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2.1 Temadrøftelse: Fremtidens kommunestyre, KL og 
samspillet mellem KL og kommunerne



 

 

 

 

 

Udkast til 
diskussionsoplæg     
Fremtidens kommunestyre – visioner og sigtepunkter 

 

Indledning 

Danmark har et stærkt repræsentativt lokaldemokrati. 

Kommunalbestyrelsernes beslutninger har aldrig haft større betydning for 

udviklingen af velfærden i Danmark, og er i stadig stigende grad afgørende 

for landets vækst og udvikling.  

 

Rammevilkårene er i markant forandring. Kommunestyret vil se anderledes 

ud om 5-10 år, og det kan ikke tages for givet, at det har den samme 

betydningsfulde rolle eller den samme indflydelse, som i dag. Der ses 

allerede en række bevægelser og nytænkning af lokaldemokratiet og måden 

at føre politik på i kommunerne.  

 

Klare visioner og sigtepunkter for fremtidens kommunestyre er 

forudsætningen for, at KL kan være tydelig i debatten med kommunerne og 

i offentligheden om retningen for de kommende års udvikling af 

kommunestyret.  

 

Ændringer i kommunestyrets rammevilkår  

Kommunestyrets rammebetingelser er helt grundlæggende i forandring. De 

centrale forandringer kan sammenfattes således: 

 

• Globalisering/information. Verden er blevet mindre. Informationer 

er blevet tilgængelige og løber hurtigt. Udfordringer krydser 
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landegrænser fx flygtninge, vækst og klima. Borgernes bindinger til 

hjemstavnskommunen er blevet svagere. 

• Urbanisering/mobilitet. Befolkningen og erhvervslivet samler sig. 

Der er større forskelle mellem land og by både i og mellem kommuner. 

Befolkningsforskydningerne udfordrer både til- og fraflytterkommuner.   

• Økonomi. Nye initiativer skal finansieres inden for en snæver 

økonomisk ramme. Det gælder i hele den offentlige sektor. Der er 

derfor en vedvarende reform- og effektiviseringsdagsorden.  

• Teknologi. Stadig mere digitaliseres – også velfærdsløsningerne. Der er 

i befolkningen et stigende pres for, at mest muligt – privat såvel som 

offentlig service - kan håndteres let, digitalt og uafhængigt af tid og sted.   

Ønske om individualisering af ydelser. 

• Centralisering og stordrift. Kommunerne som ”hovedindgangen til 

det offentlige” holdt ikke længe. Der er pres for at samle driftsopgaver 

(fx beredskab) og myndighedsfunktioner (fx UDK).  

• Aktivt medborgerskab og civilsamfund. Der tegner sig et nyt 

”borgerideal” – borgeren er ekspert i eget liv. Det betyder, at borgeren 

bliver ”medproducent” og får medindflydelse i velfærdsopgaverne . Flere 

borgere tager medejerskab for at løfte udfordringer og udvikle 

fælleskabet i lokalområderne. 

 

Strukturelle ændringer i den offentlige sektor er blevet et fast punkt på den 

politiske dagsorden. Alt tyder på, at der også fremover vil være behov for 

omstillinger, reformer og økonomisk tilpasning. Velfærdssamfundet var 

tidligere karakteriseret ved en relativ stabil struktur. I dag er strukturen 

mere flydende, og fordelingen og organiseringen af opgaver, samspillet 

mellem forskellige sektorer, og finansieringsformer drøftes og justeres 

løbende.   

 

Det kommer bl.a. til udtryk ved: 

• Løbende diskussioner om strukturer og rollefordelinger fx 

organiseringen af sygehusene og erhvervsfremme. 

• Massivt effektiviseringspres på kommunerne.  

• Løbende reformer af velfærd, strukturer og overenskomster. 

Reformerne følges helt til dørs, og der er et øget pres for 

dokumentation af resultater.     

• Aftaler skal overholdes på decimaler (Budgetlov og sanktioner). 

• Puljestyring og enkeltsagsstyring.  

 

Alt sammen forhold, der kalder på en drøftelse af, hvilken vej 

kommunestyret skal udvikle sig, for at der også i fremtiden er et stærkt 

kommunestyre.  
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Det repræsentative lokaldemokratis fremtidige rolle   

Der er to grundlæggende forskellige forståelser af kommunestyrets rolle.    

I den ene betragtes den offentlige sektor som én samlet koncern, hvor 

effektiviseringer opnås gennem stordrift og ensartethed. 

Kommunegrænserne har i den henseende ingen betydning, og den politiske 

legitimitet er i Folketinget i toppen af koncernen og ikke 

kommunalbestyrelserne lokalt. Målene sættes fra centralt hold og udføres af 

kommunerne - måske endda med en statslig decentral organisering af 

implementeringsopgaven. Kommunerne er i højere grad et redskab for 

staten end for de borgere, der bor i lokalområderne. De senere år har der 

været en tendens til, at koncerntænkningen – eller elementer af den - har 

været fremherskende i statens arbejde med reformer og effektivisering.   

 

Alternativt ser både staten og kommunerne sig som en del af én samlet 

offentlig sektor, hvor de politiske niveauer har forskellige roller. 

Kommunerne kender de behov og dilemmaer, der opstår lokalt, og bringer 

deres erfaringer ind i statens reformarbejde som input til nye reformer. 

Kommunerne tager ansvar for at implementere reformerne lokalt og 

dokumenterer resultaterne over for staten. Samtidig er der et rum for lokal 

tilpasning, lokale mål og egne initiativer.  

 

Det er afgørende, at kommunestyret i fremtiden ikke reduceres til 

datterselskaber i en statslig velfærdskoncern. Koncernmodellen er hverken 

den mest effektive eller den mest demokratiske. Den decentrale 

styringsmodel er samfundsøkonomisk effektiv, fordi 

kommunalbestyrelserne har et økonomisk og kvalitetsmæssigt ansvar – 

direkte over for borgerne - og kan skalere udgifterne efter lokale behov. 

Samtidig sikrer det repræsentative lokaldemokrati, at borgernes 

synspunkter, oplevelser og bekymringer tages med ind i de 

kommunalpolitiske beslutninger samtidig med, at det overordnede blik for 

og ansvar for samfundsudviklingen og behovet for politiske prioriteringer 

på tværs fastholdes.  

 

Hvis fremtidens kommunestyre skal matche de udfordringer, samfundet 

står overfor, ligger der en opgave i at modernisere kommunestyret. 

Kommunestyret skal ikke bare tilpasse sig udviklingen, men også aktivt 

være med til at forme den. Kommunerne skal i den forbindelse tage bestik 

af særligt to forhold.  Borgernes forventninger og ønsket om en 

sammenhængende offentlige sektor betyder mindre plads til store forskelle 

kommunerne imellem. Samtidig er den realpolitiske situation, at skiftende 

regeringer og Folketinget i stigende grad lægger vægt på at følge reformer 

helt til dørs. Udfordringen ligger i ikke trinvist at ende i en model, hvor 

kommunerne er udførerled i en statslig velfærdskoncern. Omvendt må 
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kommunerne heller ikke ende i situation, hvor man modarbejder fornyelse 

og udvikling ved at fastholde ubegrænset selvstyre. 

 

Derfor er det vigtigt at have for øje, at kommunestyrets udvikling finder 

den rette balance mellem at implementere reformer og nå nationale 

målsætninger og fastholde et reelt kommunalpolitisk råderum.  

 

Det skal afklares, på hvilke opgaveområder det i fremtiden er afgørende at 

have beslutningskompetencen lokalt, og hvor stort handlerummet på de 

enkelte områder skal være. Det skal samtidig sikres, at rammerne for det 

politiske lederskab og den politiske ledelsesopgave udvikles, så 

udfordringerne reelt kan løftes.  

 

Kommunerne som forandringsmotoren i fremtidens velfærdssamfund 

Kommunerne påtager sig et betydeligt samfundsansvar ved proaktivt at 

udvikle den lokale velfærd, sikre kvaliteten i kerneydelserne, prioritere og 

styre ressourcerne og lede borgerne gennem omstillinger initieret lokalt og 

nationalt.   

 

Et stærkt kommunestyre kan løfte nye opgaver 

Det er kommunernes tilpasningsdygtighed og evnen til at påtage sig nye 

opgaver og bruge nye arbejdsformer, der har ført til et stærkt 

kommunestyre, og gjort kommunerne til forandringsmotoren i 

velfærdssamfundet.  

 

Det ansvar og den indsats kommunerne fx har påtaget sig med 

kommunalreformen og overtagelsen af nye opgaver som det specialiserede 

socialområde, er ét eksempel på, hvordan kommunestyret mestrer nye 

opgaver. Det er ikke noget, der sker med et snuptag. Det er en mangeårig 

omstilling styringsmæssigt, organisatorisk i samspillet med de øvrige 

velfærdsopgaver og i kvalitetsudviklingen af tilbuddene. At kommunerne 

kan løfte en sådan specialiseret og kompleks opgave viser styrken i 

kommunestyret og dets centrale rolle i velfærdssamfundets udvikling.  

 

Ét andet eksempel er det ansvar kommunerne påtog sig under krisen med 

genopretningen af landets økonomi. Det er svært at forudsige, hvilke 

udfordringer, opgaver og evt. kriser, som samfundet i fremtiden står 

overfor. Men hvis kommunestyret også i fremtiden skal spille en 

fremtrædende rolle og være forandringsmotoren kræver det, at 

kommunerne er parate til at tilpasse sig, for at kunne løfte nye og 

komplekse opgaver.   

 

Det er en sådan tilpasning, kommunerne oplever aktuelt. Eksempelvis er 

omstillingen fra at stille erhvervsservice til rådighed for de lokale 
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virksomheder til nu at forme en samlet og proaktiv vækstpolitik i fuld gang. 

Det kommer bl.a. til udtryk i de nye business regions. Gennem fælles 

satsninger inden for erhvervsstruktur, infrastruktur, uddannelse, kultur og 

turisme samarbejder kommunerne om at gøre et område attraktivt for 

investorer, virksomheder og arbejdskraft. En mere aktiv kommunal rolle i 

vækstpolitikken betyder også, at der skal fokus på, hvordan den lokale 

velfærd bedst understøtter vækst og udvikling. Åbningstider i dagtilbud, 

skolestruktur, infrastruktur, kultur- og fritidstilbud danner fundamentet for, 

hvordan borgeren kan få hele sit liv til at hænge sammen. For nogle 

virksomheder er det afgørende, at deres medarbejdere har adgang til en 

international skole, mens andre er afhængige af sagsbehandlingstider, et 

specialiseret redningsberedskab eller lokalplaner, der giver særlige 

muligheder.  

 

Vækstpolitik er et nyt kerneområde i kommunerne, ligesom beskæftigelses-

opgaven, udviklingen af det nære sundhedsvæsen, flygtninge og integration 

og klimatilpasning tilsvarende er blevet nye kommunale kerneopgaver. De 

vil, sammen med de øvrige kommunale velfærdsopgaver, være en væsentlig 

del af det, kommunerne vil blive målt på de næste 5-10 år. Disse nyere 

opgaver er alle kendetegnet ved at være komplekse, specialiserede og ved at 

kræve tværfaglig koordinering. Derfor er det lige præcis kommunerne, der 

kan løfte disse områder. Skal borgerne og virksomhederne opleve helhed og 

sammenhæng på tværs af indsatser, er der brug for vedvarende politisk 

opmærksomhed og styring.  

 

Det er kendetegnende for disse områder, at de på forskellig vis kræver 

samarbejde på tværs af kommuner. Der er ikke én samarbejdsstruktur, der 

kan bruges på alle områder. Tværkommunalt samarbejde er ikke udtryk for, 

at kommunerne ikke gør det godt nok, men et bevis på et løsningsorienteret 

og fleksibelt kommunestyre, der er klar til at løse opgaver i fælleskab på 

tværs af kommunegrænser.  

 

Et stærkt decentralt lokaldemokrati er afhængigt af, at kommunerne i 

fællesskab kan løfte nye specialiserede opgaver som disse – også selvom det 

er en stor udfordring, og stiller nye krav til den politiske ledelsesopgave, 

forvaltningen og kompetenceudviklingen i kommunerne.  

 

Lokal tilpasning til nationale mål er afgørende 

I de senere år har kommunerne gennemgået en intens reformperiode med 

omstilling af store dele af velfærdssamfundet. Alt tyder på, at denne 

reformperiode ikke er slut. Mange af reformerne indeholder nationale mål, 

der ikke bare sætter retningen men også niveauet for den lokale velfærd i 

hele landet. Ét eksempel er folkeskolereformen, hvor der er formuleret tre 

fælles mål for alle folkeskoler i landet med tilhørende opfølgnings-
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procedure. Mulighederne for at udvikle et skolevæsen med grundlæggende 

forskelle på, hvad eleverne lærer, findes således ikke mere.  

 

Tolerancen i befolkningen, medierne og i Folketinget for store forskelle i 

kernevelfærden er blevet mindre. Regering og Folketing beslutter i stigende 

grad nationale mål på velfærdsområderne, og går langt tættere på 

implementeringen af målene end tidligere. Det er en ny præmis. Bag den 

udvikling ligger et ønske om et sammenhængende Danmark, men 

velfærdsharmoniseringen er et klart opmærksomhedspunkt for udviklingen 

af fremtidens kommunestyre. 

 

Det er helt afgørende, at kommunerne tager afsæt i de forskellige 

forudsætninger, de har i forhold til økonomi, geografi, demografi og 

rekrutteringsmuligheder. Der skal sættes lokale mål og findes lokale veje, 

når de nationale mål skal implementeres. Nationale mål må ikke betragtes 

som et IKEA-skab, som kommunalpolitikere og forvaltning blot skal samle 

efter korrekt anvisning. Målene kan kun opnås, hvis de tilpasses lokale 

forhold og visioner i samspil med borgerne. Den grundlæggende omstilling 

af velfærdssamfundet kommer ikke oppefra. Det er i lokalsamfundene, at 

fremtidens velfærdssamfund er i støbeskeen, og der er massevis af 

eksempler på reformer og omstillinger, der er spiret lokalt.  

 

Fremtidens kommuner er velfærdssamfundets udviklingskraft 

De opgaver kommunerne løfter er med til at sætte rammerne for borgernes 

hverdag. Det gælder dagtilbud, folkeskole, ældrepleje m.v. Sikker drift er 

altafgørende for borgerne. Det betyder, at der er mange øjne på 

kommunerne, når de implementerer reformer som Folkeskolereformen, 

overtager opgaver som det specialiserede socialområde m.v. Udvikling og 

omstilling skal ske næsten uden, at borgerne kan mærke omstillings-

processen. Men kommunerne skal ikke desto mindre hele tiden udvikle 

opgaveløsningen.  

    

Innovation er decentral i sin natur. Det skal kommunerne bruge aktivt til at 

nytænke, udvikle sig, inddrage lokale aktører og finde nye løsninger. Det 

giver bedre velfærd, bedre lokalsamfund og større livskvalitet for borgerne. 

Udviklingskraften og det at man selv kan finde løsninger lokalt, er med til at 

begrunde kommunerne og kommunernes råderum. Mange problem-

stillinger kan kun løses ved at se ”ud af” kommunen, for mange borgere har 

ideer til, hvordan deres lokal samfund skal udvikle sig, og har energi til at 

føre det ud i livet.  

 

Udviklingskraften forpligter også. Kommunalbestyrelserne har et betydeligt 

ansvar for sektorens udvikling og for at lære af hinanden på tværs af 

kommunerne. Det kræver øget fokus på at indsamle og dele data og 
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benchemarke data vedrørende indsatser og effekter. Og det kræver, at man 

også ser på styringen og effektiviseringsmuligheder både i den enkelte 

kommune og på tværs af kommuner.  Der vil være en klar forventning om, 

at kommunal-bestyrelserne påtager sig ansvaret for kommunens resultater - 

både når det går godt og mindre godt – og for at disse resultater nås så 

effektivt som muligt.  

 

Kernen i den kommunalpolitiske ledelsesopgave 

Det er kommunalpolitikerne, der har ansvaret for at prioritere, styre og 

udvikle kommunen og den lokale velfærd. Det politiske lederskab kan ikke 

sættes på formel. Politikerrollen er personafhængig, og politikerne vælger 

selv, hvordan de vil udfolde det politiske lederskab.  

 

En vigtig del af et stærkt lokaldemokrati er, at borgerne har mulighed for at 

engagere sig. De senere års kommunalpolitiske beslutninger har handlet om 

prioriteringer og omstillinger af den lokale velfærd, der markant påvirker 

borgernes hverdag. Her har det været en vigtig politisk opgave at mobilisere 

borgerne og skabe opbakning til forandringerne.  

 

Skal tillid og opbakning til værdien af politiske beslutninger tæt på borgerne 

fastholdes, er det afgørende at gentænke, hvordan man tilrettelægger de 

politiske beslutningsprocesser og inddrager borgerne. Rigtig mange borgere 

har ideer til, hvordan deres lokalsamfund kan udvikle sig. Kommunen skal 

hjælpe med til at ideerne realiseres, uden at kommunen nødvendigvis 

overtager ansvaret selv.  

 

Der tegner sig i disse år et nyt borgerideal. Borgerne tænkes i højere grad 

”med ind” i opgaveløsningen som medproducenter og aktive medborgere. 

Borgerne ses som eksperter i eget liv, hvis egne ressourcer skal bringes i 

spil, både når de skal have hjælp fra kommunen, og når fællesskabet står 

overfor nye udfordringer.  

 

En grundlæggende forudsætning for at borgerne kan følge med i 

kommunalbestyrelsens arbejde er, at udfordringerne kommunen står over 

for tegnes tydeligt op, og at der er sammenhæng mellem kommunens 

udfordringer og de konkrete sager, kommunalbestyrelsen behandler.  

 

Kommunalpolitik kræver indsigt i maskinrummet 

Det er det repræsentative lokaldemokrati – kommunalbestyrelserne - der er 

omdrejningspunktet i kommunestyret. Kommunalbestyrelsen er en ”politisk 

kampplads”, hvor forskellige holdninger og interesser brydes om at finde 

den rette retning og de rette prioriteringer. Det sikrer demokratisk 

forankring af de lokalpolitiske beslutninger. Kommunalbestyrelsen er ikke 

kun en bestyrelse men en politisk ledelse. Kommunalpolitikerne skal være 
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så tæt på ”maskinrummet”, at de får et indblik i de faglige og styrings-

mæssige dilemmaer og diskussioner og kan afveje de forskellige hensyn.  

Politik og drift kan derfor ikke skarpt adskilles.  

