  

området for udsatte børn er der sket en markant stigning i taksterne. Dette er primært på grund 

af merforbrug i 2012, som påvirker taksterne i en opadgående retning i 2014. Stigningen i taksterne 

ses primært i Center for kriminalitetstruede unge og Center for Specialinstitutioner, hvor der har 

været markante merforbrug i 2012 pga. lav belægning.  

På området for Udsatte voksne er tre tilbud blevet omlagt fra 2013 til 2014. Mændenes hjem

2014 medtaget udgifter til Natcaféen Cafe Klare i sit takstgrundlag. Natcafeen har tidligere været 

delvist finansieret af tilskud fra Hjemløsestrategien, men er nu fuldt kommunalt finansieret. 

blevet omlagt fra at være et tilskudsprojekt til en selvejende institution. Dette har både betydet et 

et og et højere udgiftsbudget og dermed en højere takst. Men det har også 

betydet et løft i normeringen, så der kan gennemføres udredninger af borgerens livssituation, med 

henblik på at fastholde egen bolig når opholdet på herberget er slut. Bocentret

at være et ringe normeret herberg, til et skærmet herbergstilbud til hjemløse kvinder, hvor der er tid 

til udredning af borgerens situation og hjælp til at finde egen og egnet bolig. 

På områderne for sindslidelser og handicap kan der konstateres et fald i taksterne. Dette er primært 

pga. implementering af generelle besparelser på botilbuddene, samt et fald i prisen på ca. 17 % på 

dagtilbud på handicapområdet. Dagtilbuddene er til 2014 omorganiseret, så der er flere pladser end 

n for samme budget- og det betyder generelt lavere takster. Der er dog også store 

udsving på de enkelte tilbud pga. efterreguleringer fra tidligere år pga. mer

men disse går begge veje, dog mest i nedadgående retning. Botilbud for vok

udviser også samlet et fald i taksterne på ca. 2 %, mens taksterne for botilbud for handicappede børn 

stort set er uændret, dog med store udsving på de enkelte tilbud. 

Socialforvaltningen har til 2014 besluttet at hæve belægningsprocenten på samtlige af 

Socialforvaltningens tilbud til 100 for at taksterne samlet set skulle falde. På denne måde dækker 

Socialforvaltningen selv det indtægtstab, som højere takster i 2014 skulle have dækket.
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ststigning dækker over store udsving på tværs af målgrupper. Udviklingen i taksterne 

området for udsatte børn er der sket en markant stigning i taksterne. Dette er primært på grund 

af merforbrug i 2012, som påvirker taksterne i en opadgående retning i 2014. Stigningen i taksterne 

for Specialinstitutioner, hvor der har 

Mændenes hjem har i 

g. Natcafeen har tidligere været 

delvist finansieret af tilskud fra Hjemløsestrategien, men er nu fuldt kommunalt finansieret. RG60 er 

blevet omlagt fra at være et tilskudsprojekt til en selvejende institution. Dette har både betydet et 

et og et højere udgiftsbudget og dermed en højere takst. Men det har også 

betydet et løft i normeringen, så der kan gennemføres udredninger af borgerens livssituation, med 

Bocentret er blevet omlagt fra 

at være et ringe normeret herberg, til et skærmet herbergstilbud til hjemløse kvinder, hvor der er tid 

ateres et fald i taksterne. Dette er primært 

pga. implementering af generelle besparelser på botilbuddene, samt et fald i prisen på ca. 17 % på 

dagtilbud på handicapområdet. Dagtilbuddene er til 2014 omorganiseret, så der er flere pladser end 

g det betyder generelt lavere takster. Der er dog også store 

udsving på de enkelte tilbud pga. efterreguleringer fra tidligere år pga. mer- eller mindreforbrug, 

men disse går begge veje, dog mest i nedadgående retning. Botilbud for voksne handicappede 

udviser også samlet et fald i taksterne på ca. 2 %, mens taksterne for botilbud for handicappede børn 

æve belægningsprocenten på samtlige af 

Socialforvaltningens tilbud til 100 for at taksterne samlet set skulle falde. På denne måde dækker 

Socialforvaltningen selv det indtægtstab, som højere takster i 2014 skulle have dækket. 
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