 

Kommunalpolitikerne må ikke blive løsrevet fra forvaltningen og 

institutionerne. For at de kan varetage det politiske lederskab på vegne af 

borgerne, er det vigtigt, at kommunalpolitikerne får indsigt i relevant og 

konkret viden om institutioner og fagområder. Eksempelvis skal data om 

det samlede skolevæsen suppleres med indsigt i inklusionsarbejdet, 

sygefraværet og kvaliteten i læringen på den enkelte skole. Først når 

indsatsen på den enkelte institution kobles med kommunens samlede 

skolepolitik, er der grundlag for at beslutte om kommunalbestyrelsen skal 

justere retningen på skoleområdet som helhed eller igangsætte en indsats på 

specifikke skoler.  

 

Nye retninger for det politiske lederskab 

Den politiske ledelsesopgave må nødvendigvis ændre sig over tid, idet den 

formes af de samfundsmæssige udfordringer og af politikerne selv. Kernen i 

det kommunalpolitiske arbejde har hidtil primært handlet om at styre og 

udvikle den lokale velfærd. I fremtiden vil den politiske ledelsesopgave være 

større end det.  

 

Kommunalpolitikerne skal også lede borgerne 

Politik handler om at formulere holdninger til samfundsmæssige 

problemstillinger, og om at finde vejene til at føre dem ud i  livet. 

Traditionelt er vejen for at få politiske mål realiseret gået igennem 

kommunens organisation og opgaveløsning. I dag er det ikke tilstrækkeligt. 

Politisk ledelse handler i dag også at påvirke borgernes holdninger og 

adfærd gennem flere forskellige kanaler – medier, kampagner og nye former 

for borgerdialog. Det kan fx handle om at skabe forståelse for og 

opbakning til de omstillinger, kommunerne står overfor, afstemme 

borgernes forventninger til velfærden, og det kan handle om mere direkte at 

påvirke borgernes egen adfærd og livsstil fx om sundhed, uddannelse, 

energiforbrug, stemme ved valg m.v.  

 

Den lokale identitet skal udvikles strategisk 

Det er vigtigere end nogensinde, at kommunerne har en klar identitet. Det 

er en væsentlig forudsætning, når kommunen skal indgå i samarbejder med 

andre kommuner om vækst og udviklingsdagsordenen. Ikke alle kommuner 

kan gå samme vej. Men alle kommuner skal udnytte de forskellige 

muligheder, de har for at udvikle sig. Det er ikke alene et spørgsmål om, 

hvorvidt man eksempelvis vil være en grøn kommune eller kulturkommune. 

Det handler om de grundlæggende til- og fravalg, om 

befolkningssammensætning, virksomhedsstruktur, fordelingspolitik mellem 
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land og by, og om arbejdsdelingen i den omegn kommunen er en del af. 

Det er en vigtig kommunalpolitisk ledelsesopgave at træffe klare strategiske 

valg om, hvilken retning kommunen skal bevæge sig, og hvilken rolle den 

kan og vil udfylde.  

 

Det er kommunalbestyrelsen, der skal lede processen med at identificere 

potentialer og udvikle den lokale identitet. Men kommunalbestyrelsen kan 

ikke gøre det alene. Det er beslutninger, som både politikere, borgere, 

virksomheder og civilsamfund skal kunne identificere sig med, og det er en 

forudsætning, at alle kræfter i kommunen trækker i samme retning. 

 

Fremtidens udfordringer kræver samarbejde med mange aktører 

Skal kommunerne spille en afgørende rolle i vækst-, beskæftigelses-, 

uddannelses- og sundhedspolitikken kræver det, at kommunen åbner sig og 

samarbejder med bl.a. virksomheder, sygehuse og uddannelsesinstitutioner 

samt i tværkommunale samarbejder. Det er en vigtig del af det politiske 

lederskab at bringe de rette aktører sammen. Ved at gå sammen med andre 

fås et bredere billede af udfordringerne og løsningsmulighederne.  

 

Nye strukturer og samarbejder skal ikke bare tilpasses de enkelte opgaver, 

men skal også sikre effektive og gennemsigtige organisationsformer med 

demokratisk legitimitet.  
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Visioner og sigtepunkter for fremtidens kommunestyre kunne være: 

 

Beslutninger skal træffes, så tæt på borgerne som muligt .  

 

Kommunerne skal også i fremtiden være forandringsmotoren i velfærdssamfundet. 

 

Der er en stærk og tydelig kommunalpolitisk ledelse af den lokale velfærd og kommunen 

som lokalsamfund.  

 

Kommunerne er parate til at løfte nye opgaver – alene såvel som i fælleskab – når 

opgaverne bedst løses tæt på borgerne. 

 

Vækstpolitik er i fremtidens kommunestyre en hjørnesten på lige fod med velfærdspolitik.   

 

Fremtidens kommuner er en del af et sammenhængende velfærdssamfund, hvor 

kommunerne implementerer reformer og nationale mål og har et politisk råderum til at 

tilpasse målsætningerne til lokale forhold.  

 

Fremtidens kommuner går forskellige veje og udvikler hver sin identitet.  

 

Fremtidens kommune er åben og synlig i sin omverden og samler aktører i og uden for 

kommunen, når der skal findes svar på nye udfordringer.  

 

Kommunerne er gennemsigtige – resultaterne er synlige – og de ser sig selv som en del af et 

samlet kommunestyre, hvor viden, data, resultater deles, benchmarkes og bruges til at 

skabe bedre resultater lokalt og i fællesskab. 
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Resultatkontrakt 
for 

Foreningen ”EU og Internationalt samarbejde Syddanmark” 
for 2016-2017 

 
 
Baggrund 
Foreningen EU og Internationalt samarbejde Syddanmark blev stiftet den 1. januar 2007 efter 
en forudgående beslutning herom i et samarbejde mellem kommunerne i Region Syddanmark, Syddansk 
Vækstforum og regionsrådet i Region Syddanmark 
 
Formålet med foreningen er at danne rammen om et fælles syddansk EU-kontor i Bruxelles. Kontoret 
skal understøtte implementeringen af kommunale og regionale strategier inden for innovation, vidende-
ling og videnopbygning, anvendelse af ny teknologi og forskning, etablering og udvikling af nye virksom-
heder, udvikling af menneskelige ressourcer og udviklingsaktiviteter i yderområderne. 
 
Foreningen finansieres via de medlemskontingenter, der er foreslået af bestyrelsen og fastsat af general-
forsamlingen. Der er tale om et offentligt tilskud i henhold til lov om erhvervsfremme § 9, stk. 1 samt § 13, 
stk. 1. Det betyder, at foreningen ikke, for disse midler, må igangsætte initiativer, der indebærer direkte 
støtte til private virksomheder ligesom der ikke kan igangsættes konkurrenceforvridende aktiviteter i for-
hold til private aktører. Hensigten med erhvervsfremmeloven og hermed med regionale erhvervsudvik-
lingsmidler er at forbedre de erhvervsmæssige rammebetingelser.  
 
Kontoret udfører opgaver for Region Syddanmark, Syddansk Vækstforum, de syddanske kommuner og 
Syddansk Universitet i henhold til denne resultatkontrakt, der præciserer arten og omfanget af opgaver-
ne, som skal være til gavn for en åben kreds af virksomheder og institutioner i regionen. Denne resultat-
kontrakt fremlægges for Syddansk Vækstforum, regionsrådet og KKR til godkendelse under forudsætning 
af, at Det Syddanske EU-kontor (SDEO) udfører de i kontrakten beskrevne opgaver for det fastsatte 
medlemskontingent på 4.300.039,91 kr. for hhv. Vækstforum og Kommunekontaktrådet (KKR) i 2016 og 
det samme niveau for 2017, hvor der dog tages højde for pris- og lønudviklingen som brugt i aftalen for 
kommunernes og regionernes økonomi for 2017.  
 
Syddansk Universitet (SDU) betaler 678.500 kr. i 2016, og beløbet bliver fremskrevet på samme måde 
for 2017 som for KKR og Vækstforum. Der indgås med SDU en mere præcis resultataftale for 2016-
2017, der inden for rammerne af resultatkontrakten har specifikke mål for samarbejdet mellem SDU og 
SDEO.  
 
Aftalens formål 
Formålet med denne kontrakt er at fastlægge aktivitets- og resultatmål for SDEO og for de serviceydel-
ser, som SDEO skal levere til sine samarbejdspartnere. 
 
Aftalens partnere 
Aftalens partnere udgøres af SDEO, Syddansk Vækstforum, Region Syddanmark, Kommunekontaktrådet 
(KKR) for Syddanmark samt Syddansk Universitet.  
 
Aftaleperiode 
Aftaleperioden er på 2 år, fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2017, og perioden er baseret på 
bevillinger fra Vækstforum/regionsrådet, KKR og SDU.  
 
Styringsværktøjer 
Følgende værktøjer bliver styrende for SDEO for 2016 - 2017: 
 

• Én resultatkontrakt for ejerkredsen/Vækstforum fokuserende på kvantitative og kvalitative mål 
• Et arbejdsprogram, der er bestyrelsens/sekretariatets udmøntning af de aktiviteter, som skal 

sikre opfyldelsen af resultatkontrakten 



 

 2 

• To årsrapporter der beskriver årets aktiviteter og sammenholder resultaterne med resultatkon-
traktens mål  

 
Rammerne for det Det Syddanske EU-kontors aktiviteter 
SDEO har til formål at medvirke til en regional udvikling, hvor øget internationalt fokus og øget deltagelse 
i internationale projekter og netværk skal medføre udviklingsfremmende projekter og initiativer i såvel den 
private som offentlige sektor, med henblik på at sikre kontinuerlig innovation, forretningsudvikling og kon-
kurrencedygtighed. 
 
Aktiviteter og initiativer skal ske som led i udmøntningen af Syddansk Vækstforums erhvervs- og vækst-
rettede dele af Region Syddanmarks samlede vækst- og udviklingsstrategi. Projekter og ydelser skal 
således bidrage til opfyldelse af Vækstforums Handlingsplan for 2016-2017 og de erhvervs- og vækstret-
tede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Det betyder bl.a., at aktiviteter og initiativer skal 
komme virksomhederne til gavn, bidrage til vækst i produktivitet, højere eksportandel og vækst i antallet 
af beskæftigede. Ligeledes skal aktiviteterne bistå med at løfte aktiviteterne i SDU’s Strategi- og Ledel-
sesgrundlag frem mod 2020. 
 
Målgruppen for aktiviteterne vil være private virksomheder, offentlige institutioner og myndigheder samt 
universiteter og andre videregående uddannelsesinstitutioner, videncentre, klynger, brancheorganisatio-
ner og øvrige erhvervsfremmeaktører. 
 
SDEOs aktiviteter skal ligge i klar forlængelse af de øvrige syddanske erhvervsfremmeaktører i Syddan-
marks aktiviteter. Derfor skal der sikres størst mulig koordinering med disse med henblik på at sikre in-
ternational udvikling af specialiseret viden, synergiskabende initiativer, mens det skal undgås, at der ud-
bydes parallelle ydelser.  
 
I overensstemmelse med Vækstforums handlingsplan 2016-2017 søger SDEO at indgå et tæt samarbej-
de med de relevante klynger inden for indsatsområderne sundheds- og velfærdsinnovation, bæredygtig 
energi samt design og kreative erhverv. Desuden undersøges mulighederne for at indgå samarbejder på 
turismeområdet.  
 
SDEOs ydelser og aktiviteter skal stilles til rådighed for alle virksomheder og aktører i Region Syddan-
mark. Projekter, viden og resultater skal bedst muligt forankres hos de lokale og regionale erhvervsfrem-
meaktører. SDEO vil samarbejde tæt med de prioriterede syddanske klynger og Væksthus Syddanmark 
omkring identificering af relevante virksomheder, der kan have vækstmæssige fordele af at indgå i EU-
projekter. 
 
SDEO skal arbejde tæt sammen med de 22 syddanske kommuner, herunder særligt de lokalt forankrede 
erhvervsfremmeaktører og Væksthus Syddanmark. I samarbejdet med kommunerne skal der være et 
særligt fokus på de lokale virksomheder. 
 
SDEO’s aktiviteter er en kombination af bistand til udarbejdelse af EU-projektansøgninger, gennemførsel 
af EU-projekter, kontaktskabelse, informationsformidling, rådgivning og interessevaretagelse. SDEO’s 
rådgivning og medvirken til udarbejdelse af ansøgninger omfatter ikke midler fra kilder, som Vækstforum 
har indstillingsret til, dvs. programmerne for den Europæiske Regionalfond og Socialfond i Danmark samt 
de regionale erhvervsudviklingsmidler. 
 
Aktivitets- og resultatmål i kontraktperioden 
SDEO forpligter sig til at realisere følgende aktivitets- og resultatmål, der skal komme SDEO’s målgrup-
per inden for Vækstforums forretningsområder til gode: 
 
1. Internationalt samarbejde og projektudvikling 

• At SDEO over 2 år har ydet vejledning til udarbejdelse af EU-ansøgninger om minimum 125 mio. 
kr. til syddanske aktører. 

• At SDEO over 2 år via vejledning og rådgivning har bidraget til indsendelse af EU-ansøgninger 
med deltagelse af mindst 50 syddanske partnere, heraf minimum 35 partnere i projekter inden for 
Vækstforums forretningsområder.  
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• At SDEO’s rådgivning og support over 2 år har bidraget til, at der opnås tilsagn til EU-projekter til 
en samlet EU-medfinansiering på mindst 40 mio. kr. direkte til syddanske partnere. 

• At SDEO i forbindelse med ovenstående tre mål har samarbejdet med Region Syddanmarks pri-
oriterede klynger på området og bistået til udvikling af ansøgninger. I de indsendte ansøgninger 
skal de fire klynger Welfare Tech, CLEAN, Offshoreenergy og Design to Innovate således med-
virke i mindst én hver. Tilsammen skal klyngerne mindst indgå i 6 ansøgninger.  
 

2. Internationalisering af Syddanske virksomheder  
• At SDEO har været i kontakt med og yder information og rådgivning om europæisk samarbejde 

til 150 unikke syddanske virksomheder i løbet af de 2 år.  
• At screening af relevante virksomheder er sket i samarbejde med regionale og lokale syddanske 

erhvervsfremmeaktører, herunder de lokale erhvervskontorer, klyngerne og Væksthus Syddan-
mark, og at det sker på baggrund af fastlagte screeningskriterier: Mindst 75 af virksomhedskon-
takterne i kontraktperioden skal således være etableret på baggrund af henvisninger fra syddan-
ske erhvervsfremmeaktører.  

• At SDEO har gennemført unikke dybdegående kortlægninger af 60 syddanske virksomheders in-
ternationaliseringspotentiale gennem udvikling af EU-projekter eller anden grænseoverskridende 
virksomhedssamarbejde af kommerciel karakter.  

• At SDEO har faciliteret to årlige møder i netværket for Innovation i Syddanmark, INNOS, for syd-
danske erhvervsfremmeaktører med henblik på fælles kompetenceudvikling om innovation i virk-
somheder, EU-projektudvikling, screening af virksomheder og deling af cases.    

• At der på baggrund af punkt 1 og 2 i kontrakten samlet set indgår mindst 20 syddanske virksom-
heder i de indsendte ansøgninger.  

 
3. Internationalisering af kommunerne i Syddanmark 

• At der afholdes mindst to årlige arrangement i Netværket for Internationale Medarbejdere i Syd-
danmark, NIMS.  

• At mindst 8 kommuner i den 2-årige periode i dialog med SDEO får udarbejdet eller opdateret 
deres eksisterende strategi for deres EU-indsats, herunder får kortlagt deres potentiale og ønske 
om deltagelse i EU-projekter og europæisk samarbejde. Denne strategiske kortlægning danner 
baggrund for SDEO's løbende indsats for at sikre kommunens deltagelse i europæisk samarbej-
de.   

• At SDEO har medvirket til at udvikle etablere internationalt samarbejde eller udvikle et internatio-
nalt projekt i mindst 10 af de 22 kommuner i Syddanmark. 

 
4. Europæisk synlighed og Interessevaretagelse 

• At SDEO på baggrund af dialog med relevante syddanske aktører i mindst 20 tilfælde er frem-
kommet med indspil til påvirkning af udmøntningen af EU-programmer, herunder f.eks. Horizon 
2020, Cosme og Interreg 5 i forhold til SDUs og Region Syddanmarks interesser. 

• At kontoret har taget initiativ til eller bidraget til afholdelse af 4 konferencer, møder eller work-
shops med high level deltagelse fra EU's institutioner og vigtige europæiske samarbejdspartnere.  

• At SDEO sikrer, at syddanske aktører inden for forskning, energi, kreative erhverv og sundheds- 
og velfærdsinnovation bliver opmærksomme på og i mindst 10 tilfælde deltager i europæiske ar-
rangementer og den vej igennem opnår indflydelse og netværk, som gavner Syddanmark.  

 
5. Synlighed og kommunikation i Syddanmark 

• At SDEO sikrer minimum 10 årlige pressehistorier i regionale eller nationale medier fra EU-
projekter med syddanske aktører årligt, hvor muligheder og fordele ved at indgå i EU-projekter 
synliggøres.  

• At Syddanske virksomhedscases eller muligheder for virksomhederne i Syddanmark indgår i 
mindst 6 af de 10 historier. 

• At SDEO i samarbejde med medlemmernes kommunikationsenheder udvikler en kommunikati-
onsstrategi, der beskriver budskaber og målgrupper, og som i øvrigt bidrager til at skabe fortæl-
lingen om internationaliseringsindsatsen i Syddanmark 

 
6. Særskilte mål for SDU 
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• En række særskilte mål er udarbejdet med samarbejdet med SDU eksempelvis for match og 
rådgivning, strategisk fremme af SDU’s synlighed i EU, påvirkning af udmøntningen af EU-midler 
og information om EU-forskningspolitiske rammevilkår. 

 
Afrapportering  
SDEO forpligter sig til løbende at afrapportere på status for disse aktivitets- og resultatmål til SDEO’s 
bestyrelse samt Vækstforum.  
 
I kontorets årsrapport til ejerkredsen redegøres for samtlige aktiviteter og for målopfyldelsen i forhold til 
Vækstforums handlingsplan for 2016-2017 og SDEO’s målgrupper. SDEO forudsættes i årsrapporten at 
dokumentere en substantiel indsats i forbindelse med partnersøgning og udarbejdelse og kvalitetssikring 
af ansøgninger. Projekternes relevans i forhold til Vækstforums handlingsplan for 2016-2017 skal ligele-
des dokumenteres. Årsrapporten for 2016 bearbejdes og uddybes herudover af kontoret, således at den 
kan fungere som en statusevaluering for resultatkontrakten og forelægges Vækstforum og KKR. 
 
Udover den løbende opfølgning på resultaterne for SDEO i regi af SDEO’s bestyrelse og på tilbagemel-
dinger ved KKR-møder, i SDU GO og i Vækstforum, foretages på initiativ af Vækstforums sekretariat en 
afsluttende ekstern evaluering i andet halvår af 2017, hvor kontraktens resultatmål samt formål evalue-
res. 
 
SDEO forpligter sig endvidere til at stille sig til rådighed for yderligere evaluering, hvis tilskudsgiverne 
måtte ønske dette.  
 
 
For Region Syddanmark 
 
Konstitueret Udviklingsdirektør Dorthe Kusk 
 
 

Dato  Underskrift 
 
Kommunekontaktråd Syddanmark (KKR) 
 
Formand Egon Fræhr 
 
 

Dato  Underskrift 
 
For Syddansk Universitet 
 
Rektor Henrik Dam 
 
 

Dato  Underskrift 
 
For Foreningen ”EU og Internationalt samarbejde Syddanmark” 
 
Formand Johnny Søtrup 
 
 

Dato  Underskrift 
 
Direktør Rasmus Anker-Møller 
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1 Resumé: Det syddanske EU-kontor 

Samlet vurdering: 
 

Projektets tilrettelæggelse 
 

 
   

 

 Det Syddanske EU-kontor er gennemgående velfunge-

rende og har tilrettelagt sit arbejde hensigtsmæssigt. Ef-

fektpotentialet inden for Regionens forretningsområde 

'design' kunne dog styrkes, hvis der etableres et sektor-

specifikt team for dette område og samarbejdet med De-

sig2Innovate udbygges. Derudover vil det styrke SDEO's 

effektpotentiale, hvis der fokuseres yderligere på at styrke 

samarbejdet med de Syddanske Erhvervsfremmeaktører 

således, at der i højere grad sker en frasortering af virk-

somheder i forbindelse med den indledende screening. 

Samarbejdet med kommunerne kan styrkes, hvis SDEO i 

højere grad tematiserer sine arrangementer i NIMS net-

værket, så kommunerne kan deltage med afsæt i deres 

egen prioritering af det givne tema.  

Resultatskabelse 
 

 
   

 

 SDEO har nået sine aktivitets- og resultatmål. Dette med 

undtagelse af den direkte virksomhedsinvolvering i EU-

projektsamarbejde blandt de screenede virksomheder. Da 

tidshorisonten for dette resultat forventeligt kan være 

lang, er det sandsynligt, at målet nås senere som følge af 

de gennemførte aktiviteter. Derfor er målopnåelsen anført 

som 100%. Ift. de mere kvalitative målsætninger vedrø-

rende særligt de forudsætningsskabende aktiviteter har 

kontoret ligeledes nået de opstillede målsætninger og 

dermed styrket forudsætningerne for EU-

projektudvikling.  

Effektskabelse 
 

 
   

 

Aktørnes vurdering af SDEO's betydning for delta-
gelse i EU-projektudvikling   

Betydning for deltagelse  44,4 % 

Væsentlig betydning for deltagelse 40,7 % 
 

 SDEO's aktiviteter ligger generelt tidligt i en effektkæde, 

da de i høj grad skaber forudsætninger for effektskaben-

de aktiviteter/projekter. Det er vores vurdering, at 

SDEO's aktiviteter understøtter potentialet for vækst og 

udvikling hos syddanske aktører.  
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2 Baggrund og formål 

Dette afsnit indeholder en kort beskrivelse af projektets formål og baggrund samt 

en gengivelse af de vigtigste baggrundsoplysninger for projektet (tekstboks). Af-

snittet afsluttes med en illustration af projektets 'vækst- og forandringsmodel'. 

Det Syddanske EU-Kontor (SDEO) udspringer af samarbejdet i foreningen 'EU og 

internationalt samarbejde i Syddanmark - f.m.b.a.', der blev stiftet i 2007, som et 

samarbejde mellem regionsrådet i Region Syddanmark, Syddansk Vækstforum og 

de 22 kommuner i Region Syddanmark. I 2013 blev Syddansk Universitet endvide-

re medlem af foreningen og fik en plads i bestyrelsen.    

SDEO skal understøtte implementeringen af kommunale og regionale strategier 

inden for innovation, videndeling og videnopbygning, anvendelse af ny teknologi 

og forskning, etablering og udvikling af nye virksomheder, udvikling af menneske-

lige ressourcer og udviklingsaktiviteter i yderområderne. Dette gør kontoret ved at 

hjælpe institutioner, offentlige myndigheder og virksomheder med internationalt 

samarbejde og internationale udviklingsprojekter. 

SDEO's aktivitets- og resultatmål er defineret i Resultatkontrakt for Foreningen 

'EU og internationalt samarbejde Syddanmark for 2014-2015', som er indgået med 

Region Syddanmark, Syddansk Vækstforum, KKR Syddanmark og SDU. Det er eva-

lueringens formål at følge op på de aktivitets- og resultatmål, der er defineret i re-

sultatkontrakten samt sammenhængen til kontorets langsigtede strategiske effekt-

mål.  

For at indfri sit overordnede formål bidrager SDEO til udviklingen af EU-

projektansøgninger i samarbejde med bred vifte af syddanske aktører, der blandt 

andet omfatter klyngeorganisationer, uddannelses- og forskningsorganisationer, 

offentlige organisationer og private virksomheder. For at understøtte udarbejdelsen 

af ansøgninger gennemfører SDEO en række forudsætningsskabende aktiviteter, 

der i hovedtræk omfatter: At skabe relationer til relevante politikere, embedsfolk, 

organisationer m.fl.; at promovere hhv. syddanske aktører i international sammen-

hæng og mulighederne for internationalt samarbejde overfor syddanske aktører; at 

opnå indsigt i de politiske dagsordner i Syddanmark og i Bruxelles; og slutteligt at 

opnå indgående kendskab til de relevante EU-programmer. 

Baggrund 

Formål 
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2.1 Vækst- og forandringsmodel 

I dette afsnit beskrives hvilke effekter, det er hensigten at skabe med de bevilgede 

midler, samt hvordan disse effekter skal tilvejebringes. Vækst- og forandringsmo-

dellen er udarbejdet på baggrund af projektansøgningen og efterfølgende tilrettet på 

baggrund af interviews med sagsbehandler og projektleder. Figuren nedenfor giver 

således et overblik over de primære aktiviteter, der gennemføres i projektet, de 

umiddelbare resultater, der skal skabes gennem disse aktiviteter, samt hvilke effek-

ter, disse resultater på længere sigt forventes at medføre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektoplysninger for det Syddanske EU-Kontor 

› Bevillingsgiver: Region Syddanmark, Syddansk Vækstforum, de syddanske kommuner 
og Syddansk Universitet 

› Ansøger: Det Syddanske EU-kontor 

› Regionens sagsbehandler: Helene Mikkelsen 

› Samlet budget: DKK  17, 8 mio. kr.  

› Periode for resultatkontrakten: 1. januar 2014 til 31. december 2015 

Aktiviteter 

› Screening af syddanske virk-
somheder mhp. involvering i 
EU-projektsamarbejde. 

› Information, vejledning og 
support ifm. ansøgning om EU-
projektmidler ift. virksomhe-
der, organisationer og institu-
tioner. 

› Samarbejde med relevante 
klynger om ansøgning om EU-
projektmidler.  

› Interessevaretagelse og delta-
gelse i netværk mhp. allokering 
af EU-projektmidler. 

› Pressedækning og kommunika-
tion af SDEO's aktiviteter. 

Resultater 

› Private virksomheder, instituti-
oner og organisationer deltager 
i EU-projekter selvstændigt el-
ler via samarbejder med er-
hvervsklynger. 

› Øge andelen af EU-
projektmidler til syddanske 
virksomheder, institutioner og 
organisationer, inden for 
Vækstforums strategi.  

› Mere konkurrencedygtige virk-
somheder.  

› Virksomheder, institutioner og 
organisationer udvikler nye 
produkter, services og/eller ar-
bejdsmetoder.  

› Virksomheder, institutioner og 
organisationer oplever, at de 
stigende grad arbejder innova-
tivt. 

Effekter 

› Stigning i omsætning i virksom-
heder 

› Stigning i antal beskæftigede i 
virksomheder  

› Etablering og udvikling af nye 
virksomheder i Region Syddan-
mark 

› Anvendelse af forskning, innova-
tion og ny teknologi i virksom-
heder, institutioner og organisa-
tioner 
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3 Overordnet status  

SDEO har siden sidste evaluering styrket samarbejdet med de syddanske klynger. 

Således er særligt samarbejdet med CLEAN og Offshoreenergy.dk og Welfare 

Tech styrket i den perioden for denne resultatkontrakt. Dette skyldes ikke mindst 

de midler Vækstforum har allokeret til internationalisering af klyngeorganisatio-

nerne. Der er potentiale for yderligere samarbejde med Design2Innovate, så der 

fremadrettet kan udvikles EU-projektansøgninger under forretningsområdet design. 

Derudover er det fælles CRM system implementeret, hvilket understøtter samar-

bejdet med Væksthus Syddanmark og de kommunale erhvervsfremmeaktører. Der-

udover har SDEO i perioden for resultatkontrakten i vidt omfang trukket sig fra 

implementering af EU-projekter, hvilket giver SDEO mulighed for at fokusere på 

forudsætningsskabende aktiviteter og EU-projektudvikling. Kun i enkeltstående 

tilfælde er SDEO involveret i implementeringen af EU-projekter. Formålet er at 

hjælpe de syddanske partnere, der er involveret i EU-projekterne, med at løfte nog-

le af de administrative byrder samt løbende at biddrage med rådgivning.  
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4 Rapportens konklusioner 

Dette afsnit indeholder en præsentation af rapportens konklusioner struktureret ef-

ter 3 hovedtemaer: tilrettelæggelse, resultatskabelse og effektskabelse. 

4.1 Projektets tilrettelæggelse 

I dette afsnit præsenterer vi vores vurdering af projektets tilrettelæggelse ud fra de 

fire fastlagte evalueringsparametre. Afsnittet indledes med en grafisk fremstilling, 

som giver et overblik over evalueringens konklusioner. 

 

Det er vores vurdering, at der overordnet er en god sammenhæng mellem SDEO's 

aktiviteter og de målsætninger, der er opstillet i kontorets resultatkontrakt. Herun-

der understøtter SDEO's forudsætningsskabende aktiviteter hensigtsmæssigt udvik-

lingen af EU-projektansøgninger og allokering af midler til syddanske aktører.  

Blandt de interviewede aktører er der bred enighed om, at SDEO's viden og indsigt 

i EU's rammeprogrammer og policy-dagsordner samt relationer til embedsmænd, 

potentielle samarbejdspartnere m.fl. er med til at øge kvalitet og relevans af de EU-

projektansøgninger, syddanske aktører udarbejder i samarbejde med SDEO. 

I den virksomhedsrettede indsats benytter SDEO i samarbejde med de syddanske 

erhvervsfremmeaktører sig af en 'tragt-model', hvor erhvervsfremmeaktørerne efter 

en indledende screening henviser relevante virksomheder til en dybdegående 

0
1
2
3
4
5

Sammenhæng
ml. aktiviteter

og mål

Organisering &
projektledelse

Kvalitet i
aktiviteter

Forankring &
bæredygtighed

Sammenhæng  

mellem aktiviteter 

og mål 



   
10 EVALUERING IFM. AFSLUTNING AF RESULTATKONTRAKT 2014-2015 

 

screening hos SDEO. 1 På nuværende tidspunkt gennemføres der ikke screening af 

alle relevante virksomheder i Syddanmark, imens der foretages langt flere dybde-

gående screeninger end forventet, med det resultat at cirka halvdelen af virksomhe-

derne sorteres fra efter den dybdegående screening. Dermed udnyttes det fulde po-

tentiale for EU-projektsamarbejde for de syddanske virksomheder fuldt ud med den 

nuværende praksis.  

SDEO er grundlæggende organiseret hensigtsmæssigt med to sektorspecifikke ind-

satsområder, et indsatsområde dedikeret samarbejdet med SDU og et tværgående 

team for 'Erhverv & Innovation'. Kontorets leder besidder uden tvivl de rette kom-

petencer både i forhold til daglig ledelse og forståelse for behovene hos kontorets 

målgrupper. 

Samarbejdet med klyngeorganisationerne er ifølge de interviewede repræsentanter 

relevant og i vid udstrækning værdiskabende, om end det også rummer udfordrin-

ger. Således kan SDEO kun biddrage til EU-projektudvikling i samarbejde med de 

nationale klyngeorganisationer i det omfang, at projektet har en klar syddansk for-

ankring, og derfor i nogle tilfælde må afstå for at biddrage til EU-projektudvikling. 

Særligt CLEAN og Welfare Tech opbygger aktuelt selv en væsentlig kapacitet til at 

arbejde internationalt. Dette vil fremadrettet kræve, at SDEO i dialog med klynge-

organisationerne tydeligt definerer, hvilke af SDEO's ydelser, der fortsat vil være 

værdiskabende for samarbejdet med klyngerne. Samarbejdet med Design2Innovate 

er organiseret i SDEO's tværgående indsatsområde, hvilket bevirker, at kontoret 

ikke i samme omfang foretager en matchning og udvikler projektansøgninger som 

under de øvrige indsatsområder.  

Overordnet vurderer vi kvaliteten i SDEO's opgavevaretagelse som tilfredsstillen-

de. Således giver de interviewede aktører gennemgående udtryk for, at SDEO bid-

drager til udviklingen af projektansøgninger med væsentlig viden og kompetencer.  

For at opretholde kvaliteten i SDEO's arbejde er det afgørende, at de ydelser konto-

ret tilbyder, er tilpasset behovet hos deres samarbejdspartnere. Enkelte af de inter-

viewede samarbejdspartnere giver udtryk for, at kontorets ydelser kun i mindre om-

fang er relevant i forhold til de udviklingsopgaver de aktuelt gennemfører. Dette 

gælder særligt for aktører, der selv allokerer ressourcer til at arbejde internationalt. 

Dette understreger nødvendigheden af, at SDEO i dialog med sine samarbejdspart-

nere definerer de ydelser, der er relevante for samarbejdet.  

SDEO understøtter internationalisering af de syddanske kommuner via netværket 

NIMS. Der er dog dels stor forskel på, hvordan kommunerne lader sig repræsentere 

                                                      

 

 
1 Der skelnes i evalueringsrapportens terminologi mellem "indledende screening", der fore-

tages af syddanske erhvervsfremmeaktører og "dybdegående screening", der er i resultat-

kontrakten er defineret som mål for SDEO.  

Organisering &  

projektledelse 

Kvalitet i  

aktiviteter 
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i netværket, og hvor højt internationalisering er på den enkelte kommunes dagsor-

den. Det er ligeledes vores vurdering, at der er stor variation i, hvor relevant inter-

nationalt samarbejde opleves i kommunerne, hvilket naturligvis har betydning for, 

hvor relevant SDEO's ydelser opleves i kommunerne.  

På virksomhedssiden har implementeringen af et fælles CRM system i denne kon-

traktperiode bidraget til at systematisere dialogen med virksomheder, hvilket er en 

styrkelse af kvaliteten i samarbejdet mellem SDEO og de syddanske erhvervs-

fremmeaktører.  

Det er vores overordnede vurdering, at SDEO igennem sin opgavevaretagelse un-

derstøtter, at kontorets samarbejdspartnere opbygger viden og kompetencer til at 

arbejde internationalt. Således understøtter kontoret i sin opgavevaretagelse inter-

nationalisering af syddanske aktører.  

Det er dog en løbende opgave for kontoret at formidle viden om kontores funktion 

og ydelser til de kommunale erhvervsfremmeaktører, så de bærer denne viden med 

ud til relevante virksomheder. Det er vores vurdering, at der aktuelt er stor variati-

on på hvordan de kommunale erhvervsfremmeaktører løfter denne opgave, hvilket 

naturligt afspejler erhvervsfremmeaktørernes egne ressourcer og motivation for 

understøtte internationalisering af virksomhederne.   

4.2 Gennemførelse af aktiviteter  

SDEO har planmæssigt gennemført de tilrettelagte aktiviteter i overensstemmelse 

med de aktivitetsmål, der er opstillet i resultatkontrakten. Opgørelsen af de kvanti-

tative mål er gengivet i tabellen herunder.  

Forankring og  

bæredygtighed 
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Aktivitetsmål  
Mål i 

kontrakt-
perioden 

Status 
Resultat-
opnåelse  

i % 

Vejledning ydet til udarbejdelse af 
ansøgninger i alt.  

200 mio. kr.  1,4 mia. kr. + 100 % 

Vejledning ydet til udarbejdelse af 
ansøgninge til syddanske aktører.  

75 mio. kr. 355 mio. kr. + 100 % 

Udvikling af projektansøgninger 
med CLEAN, Welfare Tech, 
Offeshoreenergy og 
Design2Innovate. 

6 132 + 100 % 

Syddansk deltagelse/profilering 
ved europæiske konferencer 
inden for Væsktforums strategiske 
målsætninger. 

2-43 4 100 % 

Dybdegående screening af 
virksomheder med potentiale for 
at indgå i EU-projekter. 

40 110 + 100 % 

Pressedækning af aktiviteter 10 31 + 100 % 

 

SDEO har overperformet på de to mål der vedrører vejledning til udarbejdelsen af 

ansøgninger. Dette skyldes, at der perioden for resultatkontrakten er indsendt en 

række størrer EU-projektansøgninger, hvor SDEO igennem længere tid har 

biddraget til udarbejdelsen af ansøgningen. Dette betyder, at de beløb, der er ansøgt 

for i perioden for resultatkontrakten, er ekstraordinært høje og derfor ikke 

nødvendigvis repæsentative for, hvad SDEO gennemsnitligt vil kunne biddrage til.  

SDEO har endvidere arbejdet mod at indfri en række af mere kvalitative 

målsætninger, herunder målrettet kommunikation til de syddanske virksomheder 

og afholdese af møder og dokumenatation for samarbejdet i NIMS. Omend disse 

målsætninger er vanskelige at operationalisere er det vores vurdering, at kontorets 

opgavevaretagelse honorerer disse målsætninger.  

4.3 Resultatskabelse 

Afsnittet indeholder en kort fremstilling af projektets resultatskabelse med fokus på 

projektets resultatopnåelse på evalueringstidspunktet.  

                                                      

 

 
2 Dette dækker over seks ansøgninger i samarbejde med CLEAN, fire med Offeshoreener-

gy.dk, tre med Welfare Tech og ingen med Design2Innovate.  
3 Energitopmøde mellem Esbjerg, Aberdeen og Stavanger, Esbjerg, februar 2014, Doctors 

in Horizon 2020, Syddansk Universitet, november 2014, Engineers in Horizon 2020, Syd-

dansk Universitet, december 2014, WHINN Matchmaking, Odense, forventet oktober 2015- 
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SDEO har på evalueringstidspunktet nået størstedelen af de kvantitative resultat-

mål. Dog har SDEO på evalueringstidspunktet ikke nået målet om, at fem af de 

virksomheder, der har gennemgået en dybdegående screening, skal indgå i EU-

projektsamarbejde.  

Projektudvikling- og ansøgning er en langstrakt proces, hvorfor det kan forventes, 

at flere virksomheder vil indgå i EU-projektsamarbejde efter evalueringstidspunk-

tet som følge af SDEO's aktiviteter inden for kontraktperioden. Det er således reali-

stisk, at SDEO vil opnå det opstillede mål efter kontraktperiodens afslutning som 

resultat af de screeninger, der er gennemført i kontraktperioden. Af denne grund 

har vi valgt ikke at lade det trække ned i den samlede resultatopnåelse. Derudover 

indgår yderligere fire virksomheder i godkendte EU-projektsamarbejder, dog uden 

på forhånd at være screenet af SDEO.  

SDEO har overperformet på de to mål der vedrører tilsagn til EU-projekter. Dette 

skyldes, at der i peridoen for resultatkontrakten er opnået tilsagn om en række EU-

projekter, hvor SDEO igennem længere tid har biddraget til udarbejdelsen af 

ansøgningen. Derfor er de beløb, der er opnået tilsagn til i perioden for 

resultatkontrakten, er ekstraordinært høje og ikke nødvendigvis repæsentative for, 

hvad SDEO gennemsnitligt vil kunne biddrage til. 

Resultatmål jf. resultatkontrakt 
Mål i 

kontrakt-
perioden 

Status 
Resultat-
opnåelse  

i % 

Tilsagn til EU-projekter i alt.  75 mio. kr. 292 mio. kr. + 100 % 

Tilsagn til EU-projekter direkte til 
syddanske partnere. 

30 mio. kr. 150 mio. kr. + 100 % 

Antal screenede virksomheder 
indgår i EU-projektsamarbejde i 
kontraktperioden.  

5 3 60 % 

SDEO bliver syddansk tovholder 
for Enterprise Europe Network, i 
samarbejde med VHSD og de 
relevante erhvervsklynger. 

Godkendt 
ansøgning 

Godkendt 100 %  

 

I supplement til ovenstående, viser figuren herunder status for de projekter, der er 

udviklet i resultatkontraktens periode. Figuren viser, at der er opnået tilsagn om 

30 % af de ansøgninger, hvor SDEO har været involveret i projektudviklingen. 26 

83%

76%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tidsforbrug

Budgetforbrug

Resultatopnåelse

Resultatopnåelse 
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% er i perioden afvist, mens 44 % er indsendt, og afventer afgørelse om tilsagn el-

ler afslag.  

 
 

Foruden de kvantitative resultatmål er der i resultatkontrakten opstillet en række 

kvalitative målsætninger, der primært vedrører de forudsætningsskabende aktivite-

ter.  

 

SDEO har, som særskilt mål at allokere ressourcer og indgå i såvel styregruppe 

som arbejdsgruppe i arbejdet for at sikre Syddanmark de bedste muligheder for at 

indgå i et 'Knowledge and Innovation Center' (KIC) på sundhedsområdet. Kontoret 

har arbejdet målrettet mod dette mål, men ansøgningen blev afvist i december 

2014. Kontoret har på trods af den afviste ansøgning opfyldt resultatkontraktens 

mål. 

 

I supplement til de resultatmål, der er opstillet i SDEO's resultatkontrakt, har vi 

som led i evalueringen adspurgt de virksomheder, institutioner og organisationer, 

der har samarbejdet SDEO, hvilke af deres ydelser, der har biddraget væsentligt til 

udarbejdelsen af EU-projektansøgninger.  

 

 N = 27 

Supplerende resultatmål  Ydelse 
Procentvis  
fordeling 

Virksomheder, institutioner og organisa-
tioner, der har deltaget i EU-
projektudvikling oplever, at SDEO har 
biddrage væsentligt med:   

Udvikling og modning af 
projektideen 

40,7 % 

Identifikation af og match 
med relevant EU-indkaldelse 

66,7 % 

Identikation af europæiske 
projektpartnere 

37,0 % 

Hjælp med budgetlægning 18,5 % 

Ansøgningsskrivning og 
kvalitetssikring 

59,3 % 

 

Med udgangspunkt i ovenstående besvarelser samt de kvalitative input fra de gen-

nemførte interviews er det vores vurdering, at SDEO generelt tilbyder en relevante 

44%

30%

26%

Indsendt Godkendt Afvist
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vifte ydelser til sine samarbejdspartnere. 'Identifikation af og match med relevante 

EU-indkaldelser' skiller sig særligt ud. I de gennemførte interview gives der ofte 

udtryk for, at de forskellige rammeprogrammer, og de muligheder der knytter sig 

hertil, kan forekomme abstrakte og vanskelige at overskue, hvilket understøtter, at 

netop den ydelse opleves som relevant. Derudover scorer 'Ansøgningsskrivning og 

kvalitetssikring' højt. Dette harmonerer med, at aktørerne ofte oplever, at de har 

vanskeligt ved at allokere nok ressourcer og kompetencer til at udarbejde en EU-

projektansøgning.  

Nedenfor præsenteres projektets budget- og tidsforbrug på evalueringstidspunktet. 

 Total Forbrug d.d. %-vist forbrug 

Budgetforbrug 17,8 mio. kr. 6,1 mio. kr.4 76 % 

Tidsforbrug 24 mdr. 20 mdr. 83 % 

 

4.4 Effektskabelse  

Dette afsnit knytter sig til de effekter, som SDEO sigter mod på længere sigt. Der 

er ikke opstillet operationelle mål for effekten af SDEO's arbejde i resultatkontrak-

ten, men en række strategiske målsætninger, der blandt andet vedrører anvendelsen 

af ny teknologi, øget innovation og anvendelse af forskningsbaseret viden hos de 

syddanske virksomheder. Derudover er ønsket, at skabe vækst og udvikling i de 

syddanske virksomheder på kort sigt ved at involvere virksomhederne direkte i 

EU-projektsamarbejde, og på længere sigt via projekter hos offentlige aktører og 

videninstitutioner.  

 

Når effekterne ikke er en del af SDEO's resultatkontrakt skyldes det, at SDEO kun 

i enkeltstående tilfælde er involveret i implementeringen af de projekter, der får 

tilsagn om midler. SDEO har således ikke nogen indflydelse på, hvordan projek-

terne udmøntes. Det er dermed en præmis for SDEO's arbejde, at selve implemen-

teringen af de bevilgede EU-projektmidler i tilfredsstillende omfang vil understøtte 

de effektmål, der er beskrevet i resultatkontrakten. 

 

Det er vores overordnede vurdering, at SDEO understøtter vækst og udvikling hos 

de syddanske aktører. Kontorets aktiviteter ligger tidligt i den effektkæde, der på 

sigt skal skabe de ønskede effekter, men det vores vurdering, at aktiviteterne me-

ningsfuldt understøtter en langsigtet effektskabelse, som i sidste ende styrker mu-

ligeden for jobskabelse i regionen.  

 

For at belyse effekterne af kontorets arbejde har vi i forbindelse med denne evalue-

ring udsendt et spørgeskema til de aktører, der har deltaget i EU-projektudvikling i 

samarbejde. Spørgeskemaet er udsendte til de 60 virksomheder, institutioner og 

                                                      

 

 
4 Budgetforbrug er opgjort pr. august 2015.  

Budget- og  
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organisationer, hvoraf 27 har afgivet besvarelser, hvilket giver en responsrate på 46 

%.  

 

En væsentlig indikator for effekten af SDEO's arbejde er den betydning de syddan-

ske aktører tillægger samarbejdet med SDEO i forbindelse med udvikling af EU-

projektansøgninger.  

 

I spørgeskemaet svarer 85 % af aktørerne, at SDEO har haft 'betydning' eller 'væ-

sentlig betydning' for deres deltagelse i udvikling af en EU-projektansøgning. In-

gen af respondenterne angiver, at kontoret ikke har haft betydning. 

 
N= 27  

 
 

En indikator på effekten af SDEO's arbejde er virksomhedernes, institutionernes og 

organisationernes vurdering af, om det EU-projekt, der er udviklet i samarbejde 

med SDEO forventes at medføre, at aktøren udvikler ny teknologi eller forbedre ny 

teknologi. Som det fremgår af tabellen, svarer cirka fire ud af fem aktører bekræf-

tende på dette.  

 

 Ja Nej Ikke relevant 

Udvikling af ny teknologi eller pro-
cesser 

85,5 % 0 % 14,8 % 

Forbedring af eksisterende teknologi 
eller processer 

81,5 % 3,7 % 14,8 % 

 

 

Blandt de EU-projektansøgninger, der er udarbejdet i perioden for resultatkontrak-

ten har en række innovation som et bærende element. Særligt innovation i forbin-

delse med udvikling af nye teknologier og produkter går igen i de projekter, der er 

udviklet ansøgninger til. 

   

Det er realistisk at nå målet om involvering af private virksomheder i EU-

projektsamarbejde. Der er dog tale om et moderat mål om, at fem virksomheder 

involveres i EU-projektsamarbejde i perioden for resultatkontrakten. I den forbin-

delse er det væsentligt at bemærke, at der sker en stor virksomhedsinvolvering 

41%

44%

15%

Ja, det har haft væsentlig betydning for vores deltagelse

Ja, det har haft en betydning for vores deltagelse

Ja, men det har kun haft mindre betydning for vores deltagelse

Nej, det har ikke haft betydning for vores deltagelse

Betydning af samar-

bejde med SDEO  

Nye teknologi, sam-

arbejde med viden-

institutioner og in-

novation  

Effekt for private 

virksomheder  
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igennem klyngeorganisationerne. Da det kan være vanskeligt for en SMV at alloke-

re de nødvendige ressourcer og organisatoriske kapacitet til at indgå i et EU-

projektsamarbejde, er det vores vurdering, at det understøtter SDEO's effektpoten-

tiale, at samarbejdet med virksomhederne for en stor dels vedkommende sker igen-

nem klyngeorganisationerne.  

 

På baggrund af de gennemførte interviews er det endvidere vores vurdering, at der 

primært er tale om et langsigtet effektpotentiale for de private virksomheder. Det 

har således ikke i forbindelse med evalueringen været muligt at identificere umid-

delbare effekter i form af øget omsætning eller jobskabelse i private virksomheder, 

der har været involveret i EU-projektudvikling.   

5 Anbefalinger og læringspunkter 

Her præsenterer vi de vigtigste anbefalinger, som COWI vil pege på med baggrund 

i evalueringen af SDEO. Anbefalingerne er ikke i prioriteret rækkefølge. I forbin-

delsen med evalueringen er der udarbejdet en række konkrete anbefalinger til juste-

ringer af SDEO's resultatkontrakt. Disse anbefalinger kan læses i bilag C.  

Vi anbefaler, at man afklarer hvilken status forretningsområdet 'design' skal have i 

SDEO's arbejde fremadrettet. Design er i dag organiseret under SDEO's tværgåen-

de team 'Erhverv & Innovation', hvilket giver dette forretningsområde et mindre 

tydeligt fokus end regionens øvrige forretningsområder. Dette kommer til udtryk 

ved, at der inden for denne resultatkontrakts periode ikke udviklet EU-

projektansøgninger sammen med Design2Innovate.  

Blandt de interviewede aktører er der bred enighed om, at SDEO's særligt skaber 

værdi i relation til udvikling af EU-projektansøgninger, når kontoret kan trække på 

sektorspecifik viden, som det er tilfældet med 'sundhed & velfærdsinnovation' og 

'Energi og Transport'. Det er derfor vores vurdering, at det er en forudsætning for at 

udvikle EU-projektansøgninger inden for design, at kontoret i højere grad end i dag 

opbygger kompetencer inden for dette forretningsområde.  

For at dette skal give mening, skal SDEO's prioritering af dette forretningsområde 

modsvares af en tilsvarende udvikling i Design2Innovate, hvor klyngeorganisatio-

nen prioriterer opbygning af kompetencer og allokering af ressourcer til at håndtere 

EU-projektansøgninger. Konkret foreslår vi, at man med udgangspunkt i en revide-

ring af den gældende samarbejdsaftale præciserer SDEO's og Design2Innovates 

input til et styrket samarbejde.  

I perioden for den aktuelle resultatkontrakt har SDEO foretaget en dybdegående 

screening af 110 virksomheder, mod et mål på 40 virksomheder. På baggrund af en 

dybdegående screening fortaget af SDEO er cirka halvdelen af de henviste virk-

somheder sorteret fra, imens den anden halvdel begynder udvikling af en EU-

projektansøgning. På den baggrund anbefaler vi, at SDEO fremadrettet yderligere 

Anbefaling 1: Over-

vej fokus på 'design' 

Anbefaling 2:  

Fokus på at tilføre 

kompetencer til ind-

ledende screening  
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styrker sit fokus på at formidle viden og indsigt om relevante virksomhedsprofiler 

til de syddanske erhvervsfremmeaktører, så erhvervsfremmeaktørernes indledende 

screening af virksomhederne i højere grad kan understøtte, at flere relevante virk-

somheder sendes videre til den dybdegående screening.  

Samarbejdet i NIMS afspejler, at der på tværs af de 22 syddanske kommuner er 

stor forskel på, hvordan samarbejdet med SDEO håndteres, eksempelvis hvordan 

kommunerne lader sig repræsentere i samarbejdet. Der er ligeledes stor forskel på 

kommunernes motivation for at deltage samarbejdet jf. deres egne strategiske fo-

kusområder. Vores konkrete anbefaling er derfor at afholde arrangementer i NIMS 

regi med sektorspecifik fokus, hvor kommuner med særlig motivation for at udvik-

le projekter inden for et bestemt tematisk fokus kan deltage og tilegne sig konkret 

viden inden for den givne sektor. 

Selvom SDEO via forskellige ydelser understøtter udarbejdelsen af en EU-

projektansøgning er det op til den ansøgende virksomhed, institution eller organisa-

tion at formulere selve ansøgningen. Evne og motivation til at gøre dette siger i 

mange tilfælde noget om den reelle motivation for at deltage i en EU-

projektansøgning, men ofte ses det også, at en EU-projektansøgning droppes, fordi 

det ikke er muligt den potentielle ansøger at allokere ressourcer til at formulere 

ansøgningen. For virksomhedernes vedkommende skyldes det ofte, at driftsopgaver 

prioriteres højere eller at udarbejdelse af EU-projektansøgninger vurderes at være 

for risikabelt at investere i. Af konkurrencehensyn er det ikke muligt for klyngeor-

ganisationerne at hjælpe virksomhederne, medmindre de selv indgår i ansøgning, 

hvilket i mange tilfælde ikke er tilfældet.  

Vi anbefaler derfor, at man afsøger muligheden for at etablere en pulje, der gør det 

muligt for ansøgende virksomheder, institutioner og organisationer, at søge om 

midler til dækning af udgifter, der er forbundet med udarbejdelse af EU-

projektansøgninger. Muligheden for at søge støtte bør ligge efter SDEO's dybdegå-

ende screening, så der sikres størst muligt effektpotentiale af midlerne. En lignende 

ordning findes allerede i forbindelse med Det Norddanske EU-kontor, og det er 

vores vurdering, at en sådan ordning vil styrke kvaliteten og relevansen af de ud-

viklede EU-projektansøgninger.  

Samarbejdet med de fire syddanske klyngeorganisationer er en central del af 

SDEO's arbejde. Der er dog stor forskel på klyngeorganisationernes forudsætninger 

og motivation for at arbejde internationalt, og dermed også på hvilke ydelser det er 

relevant for kontoret at tilbyde. For CLEAN, Welfare Tech og Offshoreenergy.dk 

vil det fremadrettet i høj grad være et spørgsmål om at SDEO i udviklingen af EU-

projektansøgninger biddrager med afmålte og specialiserede ydelser, hvor første-

håndskendskab og kontekstspecifik viden fra de relevante EU-programmer bringes 

i spil. Der er blandt de interviewede bred enighed om at samarbejdsaftaler mellem 

SDEO og klyngeorganisationerne er et relevant styringsredskab for samarbejdet. Vi 

anbefaler derfor, at samarbejdsaftalerne i endnu højere grad anvendes til at formu-

Anbefaling 3:  

Temaopdeling af det 

kommunale samar-

bejde 

Anbefaling 4: Pulje 

til finansiering af 

formulering af EU-

projektansøgning 

Anbefaling 5: Større 

fokus på klyngeor-

ganisationernes be-

hov  
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lere konkrete mål for samarbejdet, hvor SDEO's ydelser vil være et relevant 'add-

on' til klyngeorganisationernes arbejde.  
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Bilag A Projektets resultater og effekter 

Nedenstående tabeller viser projektets resultat- og effektmål. De obligatoriske 3 målsætninger, som 

ansøger har angivet i 'det obligatoriske bilag til ansøgningen', er angivet i tabel 1 eller 3 afhængigt af, 

om der er tale om resultatmål eller effektmål. Yderligere relevante resultatmål er angivet i tabel 2. 

RESULTATER 

Tabel 1: Primære resultatmål – som indmeldt i det obligatoriske bilag til ansøgningen 

Kode 

(RSD) 

Projektets målsætning som formuleret af pro-

jektet selv – eller som operationaliseret ifm. 

denne evaluering. 

I projektperioden 3 år efter projektslut 

Mål Status Mål Forventet 

 

Tabel 2: Supplerende resultatmål 

Projektets øvrige resultatmål som f.eks. formuleret i an-

søgningen 

I projektperioden 3 år efter projektslut 

Mål Status Mål Forventet 

 

 
   

 

 

 
   

 

 
 

   
 

 

EFFEKTER 

Tabel 3: Effektmål (kun eventulle effektmål fra det obligatoriske bilag til ansøgningen)  

Kode 

(RSD) 

Projektets målsætning som formuleret af pro-

jektet selv – eller som operationaliseret ifm. 

denne evaluering. 

I projektperioden 3 år efter projektslut 

Mål Status Mål Forventet 
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Bilag B Forklaring til trafiklys-scorer 
 

 

Alle scorer er udtryk for evaluators helhedsvurdering. Vurderingen er baseret på alle ind-
samlede data, herunder interviews med projekthold, sagsbehandler, partnere og evt. andre 
interessenter samt kvantitativ data fra spørgeskemaer og statusrapporter m.v. 

O
V

ER
O

R
D

N
ET

 S
C

O
R

E
 

Denne samlede score er en helhedsvurdering baseret på de individuelle scorer for de tre overordnede eva-

lueringstemaer i rapporten (se nedenfor). Som udgangspunkt vil den overordnede score for projektet være 

et 'gennemsnit', dvs. hvis to temaer er grønne og ét er gult, vil den samlede karakter være grøn. 

Trafiklys Betydning 

 [GRØN] Projektet vurderes overordnet som fornuftigt, men kan have væsentlige udfordringer 

 [GUL] Projektet har vanskeligheder med at realisere de ønskede resultat- og/eller effektmål 

 [RØD] Der er flere kritiske forhold i projektets resultat- og effektskabelse 
 

1
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e
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e
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e
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Trafiklys-scoren for projektets tilrettelæggelse er baseret på de individuelle scorer for de fire vurderingspa-

rametre 'sammenhæng mellem aktiviteter og mål', 'organisering og projektledelse', 'kvalitet i hovedaktivite-

ter' og 'forankring og bæredygtighed'. For hvert af disse fire parametre er der givet en score fra 1-5, hvilket 

er præsenteret grafisk i vurderingsdiamanten i rapportens afsnit 4.1. Den samlede score for projektets tilret-

telæggelse er et gennemsnit af disse fire scorer.  

Score Betydning Trafiklys 

4,1 - 5,0 Tilrettelæggelsen er som ønsket eller bedre endnu  [GRØN] 

3,5 - 4,0 Tilrettelæggelsen er lidt under det ønskede niveau  [GRØN] 

2,6 - 3,4 Tilrettelæggelsen er noget under det ønskede niveau  [GUL] 

2,0 - 2,5 Tilrettelæggelsen er meget under det ønskede niveau  [RØD] 

1,0 - 1,9 Tilrettelæggelsen er ikkeeksisterende eller tæt herpå  [RØD] 
 

  

2
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e
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e
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Vurderingen af projektets resultatskabelse er ligeledes samlet i én score fra 1-5. Scoren tildeles på baggrund 

af en helhedsvurdering af projektets resultatskabelse, men med udgangspunkt i projektets kvantitative re-

sultatopnåelse på evalueringstidspunktet. 

Score Slut Midtvejs Betydning Trafiklys 

5 95 % + 45 % + Resultatskabelsen er som ønsket eller bedre endnu  [GRØN] 

4 81 – 90 % 35 - 44 % Resultatskabelsen er lidt under det ønskede niveau  [GRØN] 

3 65 – 80 % 25 - 34 % Resultatskabelsen er noget under det ønskede niveau  [GUL] 

2 20 – 64 % 15 - 24 % Resultatskabelsen er meget under det ønskede niveau  [RØD] 

1 0 – 19 % 0 – 14 % Resultatskabelsen er ikkeeksisterende eller tæt herpå  [RØD] 
 

3
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På baggrund af dataindsamlingen (interviews og spørgeskema) fastlægger evaluator en samlet vurdering af 

projektets effektpotentiale på en skala fra 1-5, som anført herunder. 

Score Betydning Trafiklys 

5 Projektet opnår sine ønskede effekter eller flere endda  [GRØN] 

4 Projektet opnår næppe helt sine ønskede effekter  [GRØN] 

3 Projektet opnår en rimelig andel af de ønskede effekter  [GUL] 

2 Projektet får kun få effekter  [RØD] 

1 Projektet får ingen effekter eller negative effekter  [RØD] 
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Bilag C  

Vi har taget udgangspunkt i de eksisterende 9 punkter i resultatkontrakten for 

2014-2015. Det er disse resultatmål, som vi har kommenteret og videreudviklet, så 

der er en tydeligere sammenhæng mellem dem og de egner sig endnu bedre til mo-

nitorering og opfølgning/evaluering af SDEO. 

Vi har opdelt resultatmålene i tre kategorier, som vi gennemgår hver for sig med 

henvisninger til målene i den eksisterende kontrakt: 

› Projektudvikling 

› Interessevaretagelse 

› Synlighed 

 

Projektudvikling 

Inddragelsen af virksomheder (pkt. 3 i nuværende resultatkontrakt) og international 

projektudvikling (pkt. 1) hænger i praksis nøje sammen, hvilket ikke er så tydeligt i 

formuleringen af de nuværende resultatmål. Tankegangen bag arbejdet er en så-

kaldt "tragtmodel", hvor der tages udgangspunkt i en bred, overordnet screening, 

som i sidste ende skal resultere i X antal EU-projekter med tilsammen Y antal mil-

lioner, som involverer Z antal virksomheder. Denne sammenhæng kan godt tyde-

liggøres gennem formuleringen af resultatmål, der integrerer punkt 1 og 3. I tabel-

len nedenfor giver vi et bud på, hvordan 'tragten' kan afspejles i rækkefølgen af 

resultatmål. 

Samtidig er det vores vurdering, at klyngerne og Væksthuset kan og bør spille en 

tydeligere rolle ifm. screeningen af virksomhederne, da de har/bør have en tættere 

løbende kontakt til virksomhederne end SDEO. Dette bør afspejles i SDEO's til-

gang til screening – og dermed i resultatmålene, mener vi. 
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Ref. i resul-

tatkontrakten 

2014-15 

Oprindelig tekst Ændringsforslag Begrundelse / kommentar 

PUNKT A: Virksomhedsudvælgelse og projektud-

vikling 

  

Pkt. 3, bullet 1 At SDEO løbende og proaktivt screener 

det syddanske erhvervslandskab og på 

den baggrund foretager en strategisk 

udvælgelse og en dybdegående screening 

af mindst 20 virksomheder årligt i Syd-

danmark med potentiale til at indgå i EU 

projekter og som kunne have behov for 

rådgivning. 

A1. SDEO opstiller 4-6 screeningskriterier til 

den overordnede screening af syddanske virk-

somheder, som formidles til klyngerne og 

Væksthuset inden [måned, år]. Herefter skal 

hver klynge samt Væksthuset og SDU Er-

hverv årligt identificere 15 virksomheder med 

potentiale til at indgå i EU-projekter (tilsam-

men 90). 

SDEO har ikke den tætte kontakt til 

virksomhederne, hvilket klyngerne har. 

Målet skal derfor specificere SDEO's 

ansvar for at facilitere screeningspro-

cessen, hvilket både punkt A1 og A2 er 

udtryk for. 

  A2. SDEO faciliterer et årligt koordinations-

møde med klyngerne og væksthuset, hvor der 

ud af bruttolisten (på 90 virksomheder) årligt 

udvælges 20 virksomheder i Syddanmark med 

potentiale til at indgå i EU projekter og som 

kunne have behov for rådgivning. 

 

Pkt. 1, bullet 1 At yde vejledning til udarbejdelse af an-

søgninger, der samlet set ansøger om 

minimum 200 mio. kr. over to år, heraf 

minimum 75 mio. kr. der skal gå til syd-

danske aktører. At SDEO’s rådgivning og 

support bidrager til, at der opnås tilsagn 

til EU-projekter til en samlet EU-

medfinansiering over 2 år på mindst 75 

millioner kr. heraf mindst 30 mio. kr. 

direkte til syddanske partnere. 

A3. SDEO har over to år ydet vejledning til 

udarbejdelse af ansøgninger om minimum 200 

millioner kroner. Heraf minimum 75 millioner 

kroner til syddanske aktører. 

Dette er en indikator, som især relaterer 

sig til kvantiteten i ansøgningsarbejdet. 

Indikatoren udmærker sig ved, at der 

kan måles på den ved udgangen af kon-

traktperioden. 

Pkt. 1, sidste 

sætning. 

Heraf indgår, at SDEO samarbejder med 

de relevante klynger på området, herun-

der udvikler minimum 6 projekter i sam-

arbejde med Welfare Tech Region, Lean 

Energy Cluster og Offshoreenergy samt 

med Design2innovate. 

A4. I de ansendte ansøgninger skal de fire 

klynger medvirke i mindst én hver.  

Tilsammen skal klyngerne mindst indgå i seks 

ansøgninger. 

 

 Ikke et tidligere punkt A5. Der indgår mindst [ANTAL] af de scree-

nede, syddanske virksomheder i de indsendte 

ansøgninger. 

Der skal ifølge den nuværende resultat-

kontrakt udvælges 20 virksomheder 

årligt. Dvs. 40 i alt. Hvor stor en del af 

disse ønsker Regionen som minimum 

efterfølgende skal medvirke i ansøgnin-

ger? 

Pkt. 1, bullet 2  A6. SDEO’s rådgivning og support har bidra-

get til, at der opnås tilsagn til EU-projekter til 

en samlet EU-medfinansiering over 2 år på 

Dette er en indikator, som især relaterer 

sig til kvaliteten i ansøgningerne. Dvs. 

ansøgningerne gode nok til at sikre 
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mindst 75 mio. kr. heraf mindst 30 mio. kr. 

direkte til syddanske partnere. 

bevilling? Den vil dog oftest ikke kunne 

måles på sluttidspunktet for kontraktpe-

rioden, men først efterfølgende. 

Pkt. 3, sidste 

sætning 

Målet er, at mindst 5 af de screenede 

virksomheder indgår i direkte EU-

projektsamarbejde i kontraktperioden. 

A7. Der indgår mindst [ANTAL] af de scree-

nede, syddanske virksomheder i de ansøgnin-

ger, som modtager bevilling. 

Afhængigt af regionens beslutning om 

antallet i punkt A5, bør antallet under 

dette svare til den forventede succesrate 

i bevillinger (75 mio. / 200 mio.), hvil-

ket er cirka 40 %. Dvs. regnes der med 

40 virksomheder i ansøgningerne, bør 

antallet her være cirka 16. 

Pkt. 8. første 

sætning 

At fortsætte NIMS samarbejdet med alle 

kommuner i regionen og afholde mindst ét 

arrangement i dette netværk årligt.  

A8. Der afholdes mindst ét årligt arrangement 

i NIMS-netværket. 

 

 



2.3 Aftale mellem Væksthus Syddanmark og KKR Syddanmark 
2016
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Aftale mellem KKR Syddanmark og Væksthus Syddanmark 2016

Erhvervsfremmesystemet skal yde et målbart resultat til Syddanmarks økonomiske udvikling med 
udgangspunkt i virksomhedernes behov, så de oplever de bedste muligheder for at styrke deres 
konkurrenceevne, produktivitet og øge beskæftigelsen i enten egen virksomhed eller hos deres 
underleverandører.

Denne aftale er en del af den proces, der skal understøtte og styrke det sammenhængende 
erhvervsfremmesystem i Syddanmark mellem de lokale, tværkommunale aktører og Væksthus 
Syddanmark. 

Visionen om et sammenhængende erhvervsfremmesystem fordrer et tæt samarbejde mellem såvel 
aftalens parter, som med alle øvrige syddanske erhvervsfremmeaktører. Skal visionen lykkes, er det helt 
nødvendigt, at alle relevante aktører på området løfter i samlet flok.

Samarbejdet skal resultere i øget fokus på iværksætteri, internationalisering, positionering og synliggørelse 
samt en markant operatørrolle.  Formålet med alle initiativer er at forbedre de syddanske 
vækstvirksomheders konkurrenceevne, produktivitet, beskæftigelse og internationalisering.

I. Aftalens overordnede indsatser
Væksthus Syddanmark arbejder med en entydig og klar rollefordeling om samarbejde mellem systemets 
aktører, markedsfører og synliggør systemets muligheder og kompetencer og har fokus på 
kompetenceudvikling og videndeling mellem aktørerne.
Konkret ser indsatserne således ud:

1. Screening af virksomheder for at sikre, at ressourcerne bruges på de virksomheder, der ligger i 
Væksthus Syddanmarks målgruppe. Fortsat fokus på at øge andelen af virksomheder i vækstlaget. 

Det betyder, at Væksthus Syddanmark fokuserer på:
 virksomheder med potentiale for vækst og virksomheder, hvor der er vist høj historisk vækst. 

Væksthus Syddanmark tilbyder programmer, der skaber en fokuseret indsats mod at realisere 
virksomhedernes vækstpotentiale.

2. Udmøntning af statsinitiativer, som kan minimere antallet af aktører og skabe større synlighed og 
gennemskuelighed for virksomheder og samarbejdspartnere, jf. rammeaftalen for 2016-2020.

Det betyder, at Væksthus Syddanmark fokuserer på:
 at skabe synlighed om resultater. Arbejdet sker i et tæt samarbejde med relevante aktører 

herunder de lokale, tværkommunale og regionale aktører.

3. Konsolidering af Væksthus Syddanmark og de ydelser og services, som stilles til rådighed for 
målgruppen til gavn for vækst og udvikling i kommunerne.
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Det betyder, at Væksthus Syddanmark fokuserer på:
 at være knudepunkt i et sammenhængende, differentieret system, hvor der er god og konstruktiv 

dialog på tværs af regionen og de lokale aktører. Tæt samspil med de øvrige Væksthuse og fokus på 
de øvrige samarbejdsparter i regionen

 operatørfunktionen. Der skal arbejdes videre med en programportefølje, som understøtter de 
behov og barrierer, der er, for at virksomhederne kan realisere deres potentiale eller for, at de kan 
komme videre i deres udvikling. Det kan være programmer, der understøttes af Vækstforum, 
nationale puljer eller/og internationale puljer herunder også Interreg-midler med fokus på det 
grænseoverskridende samarbejde, således at der arbejdes med det uudnyttede vækstpotentiale 
mellem danske og tyske virksomheder

 erhvervsfremmeakademi hvor målet er at styrke erhvervsfremmeaktørers formelle og 
relationsskabende kompetencer

 resultater og effekter på henholdsvis omsætning, eksport og beskæftigelse, herunder også de 
prognoser, som virksomhederne selv er med til at angive i regi af programmerne

 internationalisering.

4. Fokus på udvikling af samarbejder, også med tværkommunale aktører/business regions.

Det betyder, at Væksthus Syddanmark fokuserer på:
 at videreudvikle samarbejdet med Det Syddanske EU-kontor (SDEO) til gavn for virksomhederne i 

Syddanmark. Et tæt samarbejde med EEN (Enterprise Europe Network) videreudvikles ligeledes. 
 strategiske samarbejder med partnere, der kan styrke virksomhedernes vækstpotentiale, som 

eksempelvis med EKF, Vækstfonden, UM/Eksportrådet m.fl.
 at skabe et konstruktivt samarbejdende og sammenhængende erhvervsfremmesystem herunder 

afklare roller, understøtte hinanden og agere fleksibelt til gavn for virksomhederne i region 
Syddanmark.

II. Afsæt for aftalen
Aftalen ligger i forlængelse af rammeaftale for Væksthusene mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og KL 
Aftalen er etårig og revideres 2017.
Aftalen afspejler politiske drøftelser og løbende dialog med såvel de 22 kommuner, KKR Syddanmark, 
kredsen af kommunaldirektører i de syddanske kommuner som Væksthus Syddanmarks bestyrelse.

Finansiering
Kommunerne bliver kompenseret for driften af Væksthus Syddanmark via bloktilskuddet fra 2016 til og 
med 2020. Regeringen og KL er enige om, at midlerne udelukkende kan bruges til Væksthus Syddanmark. 
Kommunernes finansiering af Væksthusene opgøres hvert år i maj i forbindelse med det årlige møde 
mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet, og finansieringen for det kommende år bekræftes i den årlige 
økonomiaftale mellem Staten og KL. Kommunerne i Syddanmark modtager i 2016 kr. 18.674.700 kr. i 
bloktilskud til Væksthus Syddanmark. Kommunerne overfører midlerne til Væksthus Syddanmark i to rater i 
henholdsvis januar og juli.
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Rolleafklaring
Kommunernes erhvervsfremme er opdelt i henholdsvis lokal og specialiseret erhvervsfremme. Den lokale 
erhvervsfremme udføres enten i forvaltningen eller af en lokal erhvervsoperatør. Den specialiserede 
erhvervsfremme, som er rettet mod iværksættere og eksisterende virksomheder med et særligt 
vækstpotentiale og/eller vækstambition, varetager Væksthus Syddanmark.

III. Centrale aktørers roller
Det Syddanske EU-Kontor (SDEO) hjælper og assisterer syddanske virksomheder, videninstitutioner og 
myndigheder med international projektudvikling og internationalt samarbejde. 
SDEO er den syddanske specialist i internationale udviklingsprojekter med særligt fokus på EU´s 
støtteprogrammer og fungerer dermed som en slags backoffice/underleverandør. 
Hvert år indgås samarbejdsaftale (henvisninger, videndeling og koordinering) mellem Væksthus 
Syddanmark og SDEO med henblik på at screene virksomheder, som kan være med i EU-programmer og 
synliggøre fælles initiativer både kommunalt og i offentligheden.  

Syddansk Vækstforum udarbejder en regional erhvervsudviklingsstrategi med tilhørende handlingsplan, 
overvåger de lokale og regionale vækstvilkår og indstiller programmer til medfinansiering. Vækstforum 
tilbyder rådgivning til ansøgere om finansieringsmuligheder. 

De subregionale aktører arbejder med rammebetingelser og erhvervsfremme gennem netværk og 
videndeling, ofte i form af klyngesamarbejde, og understøtter på den måde erhvervsudviklingen. De 
subregionale aktører er Sydvestjysk Udviklingsforum, Trekantområdet Danmark, Udvikling Fyn og 
Udviklingsråd Sønderjylland.

De subregionale aktører, Væksthus Syddanmark og Region Syddanmark sikrer via kvartalsmøder at 
videndele og koordinere. Formålet er at sikre en bedre koordinering og optimal brug af de kompetencer, 
som de subregionale aktører, Region Syddanmark og Væksthus Syddanmark har. 

IV. Forpligtende aftaler med kommunerne 
Væksthus Syddanmark har forpligtende aftaler med de 22 kommuner. Aftalerne skal skabe øget 
sammenhæng i erhvervsfremmen blandt andet gennem følgende 4 operationelle indsatser: 
1. Samarbejde om vejledningsydelser: Væksthus Syddanmark varetager specialiseret vejledning, og 

kommunernes erhvervsfremme udfører hovedsageligt generel erhvervsfremme. De lokale aftaler 
specificerer vejledningsydelserne nærmere for at sikre koordinering og samarbejde på eventuelle 
fagligt overlappende områder. Den aftalte rollefordeling skal gøres synlig for erhvervsfremmesystemets 
brugere. 

2. Koordinering af virksomhedskontakt, aktiviteter og markedsføring: Aktørerne er gensidigt forpligtede til 
at sikre koordinering f.eks. gennem inddragelse i planlægningsfasen for nye aktiviteter. 

3. Kompetenceudvikling: Væksthus Syddanmark har ansvar for at udarbejde en strategi for, planlægning 
og gennemførelse af kompetenceudvikling for såvel den lokale som den specialiserede erhvervsfremme 
i samarbejde med de lokale aktører. Der er nedsat en arbejdsgruppe. I 2016 videreføres 
Erhvervsfremmeakademi, jf. bilag 1. Dette skal være med til at understøtte den fortsatte 
kompetenceudvikling hos de lokale aktører.
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4. Fælles værktøjer: 
 CRM: Det tilstræbes, at de lokale aktører benytter erhvervsfremmesystemets fælles CRM-system. 

Herunder aftales nærmere om niveau for fortrolighed med hensyn til virksomhedsspecifikke 
oplysninger. 

 VækstHjulet: Det tilstræbes, at lokale aktører benytter samme ”diagnoseværktøj” som Væksthus 
Syddanmark (fx VækstHjulet) som et naturligt led i den generelle erhvervsfremme. 

 Øvrige: Væksthus Syddanmark tager initiativ til en kortlægning af, hvor der i øvrigt med fordel kan 
indarbejdes fælles værktøjer/standarder som fx forretningsplaner m.v.

Fredericia den 

Egon Fræhr Laurids Rudebeck
Formand for KKR Syddanmark Formand for Væksthus Syddanmarks bestyrelse
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Bilag 1
1. Uddybning af konkrete indsatsområder
Erhvervsfremmeakademiet
Erhvervsfremmeakademiet fortsætter i 2016 og udvikles i samarbejde med erhvervsfremmeaktører og 
andre relevante samarbejdspartnere i Syddanmark efter behov.  Målgruppen er alle, der arbejder med 
erhvervsfremme herunder også klynger. Målsætningen er at styrke kompetencerne og netværket mellem 
de syddanske erhvervsfremmeaktører. Formålet er at sikre et udbygget samarbejde og løfte 
kompetencerne på de områder, som arbejdsgruppen definerer som væsentlige indsatsområder. En 
arbejdsgruppe bestående af 4-6 kommunale repræsentanter, én repræsentant fra Region Syddanmark, én 
repræsentant fra de subregionale aktører og 3 repræsentanter fra Væksthus Syddanmark, planlægger det 
gennemgående tema for året og minimum 2 workshops. Aktiviteterne tilpasses løbende behov og 
muligheder. Det planlægges at implementere kompetenceudviklingsforløb udbudt af Væksthus 
Syddanmark på forskellige niveauer for de respektive medarbejdere i erhvervsfremme- og 
beskæftigelsessystemet med fokus på videndeling og forretningsforståelse.
Markedsføring og synliggørelse
Aktørerne skal fortsat fokusere på dialog og samarbejde herunder mulighed for programsamarbejder, som 
er med til at understøtte udviklingen i de respektive kommuner og samlet set i hele Syddanmark. Det 
betyder, at både kommuner og Væksthus Syddanmark forpligter sig til at synliggøre og markedsføre 
muligheder i erhvervsfremmesystemet over for virksomheder, kunder og interessenter. Det kan ske ad flere 
forskellige kanaler eksempelvis presse, arrangementer, events, projekter og oplæg. 
Kompetenceudvikling
Fælles kompetenceudvikling og videndeling mellem aktørerne kræver fokus. Konkrete initiativer for at opnå 
dette er: fælles kompetenceudvikling, fælles faglige -/erfaringsarrangementer, bilaterale møder mellem 
kommuner og Væksthus Syddanmark samt en generel tæt dialog mellem Væksthusdirektør, 
kommunaldirektørkredsen og KKR.  Derudover er der etableret en direkte dialog mellem relevante 
medarbejdere i kommunerne og relevante medarbejdere i Væksthus Syddanmark.
Fælles kompetenceudviklingsforløb styrker sammenhængen og højner serviceniveauet i systemet. I den 
nationale aftale henstilles der til, at Væksthusene så vidt muligt koordinerer kompetenceudviklings- og 
videndelingsaktiviteter under hensyntagen til de regionale forhold.

2. Fakta om Væksthus Syddanmark
Her er fakta om Væksthus Syddanmark beskrevet inden for områderne: opgaver, målgruppe, kerneydelser, 
finansiering, effekter og resultater og organisation.
Opgaver: 
• Vækstkortlægning 

Væksthus Syddanmark skal uvildigt og uden vederlag hjælpe virksomhederne med at kortlægge deres 
vækstpotentiale, udarbejde en vækstplan og henvise til private og offentlige tilbud, der kan medvirke til 
at realisere vækstpotentialet. 

• Samarbejde og kultur 
Væksthus Syddanmark skal være knudepunkt i et sammenhængende erhvervsfremmesystem, hvor 
Væksthus Syddanmark skaber samarbejde mellem aktører og er dynamo i udviklingen af initiativer, der 
styrker vækstkulturen og væksten hos virksomhederne.

• Operatørfunktioner 
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Væksthus Syddanmark skal udvikle – og som operatør gennemføre – projekter, der udløser uudnyttet 
vækstpotentiale og skaber vækstmuligheder for virksomhederne. Væksthus Syddanmark bør aktivt søge 
at blive operatør på relevante projekter, der er udbudt af staten, regionerne, EU m.fl.

I Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 får Væksthus Syddanmark mulighed for at løfte 
opgaven omkring vejledning af vækstiværksættere inden for Vækstforums satsninger (energi, 
velfærdsteknologi og design). Derudover er internationalisering fortsat et væsentligt indsatsområde for 
Væksthus Syddanmark.  Nationale programmer udbudt af eksempelvis Danmarks Vækstråd er også 
relevante i forbindelse med operatørfunktionen.

Derudover skal Væksthus Syddanmark jf. den nationale aftale for 2016 have fokus på at:
• skabe vækst og skalerbarhed hos de virksomheder, der har vækstpotentiale
• stimulere til brug af privat rådgivning og andre aktører i erhvervsfremmesystemet
• udmønte statslige initiativer i højere grad i regi af eller tæt samarbejde med Væksthus 

Syddanmark/Væksthusene
• vedvarende tilpasse Væksthusenes vækstmodel, så Væksthus 2.0 fortsat er i fokus og implementeres 

løbende
• fastholde og styrke knudepunktsrollen i de regionale økosystemer
• øge Væksthusenes samfundsmæssige værditilvækst, der er 3 gange større end den offentlige 

investering.

Se bilag 2 for aftalen mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet 2016.

Målgruppe
Målgruppen for Væksthus Syddanmark er virksomheder med vækstpotentiale, der opfylder mindst ét af 
følgende kriterier: 
• virksomheder med mindst fem ansatte og ambition om en årlig vækst i antal ansatte eller

omsætning på mindst 20 % i tre år
• virksomheder med mindre end fem ansatte og ambition om at beskæftige mindst 10

ansatte inden tre år
• virksomheder med eksportambitioner.

Kerneydelser
Væksthus Syddanmarks kerneydelser omfatter blandt andet følgende hovedområder: 
• økonomi og finansiering 
• ledelse og strategi 
• salg og markedsføring 
• teknologi og innovation 
• internationalisering. 

Inden for fagområderne kan Væksthus Syddanmark understøtte den lokale erhvervsfremmeindsats på 
specifikke ydelser, eksempelvis vejledning om beskyttelse af IPR, finansiering af vækst, eksport, 
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produktivitetsoptimering etc. Der henvises til Væksthus Syddanmarks hjemmeside - www.vhsyd.dk  - for 
aktuel information om faglige ydelser og udviklingsprogrammer.

Organisation
Væksthus Syddanmark er en erhvervsdrivende fond med selvstændig bestyrelse jf. vedtægter på 
www.vhsyd.dk. Organiseringen skal være med til at understøtte efterspørgselsdrevet behov fra 
målgruppen og markedet. Der kan efter behov nedsættes udvalg, som kan understøtte den udvikling. 
Konkret bliver der i 2016 nedsat en gruppe med relevante repræsentanter, således at virksomhedernes 
udfordringer og vækstbarrierer i forbindelse med mangel på arbejdskraft sættes i tale, og relevante parter 
inddrages i opgaveløsningen i deres respektive ressortområder.



2.3 Aftale mellem Væksthus Syddanmark og KKR Syddanmark 
2016



  

 

  

 

 
24. juni 2015 

National aftale for Væksthusene i 2016  
 

Aftale mellem  

Erhvervs- og Vækstministeriet  

Slotsholmsgade 10-12 

1216 København K 

og  

Kommunernes Landsforening 

Weidekampsgade 10 

2300 København S 

 

I det følgende benævnt ”parterne”. 

 

 

Indledning 

Nærværende aftale er en national aftale, i hvilken KL og Erhvervs- og Vækstmini-

steriet sætter de overordnede rammer for Væksthusenes mål og aktiviteter i 2016. 

Aftalen indeholder mål for Væksthusenes aktivitetsniveau, kvalitet og effekt af ind-

satserne. Aftalen indarbejdes i en regional resultatkontrakt mellem det enkelte 

Væksthus og det respektive KKR, der indeholder både nationale mål og regionale 

mål. 

 

Væksthusaftalen for 2016 viderefører i sin grundform de styrende principper fra 

Væksthusaftalen 2015. Det er hensigten med Væksthusaftalen for 2016 at bygge vi-

dere på de erfaringer, som Væksthusene har gjort med implementeringen af strate-

gien Væksthusene 2.0.  Aftalen sætter dermed det samme høje ambitionsniveau som 

i 2015.  

 

Strategien sætter en langsigtet, fælles retning, der skal øge det samfundsøkonomisk 

afkast af investeringen i Væksthusene. I fokus er øget appel til vækstvirksomheder, 

flere internationale aktiviteter, flere kollektive forløb og bedre deling af ressourcer 

på tværs. Aftalen er bekræftek i økonomiaftalen for 2016 mellem regeringen og KL.  

 

Opgaver og principper for opgaveløsningen 

Væksthusene har, jf. rammeaftalen for Væksthusene 2016-2020, til formål, at finde, 

opdyrke og motivere danske iværksættere og virksomheder til at udløse deres vækst-

potentiale.  

http://www.evm.dk/
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Væksthusene har på den baggrund følgende opgaver: 

• De skal uvildigt og uden vederlag hjælpe virksomheder med at kortlægge deres 

vækstpotentiale og udarbejde en vækstplan samt henvise til private og offentlige 

tilbud, der kan medvirke til at realisere vækstpotentialet.  

• De skal være knudepunkter i et sammenhængende rådgivningssystem, hvor 

Væksthusene skaber samarbejde mellem aktørerne og er dynamoer i udvikling af 

initiativer, der styrker vækstkulturen og væksten hos virksomhederne.  

• De skal være operatører på projekter, der skaber vækstmuligheder for virksom-

hederne, fx projekter udbudt af kommunerne, regionerne, staten eller EU. 

 

Væksthusene har følgende principper for samarbejdet med virksomhederne. De skal 

bidrage til at:  

• skabe vækst og skalerbarhed  

• stimulere til brug af privat rådgivning og andre aktører i erhvervsfremmesyste-

met 

• udfordre og understøtte til nye mål og erkendelser 

• øge fokus på internationalisering og eksport 

• levere behovsstyret og diffentieret vejledning 

• indgå vækstpartnerskaber med virksomheder, der kan dokumentere evne til fort-

sat vækst 

• segmentere målgruppen og opnå dybt kendskab til udviklingstendenser inden for 

centrale erhverv og forskningsområder. 

 

KL og EVM ønsker, at Væksthusene som led i den fortsatte implementering af den 

nye vækstmodel, har opmærksomhed på følgende fælles indsatsområder: 

 

• Væksthusene dyrker og konsoliderer det fælles, genkendelige brand og den fæl-

les kerneydelse, der skaber et samlet specialiseret erhvervsservicetilbud. 

• Væksthusene arbejder videre med at anvende en fælles metode for opfølgning 

over for virksomheder, der har været kunder i Væksthusene og på den måde sik-

rer fremdrift i samarbejdet med virksomheder, der dokumenterer vækstparathed.  

• Væksthusene samarbejder om at optimere og udnytte anvendelsen af specialist-

kompetencer på tværs af Væksthusene til gavn for virksomhederne.  

• Væksthusene optimerer ressourcerne og udnytter synergier ved at tilbyde kompe-

tenceudviklingsaktiviteter for medarbejderne på tværs af Væksthusene og den lo-

kale erhvervsservice mhp. at understøtte et professionelt og agilt erhvervsfrem-

mesystem, der i alle led leverer service og merværdi til virksomhederne.  

 

Finansiering  

Kommunerne finansierer Væksthusenes basisbevilling og kompenseres via bloktil-

skuddet. Beløbet, der pr. 2015 udgjorde 101,3 mio. kr., justeres i forhold til statens 

indeks for PL-opregning. Midlerne kan kun anvendes til Væksthusene. Bevillingen 

og fordelingen beregnes på baggrund af befolkningstal af Økonomi- og Indenrigsmi-

nisteriet og udmeldes hvert år i august.  
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Fordeling af midlerne1 mellem Væksthusene på baggrund af befolkningstallet 

Væksthus Hovedstadsregionen 31.584.000 

Væksthus Sjælland 14.892.000 

Væksthus Syddanmark 21.888.000 

Væksthus Midtjylland 22.668.000 

Væksthus Nordjylland 10.260.000 

I alt 101.292.000 

 

Dokumentation og opfølgning på aftalens resultatmål 

Efter en vækstkortlægning bedømmer Væksthusenes kunder forløbet i brugerevalue-

ringenssystemet. Kundetilfredsheden overvåges løbende. Væksthusene dokumente-

rer desuden virksomhedskontakter i et et fælles kunderegistreringssystem. Erhvervs-

styrelsen udarbejder statistiske oversigter over udviklingen i virksomheder, der har 

benyttet Væksthusenes ydelser ved at sammenholde CVR-nummer med Danmarks 

Statistiks officielle registre for bl.a. moms- og lønindberetning.  Resultaterne sam-

menholdes med statistisk konstruerede kontrolgrupper, der er sammenlignelige i 

henhold til geografi, størrelse og branche. Effektmålingen gennemføres to år efter 

vejledning, så virksomhederne har mulighed for at realisere vækstplanen, og effek-

terne har tid til at indfinde sig. 

 

Måloversigt  

Væksthusene måles i 2016 på nedenstående parametre. Resultatmålene knytter sig 

alene til de basismidler, der overføres via bloktilskuddet. Mål 1 er fælles og opgøres 

samlet for Væksthusene. De øvrige mål er individuelle og opgøres og fordeles mel-

lem Væksthusene efter samme fordeling som bloktilskuddet. 

 

Resultatmål for Væksthusene i 2016 

Overordnet mål  

1 Væksthusene skal skabe en samfundsøkonomisk værditilvækst, der er  

3 gange større end den offentlige investering 

Aktivitetsmål 

2 Væksthusene gennemfører 2000 vækstkortlægninger og motiverer 

yderligere 2000 virksomheder til vækst 

3 Min. 80 pct. af virksomheder henvises til andre tilbud og heraf 70 pct. 

til private tilbud 

Kvalitetsmål  

4 Mindst 70 pct. oplever effekt  

5 Net Promotor Score på minimum 60 
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Effektmål  

6 10 pct. højre vækst i beskæftigelsen end sammenlignelige virksomhe-

der 

7 15 pct. højere vækst i omsætning end sammenlignelige virksomheder 

8 10 pct. højre vækst i eksport end sammenlignelige virksomheder 

9 Andelen af Væksthuskunder, der er løftet til vækstlaget, er vokset til 15 

pct. 

 

Målbeskrivelse- og opgørelse 

 

1.  Overordnet mål: Samfundsøkonomisk afkast 

 

Mål Væksthusene skal skabe en samfundsøkonomisk værditilvækst, 

der er 3 gange større end den offentlige investering  

Målopgørelse 

 

For hver krone investeret, forventes et afkast på minimum 3,0 kro-

ner. Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen den 31.12. 2016 på bag-

grund af data hentet i kunderegistrerings- og brugerevalueringssy-

stemet samt en opgørelse af øvrige offentlige investeringer i 

Væksthusenes indsatser til virksomhederne.     

 

 

2.  Aktivitetsmål: Vækstkortlægninger og øvrige aktiviteter  

 

Mål For at sikre volumen i indsatsen, skal Væksthusene vejlede og mo-

tivere 4000 virksomheder til vækst.  

 

For 2000 af disse virksomheder gennemføres en vækstkortlæg-

ning, der afsluttes med en vækstplan og tilmelding til brugerevalu-

ering. Andre 2000 virksomheder deltager i øvrige væksthusaktivi-

teter som fx konferencer, workshops el lign.  

 

Målopgørelse 

 

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen den 31.12. 2016 på baggrund 

af oplysninger i kunderegistreringssystemet fordelt på  

1) virksomheder, der gennemfører vækstkortlægning afsluttet med 

en vækstplan og brugereevaluering  

2) virksomheder, der deltager i andre væksthusaktiviteter.  

 

 

3.  Aktivitetsmål: Henvisninger   

 

Mål Væksthusene skal henvise mindst 80 procent af de virksomheder, 

der har fået en vækstkortlægning i 2016 til private rådgivere eller 

offentlige tilbud. Henvisningen dokumenteres i vækstplanen. 

Mindst 70 procent af henvisningerne skal være til private tilbud. 

 



 
5/7 

 

 

Målopgørelse 

 

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen pr.  31.12. 2016 i brugerevalu-

eringssystemet. I opgørelsen indgår virksomheder, der har fået en 

vækstkortlægning og en vækstplan i 2016, er tilmeldt brugerevalu-

ering i 2016, og som i 2016 er registreret i kunderegistreringssy-

stemet med en henvisning til privat rådgivning eller offentlige til-

bud.   

 

4.  Kvalitetsmål: Mindst 70 procent oplever effekt 

 

Mål Mindst 70 pct. af de virksomheder, der har modtaget en vækstkort-

lægning og en vækstplan i 2016 giver i brugerevalueringen udtryk 

for, at sparring med Væksthuset har påvirket virksomhedens ud-

vikling i middel eller høj grad. 

Målopgørelse 

 

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen den 31. december 2016 i bru-

gerevalueringssystemet, hvor spørgsmålet ”Hvordan har brugen af 

Væksthuset/forløbet påvirket virksomhedens udvikling: besvares 

med ”i høj grad”, ”i nogen grad”, ”i lav grad”, ”slet ikke” ”ved 

ikke” på syv underspørgsmål omkring ikke-erkendte udfordringer, 

overordnede strategi, langsigtede vækstambitioner, forretnings-

koncept, salg og/eller marketing, styrke/professionalisere virksom-

hedens organisation og styrke virksomhedens drift. 

 

Andelen opgøres som summen af to grupper med henholdvis mid-

del additionalitet og høj additionalitet:  

Middel: Der svares ”I høj grad” eller ”i nogen grad” til mindst 1 

underspørgsmål 4-7, og der svares ”i nogen grad”, ”I lav grad”, 

”Slet ikke” eller ”ved ikke” til underspørgsmål 1-3. 

Høj: Der svares ”I høj grad” eller ”i nogen grad” til mindst 1 af 

underspørgsmålene 4-7, og der svares ”I høj grad” til mindst ét af 

underspørgsmålene 1-3. 
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5.  Kvalitetsmål: Net Promotor Score på minimum 60 

 

Mål Der opnås en Net Promotor Score på mindst 60 i forhold til, at de 

virksomheder, der har fået en vækstkortlægning og vækstplan i 

2016 samt er tilmeldt brugerevaluering, vil anbefale Væksthusene 

til andre. 

 

Målopgørelse 

 

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen den 31.12. 2016 i brugerevalu-

eringssystemet, hvor spørgsmålet ”Hvor sandsynligt er det, at du 

vil anbefale Væksthuset til andre virksomhedsejere og personer i 

dit netværk?” måles på en skala fra 0 – 10, hvor 0 er ”usandsyn-

ligt” og 10 er ”meget sandsynligt”. Net Promotor Score opgøres 

ved, at andelen af svar på 9-10 (promotors) fratrækkes andelen af 

svar mellem 0-6 (detractors). 

 

6.  Effektmål: Beskæftigelse 

 

Mål Virksomheder, der har fået en vækstkortlægning og vækstplan, og 

som er tilmeldt brugerevaluering, øger beskæftigelsen med mindst 

10 procentpoint mere end en kontrolgruppe af sammenlignelige 

virksomheder over en to-årig periode fra 2014-2016. 

 

Målopgørelse 

 

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen på grundlag af de virksomhe-

der, der er tilmeldt brugerevaluering i 2014, idet væksten beregnes 

over en to-årig periode. Kontrolgruppen konstrueres statistisk på 

baggrund af øvrige virksomheder ved en vægtning i henhold til 

Væksthuskundernes fordeling på region, størrelse og branche. Der 

indgår udelukkende virksomheder, der ifølge Danmarks Statistik 

har minimum 0,5 årsværk eller omsætning svarende til 0,5 årsværk 

og har under 250 årsværk. Kun virksomheder, der er i drift i hele 

perioden, indgår i opgørelsen.  

 

 

7.  Effektmål: Omsætning 

 

Mål Virksomheder, der har fået en vækstkortlægning og vækstplan, og 

som er tilmeldt brugerevaluering, øger omsætningen med mindst 

15 procentpoint mere end en kontrolgruppe af sammenlignelige 

virksomheder over en to-årig periode fra 2014-2016. 

 

Målopgørelse 

 

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen efter ovenstående metode.   

 

 

8.  Effektmål: Eksport 
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Mål Virksomheder, der har fået en vækstkortlægning og vækstplan, og 

som er tilmeldt brugerevaluering, øger eksporten med mindst 10 

procentpoint mere end en kontrolgruppe af sammenlignelige virk-

somheder over en to-årig periode fra 2014-2016.  

 

Målopgørelse 

 

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen efter ovenstående metode.   

 

9.  Effektmål: Vækstlag 

Mål Andelen af Væksthuskunder, som er løftet til vækstlaget, er vokset 

til 15 pct. 

 

Målopgørelse 

 

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen pr. 31. 12. 2016 ved en frem-

skrivning af den metode, som ligger til grund for den eksterne eva-

luering fra 2013.  

Vækstlaget af danske virksomheder er opgjort som virksomheder, 

der over en 4-årig periode, fra 2013 til 2016 oplevede høje vækstra-

ter i form af en gennemsnitlig årlig vækst på mindst 20 pct. i to 

sammenhængende år og har min. 10 ansatte ved udgangen af måle-

perioden. 

Væksthusandelen opgøres som de virksomheder, der optræder i 

vækstlaget og inden for en 5-årig periode fra 2012-2016 har mod-

taget sparring i et Væksthus. 

 



2.3 Aftale mellem Væksthus Syddanmark og KKR Syddanmark 
2016















2.4 Fordeling af flygtninge 2016



 

 

 

 

 

 

4. Asylkontor 

 

 

Kommunernes Landsforening 

og Kommunekontaktrådene  

 

 

 

 

Dato: 29. september 2015  

Sagsnummer: 15/058495  

Sagsbehandler: DRKJ

   

 

Udlændingestyrelsen Telefon: +45 35 36 66 00 Personlig henvendelse: 

Ryesgade 53  Mandag:   8.00 – 15.00 Man-ons:   8.30 – 12.00 

2100 København Ø  Tirs-ons: 10.00 – 15.00 Torsdag: 11.30 – 17.30 

   Torsdag: 12.00 – 17.00 Fredag: 10.00 – 13.00 

   Fredag: 10.00 – 13.00 Information på internettet:  www.nyidanmark.dk  

   E-mail: Se www.nyidanmark.dk  

 

Kommunekvoter for 2016  
 
Ved brev af 1. april 2015 udmeldte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2016 foreløbigt 
fastsættes til 12.000 personer. 
 
Ved brev af 27. april 2015 fastsatte Udlændingestyrelsen regionskvoterne for 2016, jf. 
integrationslovens § 7, stk. 3, og § 5 i bekendtgørelse nr. 50 af 18. januar 2008 om 
boligplacering af flygtninge (boligplaceringsbekendtgørelsen). Samtidig bad 
Udlændingestyrelsen kommunalbestyrelserne om at søge at indgå aftaler om 
kommunekvoterne og meddele disse til Udlændingestyrelsen inden den 10. september 
2015.          
 
Idet Udlændingestyrelsen ikke har modtaget tilkendegivelser om, at der ønskes indgået 
aftaler om kommunekvoterne for 2016, fastsætter styrelsen hermed kvoterne i medfør af 
integrationslovens § 8, stk. 3, og § 9 i boligplaceringsbekendtgørelsen. De fastsatte 
kommunekvoter fremgår af vedlagte oversigt. 
 
Udlændingestyrelsen skal gøre opmærksom på, at landstallet for 2016 vil kunne blive 
justeret. Dette vil i så fald ske, når ændringsforslaget til finansloven for 2016 foreligger. Hvis 
landstallet for 2016 bliver justeret, vil der i overensstemmelse med integrationslovens 
bestemmelser være mulighed for indgåelse af aftaler om regions- og kommunekvoter. Hvis 
sådanne aftaler ikke indgås, vil Udlændingestyrelsen fastsætte kvoterne på grundlag af den 
beregningsmodel, der følger af boligplaceringsbekendtgørelsen. 
 
Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til undertegnede på telefon 35 30 82 95. 
 
 

Med venlig hilsen 

 

 

Dorte Lohmann Kjærgaard 
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Kommunekvoter for 2016 
 
Region Hovedstaden 

 

 
 
Region Sjælland 

Greve  110 

 Køge  133 

Roskilde  215 

Solrød  60 

Albertslund 0 

Allerød 56 

Ballerup 42 

Bornholm 134 

Brøndby 0 

Dragør 48 

Egedal 137 

Fredensborg 70 

Frederiksberg 195 

Frederikssund 130 

Furesø 75 

Gentofte 117 

Gladsaxe 27 

Glostrup 18 

Gribskov 95 

Halsnæs 74 

Helsingør 144 

Herlev 10 

Hillerød 111 

Hvidovre 25 

Høje-Taastrup 0 

Hørsholm 67 

Ishøj 0 

København 0 

Lyngby-Taarbæk 101 

Rudersdal 124 

Rødovre 30 

Tårnby 88 

Vallensbæk 10 

 Ialt 1.928 
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Odsherred  89 

Holbæk  184 

Faxe  86 

Kalundborg  137 

Ringsted  65 

Slagelse  173 

Stevns  64 

Sorø  85 

Lejre  85 

Lolland  106 

Næstved  242 

Guldborgsund  174 

Vordingborg  155 

I alt  2.163 

 
Region Syddanmark 

Middelfart 102 

Assens 145 

Faaborg-Midtfyn 194 

Kerteminde 60 

Nyborg 101 

Odense 385 

Svendborg 157 

Nordfyns 88 

Langeland 38 

Ærø 26 

Haderslev 128 

Billund 57 

Sønderborg 166 

Tønder 129 

Esbjerg 276 

Fanø 12 

Varde 152 

Vejen 83 

Aabenraa 123 

Fredericia 97 

Kolding 196 

Vejle 261 

I alt 2.976 
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Region Midtjylland 

Horsens 146 

Herning 196 

Holstebro 166 

Lemvig 54 

Struer 63 

Syddjurs 131 

Norddjurs 103 

Favrskov 152 

Odder 64 

Randers 262 

Silkeborg 270 

Samsø 18 

Skanderborg 202 

Århus 587 

Ikast-Brande 80 

Ringkøbing-Skjern 164 

Hedensted 144 

Skive 152 

Viborg 255 

I alt 3.209 

 
Region Nordjylland 

Morsø  59 

Thisted 111 

Brønderslev 90 

Frederikshavn  184 

Vesthimmerland 109 

Læsø 9 

Rebild 107 

Mariagerfjord 114 

Jammerbugt 123 

Aalborg  642 

Hjørring 176 

I alt 1.724 

 



2.5 Socialtilsyn Syd – takster 2016



 
 

1 
 

Ringe d. 28. oktober 2015 

 

 

Socialtilsyn Syd  
- supplerende information om 2016 takster 

Som udmøntning af konklusionen på KKR-mødet d. 10/9 om, at Christian Thygesen og 
Egon Fræhr følger op på kommunernes ønske om yderligere information, fremsendes her-
med notat til supplerende orientering om Socialtilsyn Syds takster for 2016. 

Socialtilsyn Syd forventer et merforbrug for 2015 på ca. 3,5 mio. kr. Årsagerne til merfor-
bruget er en kombination af en nødvendig mandskabsmæssig opnormering, for at nå i mål 
med den lovbestemte regodkendelsesopgave inden udgangen af 2015, og et vigende ind-
tægtsgrundlag forårsaget af en markant takstnedsættelse fra 2014 til 2015.  

I Socialtilsyn Syds takststigning for 2016 er det indregnet, at ca. halvdelen af merforbruget 
afvikles i regnskabsåret 2016, mens det resterende merforbrug tilsvarende afvikles i 2017.  

Socialtilsyn Syds takster for 2016 er dog hævet mere end, hvad der direkte kan begrundes 
i ”gældsafvikling” fra 2015. De centrale begrundelser for den resterende del af takst forhø-
jelsen er følgende: 

1. Sikring af faglige kvalitetsstandarder for tilsyn som fastlagt via kvalitetsmodel ind-
skrevet direkte i lovgivningen - herunder særligt fokus på ensartethed som påpe-
get af både Socialstyrelsens auditfunktion og flere kommuner.  
 

2. Der er fortsat en betydelig opgave med at føre dialog med tilbud og driftsherrer. Og 
sideløbende hermed, konkret at følge op i forhold til den "oprydning” og systemati-
sering, som har fundet sted i forbindelse med oprettelse af socialtilsynet – f.eks. 
både konkret opfølgning og udstrakt dialog om vilkår for godkendelse, særlige på-
bud, uklart juridisk grundlag for tilbud, koncernforhold og økonomisk tilsyn. 
 

3. Større antal og større kompleksitet i håndteringen af de tilsynssager, der "ikke kører 
efter en snor" end forudsat i den oprindelige normering i Socialtilsyn Syd. Dette ve-
jer tungest i forhold til plejefamilieområdet, som netop finansieres via den objektive 
finansiering.  
 

4. Nødvendigt beredskab til at kunne håndtere ønsker om nye godkendelser og væ-
sentlige ændringer både hurtigt og kompetent. 
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5. Højere omkostninger til øvrige udgifter (husleje, kørsel og support af it-fagsystem) 
end det særdeles omkostningsbevidste niveau, som Socialtilsyn Syd lagde ud med i 
2014 og 2015.  

Det er endnu for tidligt at vurdere, om ovenstående forhold fra 2017 er ændret så meget, 
at de ekstra ressourcer til håndtering heraf kan udfases – eller er nødvendige til sikring af 
det faglige niveau i tilsynsopgaven. Men udgangspunktet er, at taksten for 2017 vil være 
uændret eller svagt faldende i forhold til 2016. 
 
Styregruppen (Direktører og tilsynschefer i de 5 tilsynskomuner, KL og Socialstyrelsen) for 
de 5 socialtilsyn er undervejs med et revideret grundlag for finansiering fra 2017 og frem. 
Et grundlag som på en gang har til formål at sikre en faglig forsvarlig og stabil ramme om 
varetagelsen af tilsynsopgaven – og som samtidig understøtter omkostningsbevidsthed og 
gennemskuelighed i forhold til sammenhængen mellem tilsynsopgavens omfang og finan-
sieringsbehovet.   
 
Dette arbejde vil blive lagt til grund for Socialtilsynenes takster for 2017 og efterfølgende 
år. Og det er Socialtilsyn Syds hensigt at fokusere målrettet på at effektivisere driften, så-
ledes at de faste takster, som de syddanske kommuner betaler for tilsyn, vil være så lav 
som overhovedet muligt – og på længere sigt også faldende.  
 
Socialtilsyn Syd har noteret sig, at den årlige drøftelse, der skal være i regi af rammeafta-
leindgåelsen mellem de kommunale parter og Socialtilsyn Syd, om tilsynets finansierings-
behov, ønsket afviklet allerede i forsommeren. Derfor vil Socialtilsyn Syd senest den 15. 
maj hvert år, fremlægge oplæg til finansieringsbehov og effektiviseringsmuligheder for det 
kommende år til drøftelse i relevante fora, forud for vedtagelse i Faaborg-Midtfyns kommu-
nalbestyrelse.  
 
Det udspecificerede budget for Socialtilsyn Syd for 2016 er vedlagt som bilag 1 til det dette 
notat. Den beskrevne ”gældsafvikling” forventes primært realiseret via mindreforbrug på 
løn. 
 
 
 
Peter Bjerregaard Andersen 
 
Tilsynschef 
Socialtilsyn Syd 
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Bilag 1 
 

Budget 2015 Socialtilsyn Syd 2014 2015 2016 

UDGIFTER     

Personalelønninger 42.458.951 41.387.569 42.373.855 

Barselspulje 475.559 475.000  460.604 

IT 1.363.740 1.617.646 1.806.267 

Lokaleleje 999.600  943.000 1.107.000 

Vedligeholdelse 0 0 100.000 

Uddannelse og familieplejekurser 1.254.600 1.026.000 700.000 

Forsikringer 61.025 56.000 100.000 

Annoncer 102.000 102.000 20.000 

Kontorhold 102.000 100.000  200.000 

Møder og rejser 418.200 158.760  250.000 

Befordring 1.597.537 1.602.960 1.800.000 

Afskrivning IT og inventar 0 493.733 493.733 

Regulering, etableringsomkostninger, afskrivning 
anlægsudgifter i fm. ombygning 

3.139.050 -1.139.050  
591.628 

Hensættelse tj. pension 0 0 107.590 

Overhead 2.176.095  2.136.102 2.470.573 

UDGIFTER I ALT 54.148.357 48.959.720 52.581.250 

 
 

Budget 2015 Socialtilsyn Syd 2014 2015 2016 

INDTÆGTER     

Takster, objektiv finansiering plejefamilier 30.417.566 25.765.148 28.059.215 

Takster, tilbud 23.730.791 23.194.572 24.522.035 

 INDTÆGTER I ALT 54.148.357 48.959.720 52.581.250 

 
 



2.6 Henvendelse til KL’s bestyrelse om Praksisplanudvalget



Dato: 6. november 2015 
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Dok. ID: 2105773 

 

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

 

www.kl.dk 
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KKR Syddanmark 

Vejen Kommune 

Rådhuspassagen 3 

6600 Vejen 

 

  

Vedrørende gennemførelse af de kommunale mål med arbejdet i 

Praksisplanudvalget for almen praksis i Region Syddanmark. 

 

Tak for jeres henvendelse til bestyrelsen af 9. oktober 2015 vedrørende de udfor-

dringer, der er i forbindelse med at sikre gennemførelse af de kommunale mål 

med arbejdet i Praksisplanudvalget for almen praksis i Region Syddanmark.  

 

KL er helt enige i, at der er mange vigtige og aktuelle initiativer i kommunernes 

arbejde med at udvikle det nære sundhedsvæsen, som bliver vanskelige at gen-

nemføre, såfremt der ikke kan indgås aftaler med de praktiserende læger. 

 

KL’s bestyrelse har behandlet jeres henvendelse den 22. oktober 2015 og truffet 

følgende beslutning: 

 

– KL tager initiativ til at, sekretariatsrådskredsen for Regioners Lønnings- og 

Takstnævn (Danske Regioner, Finansministeriet, Sundheds og Ældreministe-

riet og KL) samles til en drøftelse af, hvorledes de offentlige centrale parter 

skal forholde sig til den manglende fremdrift i de lokale forhandlinger.  

 

– KL indtil videre forsat opfordrer kommunerne til at søge samlede forhandlings-

resultater i praksisplanudvalgene med regioner og almen praksis. 

 

KL er nu i dialog med de øvrige parter i Regionernes Lønnings- og Takstnævn 

om at få et møde i stand og KL vil orientere de kommunale medlemmer af PPU, 

når drøftelserne har fundet sted. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Martin Damm 

Kristian Wendelboe 
 



2.7 Ny strategi for velfærdsteknologi
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Fælleskommunal velfærdsteknologistrategi i Region Syddanmark 

Baggrund for den reviderede fælleskommunale velfærdsteknologistrategi 

Velfærdsteknologi er et område under hastig udvikling og forandring, hvorfor der er behov for at revidere 

den oprindelige strategi Velfærdsteknologi i et innovationsperspektiv – Fælleskommunal strategi for de 

syddanske kommuner godkendt af Sundhedsstrategisk Forum i 2013.  

Formål 

Formålet med en fælleskommunal strategi for velfærdsteknologi er at understøtte det gode liv for borgeren 

ved hjælp af velfærdsteknologiske og digitale borgerløsninger, således at flere borgere kan tage ansvar for 

eget liv og vare på egen sundhed og egenomsorg; hvor borgeren støttes til at mestre egen situation og få – 

eller længst muligt fastholde - et selvstændigt, aktivt og produktivt liv uafhængigt af hjælp; hvor vi går fra 

hjælp til selvhjælp, fra behandling til forebyggelse og fra sen til tidlig indsats; hvor vi understøtter 

borgerens ønske om at indgå i sociale fællesskaber med andre; hvor hjælpen målrettes de, der har behov; 

og hvor borgeren har kendskab til og selv efterspørger velfærdsteknologiske løsninger, der kan bidrage til 

mestring, uafhængighed, tilknytning til arbejdsmarkedet m.v. 

Strategien understøtter således den fælles rehabiliterende tilgang i den kommunale opgaveløsning og det 

tværsektorielle samarbejde. 

Målsætninger 

For at opfylde formålet med den fælleskommunale strategi for velfærdsteknologi opstilles derfor to 

overordnede målsætninger, der giver retning og fokus og skaber mulighed for en fælleskommunal strategi i 

flere hastigheder. De to mål der arbejdes frem mod er at: 

 Understøtte værdiskabelse for borgeren og udnytte de positive effekter og potentialer for udvikling 

og effektivisering af den kommunale drift forbundet med velfærdsteknologiske løsninger, hvor den 

enkelte kommune kan prioritere ressourcer, som står mål med den enkelte kommunes 

velfærdsteknologiske målsætninger. 

 Skabe dynamiske vidensfora og samarbejdsgrupper, der opstår ud fra de enkelte kommuners 

behov og interesse for at beskæftige sig med konkrete teknologier eller processer, hvor 

synergieffekterne for den enkelte kommune er tydelige. 

Aktiviteter, roller og ansvar 

For at skabe kendskab og adgang til de nyeste og bedst anvendelige velfærdsteknologiske løsninger og 

processer, opstiller den fælles strategi for velfærdsteknologi to niveauer for samarbejde. Nedenfor 

beskrives kort ambitionsniveauet for de to typer samarbejde.  

1. Vidensfora – niveau 1 er uforpligtende vidensfora, hvor det primære fokus er at udveksle erfaringer 

og finde synergier. Disse vidensfora kan have enten produkt- eller procesfokus, og kan således 

vidensdele om både temaer, såsom hvordan man opnår succesfuld implementering, arbejde med 

business cases, det gode afprøvningsforløb og organisatoriske udfordringer, og erfaringer med 

konkrete teknologier.  
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Konditioner for vidensdeling, mødefrekvens m.v. aftales blandt deltagerne i det enkelte vidensfora 

ved opstart. To kommuner i hvert forum står for at indmelde status på arbejdet halvårligt, og i 

øvrigt i det omfang det efterspørges fra Sundhedsstrategisk Forum.  

2. Samarbejdsgrupper – niveau 2 er gensidigt forpligtende samarbejder om udvikling, test og 

implementering, hvor værktøjerne eksempelvis er VelfærdsTeknologiVurderinger (VTV) og business 

cases. Samarbejdsgrupperne kan have enten produkt- eller procesfokus, og kan således samarbejde 

om både temaer og teknologier som fx fælles afprøvningsprojekter eller udvikling af en given 

teknologi, eller udvikling af screeningsværktøjer og implementeringsprocesser.   

Konditioner for samarbejdet aftales blandt deltagerne i de enkelte grupper ved samarbejdets 

opstart, hvor man i fællesskab bliver enige om fokus, varighed og graden af samarbejdet, som er 

kendetegnet ved forpligtende og aktiv deltagelse. Alle deltagende kommuner i en 

samarbejdsgruppe er ansvarlige for fremdrift i arbejdet. To kommuner i hver gruppe står for at 

melde ind til sekretariatet hvilke resultater, gruppen forventer, samt indmelde status på arbejdet 

halvårligt, og i øvrigt i det omfang det efterspørges fra Sundhedsstrategisk Forum. 

Ud fra den viden, der udveksles og opbygges i samarbejde, er der muligt at skifte form fra den ene type 

samarbejde til den anden, afhængig af hvordan emnet udvikler sig og hvor den største værdiskabelse 

findes. Det, der starter ud som et vidensforum, kan altså udvikle sig til en samarbejdsgruppe.  

Sundhedsstrategisk Forum drøfter én gang årligt status og fremdrift i realiseringen af den fælles 

velfærdsteknologistrategi. 

Der afholdes endvidere en årlig temadag for Velfærdsteknologi, hvor de enkelte kommuner kan dele 

erfaringer fra vellykkede projekter, viden og best practice  ift. velfærdsteknologi. Temadagen afholdes på 

praksisniveau for medarbejdere, projektledere, decentrale ledere konsulenter etc. 

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har en koordinerende rolle i forhold til at sikre en årlig 

afrapportering og videndeling fra samarbejdsgruppernes resultater og status fra de forskellige vidensfora.  

Sekretariatet er desuden tovholder på den årlige temadag om velfærdsteknologi.  

Forudsætninger 

Etableringen af et vidensforum eller en samarbejdsgruppe forudsætter, at min. to kommuner ønsker at 

deltage. Som grundlag for kommunernes interessetilkendegivelse udarbejdes en bruttoliste over temaer og 

teknologier, som de enkelte kommuner kan melde sig ind på. Bruttolisten faciliteres af 

Sundhedssekretariatet via hjemmesiden, hvor de enkelte kommuner løbende kan tilkendegive nye ønsker 

til vidensfora eller samarbejdsgrupper. Bruttolisten drøftes én gang årligt i Sundhedsstrategisk Forum med 

henblik på evt. justering ift. rammesætning m.v.. For at sikre så dynamiske og agile samarbejder som 

muligt, udarbejdes ikke kommissorier for de enkelte grupper.  

Det er vigtigt, at repræsentanter i grupperne har kendskab til egen organisation og brug af ressourcer samt 

det rette mandat fra egen organisation. Grupperne er ikke forpligtet overfor Sundhedsstrategisk Forum, og 

det er den enkelte kommunes eget ansvar, hvordan ny viden og resultater forankres i egen organisation. 

Der henvises til bilag 1 for oversigt over kompetencer, roller og ansvarsfordeling i forhold til udmøntningen 

af strategien.  
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Bilag 1 

Skema for kompetencer, roller og ansvar: 

Aktør 
Opstart af 

vidensfora og 
samarbejdsgrupper 

Løbende arbejde og 
status 

Resultater og 
værdiskabelse 

Årlig temadag for 
velfærdsteknologi 

SSF sekretariat Faciliterer 
bruttoliste via 
hjemmeside, 
samler 
indmeldinger og 
videregiver 
information om 
mulige fora- og 
gruppedannelser. 
Orienterer SSF om 
oprettelser. 

Sikrer opdateret 
overblik via 
hjemmeside og 
orienterer SSF på 
baggrund af halvårlig 
status fra fora og 
grupper. 

Orienterer SSF om de 
enkelte fora og 
gruppers resultater, 
på bagrund af 
indmeldinger.  
 
Tovholder på årlig 
rapportering 

Sikrer invitation og 
indhenter bidrag, best 
practice og viden, der 
kan indgå fra de enkelte 
fora og grupper. 
 
Tovholder på 
planlægning og 
gennemførelse 

SSF formandsskab   Drøfter årligt status 
og fremdrift i 
samarbejdet og 
indstiller til evt. 
justering. 

 

Sundhedsstrategisk Forum   Drøfter årlig status og 
fremdrift samt 
beslutter evt. 
justeringer. 

Fællesfinansiering af 
planlægning og 
afholdelse af årlig 
temadag. 

De enkelte kommuner Melder løbende ind 
til sekretariatet 
med nye temaer 
for vidensfora 

Er selv ansvarlig for at 
sikre fremdrift i 
grupper og for 
deltagelse med de 
rigtige repræsen-
tanter, ressourcer 
mv.  

Vurderer løbende ift. 
deltagelse i fora og 
grupper. Sikrer 
vidensdeling og 
implementering i 
egen organisation. 

Finansierer egen 
deltagelse i fora og 
grupper, fælles projekter 
m.v. 
 
Bidrager efter eget 
ønske til temadagen 

Hvert vidensforum Melder ind til 
Sekretariatet, 
hvilket emne der 
viden-deles om og 
hvad 
tidsperspektivet er. 

Aftaler selv møde-
kadence, form, og 
indhold etc. 

Aftaler selv hvordan 
viden bragt ind og 
genereret i forum 
deles. 

Melder ind til 
Sekretariatet om 
erfaringer, best practice 
og mulige bidrag til 
vidensdeling på temadag 

Hver samarbejdsgruppe Melder ind til 
sekretariatet ift. 
Emne, 
rammesætning for 
gruppens arbejde 
og synliggørelse ift. 
Indhold. 

Aftaler selv møde-
kadence, form og 
indhold samt øvrige 
konditioner i det 
forpligtende samar-
bejde. 

Aftaler selv ejerskab 
ift. viden, der er bragt 
ind eller genereret i 
gruppen, og videns-
deling af resultater 
m.v. 

Melder ind til 
Sekretariatet om resul-
tater, best practice m.v.  
og  mulige bidrag 
vidensdeling på temadag 

 

 



2.8 Dimensionering af SOSU- og PAU-uddannelsen i 2016



Den 25. september 2015 

 

Sags ID: SAG-2013-03654 

Dok.ID: 2087089 

 

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

 

www.kl.dk 

Side 1/2 

 

Anbefaling om uddannelseskapaciteten på SOSU- og 

PAU-uddannelsen i 2016  

Trepartsaftalen har fra 2007 til 2015 fastsat dimensioneringen på social- og 

sundhedsuddannelserne (SOSU-uddannelsen) og den pædagogiske assistentud-

dannelse (PAU-uddannelsen). KL har siden foråret 2015 forhandlet om en 

ny styringsmodel for fastsættelse af uddannelseskapaciteten med staten, regio-

nerne og LO. 

 

Der foreligger endnu ikke enighed om en ny styringsmodel, som afløsning 

for den gamle trepartsaftale. Kommuner og regioner er i loven om erhvervsud-

dannelser forpligtet til at stille praktikpladser til rådighed for SOSU-uddannel-

serne svarende til arbejdsmarkedets behov. Af hensyn til kommunernes videre 

budgetplanlægning, arbejdsgiveransvar og de allerede optagne elever er det 

nødvendigt at sikre klarhed om uddannelseskapaciteten for 2016. 

 

KL anbefaler derfor, at kommunerne og de fem KKR i 2016 planlægger ef-

ter nedenstående dimensionering for SOSU-uddannelserne. Tallene stammer 

fra de prognoser, der har ligget til grund for drøftelserne om en ny styringsmo-

del. Fordelingen mellem de fem KKR er baseret på en nøgle, som har været 

drøftet med KKR-formandskaberne. 

 

Tallene indebærer en reduktion af antallet af SOSU-hjælperelever på i alt 800 

fra 2015 til 2016 og en stigning på 400 SOSU-assistentelever, heraf knap halv-

delen i kommunerne. Det understreges, at praktikpladser for SOSU-assistenter 

forudsætter en aftale med den pågældende region. Der opfordres helt generelt 

til at udvise imødekommenhed i forhold til allerede optagne elever i 2016. 

 

 

 

 

 

 

Til borgmesteren 
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Fordelingen af praktikpladser på SOSU-hjælperuddannelsen i 2016 

Sosu-hjælper 

Gammel  
fordeling  

Ny fordeling  Forskel  
(Ny - gammel) 

Hele landet 8.117 7.317 -800 

Region Hovedstaden 2.449 2.122 -327 

Region Sjælland 1.237 1.143 -94 

Region Syddanmark 1.894 1.701 -193 

Region Midtjylland 1.786 1.599 -187 

Region Nordjylland 751 752 1 

 

Fordelingen af praktikpladser på SOSU-assistentuddannelsen i 2016 

Sosu-assistent 

Gammel  
fordeling  

Ny fordeling  Forskel  
(Ny - gammel) 

Hele landet 1.897 2.077 180 

Region Hovedstaden 681 662 -19 

Region Sjælland 281 320 39 

Region Syddanmark 378 447 69 

Region Midtjylland 386 437 51 

Region Nordjylland 171 211 40 

 

KL vil i løbet af efteråret indhente kommunernes behovsvurderinger på 

SOSU-området med henblik på at fortsætte drøftelserne om en flerårig sty-

ringsmodel. Det bemærkes i øvrigt, at der pågår et arbejde med en tilpasning 

af uddannelsen til SOSU-assistent. Dette arbejde har fortsat høj prioritet, og vil 

kunne medføre ændringer i dimensioneringen på området. Dog tidligst fra 

2017.  

  

For så vidt angår uddannelseskapaciteten på PAU-uddannelsen anbefaler KL, 

at kommunerne i 2016 planlægger under hensyn til, at et meget stort antal ele-

ver allerede er startet på grundforløbet, og derfor skal have mulighed for 

at få en uddannelsesaftale. Det forventes, at dette antal svarer til antallet i 

2015. Det er imidlertid KL’s klare opfattelse, at antallet af PAU-elever skal re-

duceres fremover, og dette vil indgå i de videre drøftelser med ministeriet og 

de faglige organisationer. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Martin Damm 

 Kristian Wendelboe 
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 Bilag til møde i Kommunaldirektørkredsen d. 6. november 

Administrativ tilbagemelding fra Region Syddanmark på forespørgsel om at hæve dimensioneringen for 

SOSU-assistenter 

KKR har spurgt Region Syddanmark i forhold til den fremtidige dimensionering af Social- og 

sundhedsassistentelever (SSA). Dette i lyset af, at der ifølge KL ikke kan indgås en national aftale på 

området, hvorfor det efter KKR´s opfattelse er lagt ud til de lokale arbejdsgivere, at indgå en aftale.  

Region Syddanmark har spurgt i Danske Regioner. Herfra kan man ikke bekræfte, at man har opgivet at 

indgå en national aftale. Danske Regioner orienterer os om, at forhandlingerne pågår. Det er endvidere 

Danske Regioners opfattelse, at såfremt man må opgive at indgå en national aftale for 2016, da vil de 

nationale aftaleparter forholde sig til, hvordan situationen håndteres i en mellemperiode, indtil der er en 

aftale på området. Vi ønsker derfor at afvente en nærmere udmelding fra Danske Regioner, før vi konkret 

vil forholde os til dimensioneringen i 2016.  

Selvom vi derfor ikke kan give et konkret svar på KKR´s spørgsmål, så kan vi dog orientere 

kommunerne/KKR om, at sygehusenhederne indtil videre planlægger ansættelser af SSA-elever til samme 

dimensionering som i 2015 og er indstillet på at håndtere den praktikpladsopgave der svarer til 

dimensioneringen for 2015. Når ansættelserne på 2015 niveau fastholdes sker det af pragmatiske hensyn til 

såvel stabil drift som til kommunernes rekrutteringsbehov. Forudsætningerne for denne videreførelse af 

2015 niveauet er en forventning om, at der i løbet af 2016 arbejdes videre med en mere fremadrettet 

løsning, hvor kommunerne påtager sig en større andel af ansættelserne og er imødekommende for mulige 

strukturelle ændringer, som kan aflaste regionens praktikpladsopgave på området. 

Endvidere håber Region Syddanmark, at kommunerne i Region Syddanmark allerede i 2016 kan tage en 

markant større andel af de psykiatriske praktikpladser som led i SSA uddannelsen. 
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Fordeling af SOSU-assistentelever og SOSU-hjælperelever i 2016 mellem kommunerne i Region Syddanmark 

 

                        

  Den nuværende fordeling vægter 75 % og ældrenøglen vægter 25%.        

         

                 

    

Gammel 
fordeling 
Hjælpere 

Ny 
fordeling 
Hjælpere 

Forskel gml. 
til ny - 

Hjælpere 

% ændring 
fra gml. til 

ny. 
Hjælpere 

  Gammel 
fordeling 

Assistenter 

Ny 
fordeling 

Assistenter 

Forskel gml. 
Til ny - 

Assistenter 

% ændring fra 
gml. til ny. 
Assistenter 

  

   

  
Region 
Syddanmark 1.894 1701 -193 -10,2 

  
378 378 0 0,0   

   

  Middelfart 58 53 -5 -8,6  11 11 0 0,0      

  Assens 67 61 -6 -9,0   14 14 0 0,0      

  Faaborg-Midtfyn 83 77 -6 -7,2  16 17 1 6,3      

  Kerteminde 37 34 -3 -8,1   7 7 0 0,0      

  Nyborg 50 46 -4 -8,0  10 10 0 0,0      

  Odense 297 259 -38 -12,8   60 58 -2 -3,3      

  Svendborg 94 86 -8 -8,5  18 19 1 5,6      

  Nordfyns 46 42 -4 -8,7   9 9 0 0,0      

  Langeland 22 22 0 0,0  5 6 1 20,0      

  Ærø 10 11 1 10,0   2 2 0 0,0      

  Haderslev 91 82 -9 -9,9  18 18 0 0,0      

  Billund 41 37 -4 -9,8   8 8 0 0,0      

  Sønderborg 121 112 -9 -7,4  24 25 1 4,2      

  Tønder 64 58 -6 -9,4   13 13 0 0,0      

  Esbjerg 182 160 -22 -12,1  36 35 -1 -2,8      

  Fanø 4 4 0 0,0   1 1 0 0,0      

  Varde 80 72 -8 -10,0  16 16 0 0,0      

  Vejen 67 60 -7 -10,4   14 14 0 0,0      

  Aabenraa 96 86 -10 -10,4  19 19 0 0,0      

  Fredericia 79 70 -9 -11,4   16 16 0 0,0      

  Kolding 139 122 -17 -12,2  27 27 0 0,0      

  Vejle 166 147 -19 -11,4   34 33 -1 -2,9      

                           

 



Fordeling af PAU-elever i 2016 mellem kommunerne i Region Syddanmark 

              

  
Fordelingen er lavet 100 % på baggrund af den 
nuværende fordelingsnøgle    

         

         

    

Gammel 
fordeling 

PAU 

Ny 
fordeling 

PAU 

Forskel 
gml. til ny - 

PAU 

% ændring 
fra gml. til 
ny. PAU   

  Region Syddanmark 306 306 0 0,0   

  Middelfart 8 8 0 0,0   

  Assens 10 10 0 0,0   

  Faaborg-Midtfyn 12 12 0 0,0   

  Kerteminde 5 5 0 0,0   

  Nyborg 7 7 0 0,0   

  Odense 51 51 0 0,0   

  Svendborg 17 17 0 0,0   

  Nordfyns 7 7 0 0,0   

  Langeland 6 6 0 0,0   

  Ærø 2 2 0 0,0   

  Haderslev 18 18 0 0,0   

  Billund 6 6 0 0,0   

  Sønderborg 18 18 0 0,0   

  Tønder 10 10 0 0,0   

  Esbjerg 30 30 0 0,0   

  Fanø 1 1 0 0,0   

  Varde 11 11 0 0,0   

  Vejen 10 10 0 0,0   

  Aabenraa 19 19 0 0,0   

  Fredericia 12 12 0 0,0   

  Kolding 23 23 0 0,0   

  Vejle 23 23 0 0,0   
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NOTAT

Opmærksomhedspunkter i forhold til økonomien på 
SOSU området

I forbindelse med dimensioneringen af SOSU- og PAU-uddannelserne er der 
drøftet flere forskellige opmærksomhedspunkter i forhold til økonomien på 
området i kredsen af kommunaldirektører i region Syddanmark. Nedenfor 
gennemgås disse.

Trepartsmidler videreføres i 2016
Der har været usikkerhed om, hvorvidt trepartsmidlerne, som umiddelbart 
var knyttet til trepartsaftalen på området, ville blive videreført i 2016. KL 
bekræfter, at midlerne videreføres i 2016. Midlerne indgår dermed i det 
udmeldte bloktilskud for 2016 og er en del af kommunernes samlede 
finansiering. Såfremt midlerne ikke var videreført, ville bloktilskuddet være 
blevet reduceret med 500 mio. kr. fra 2016 og frem. 

Hvorvidt bloktilskudskompensationen videreføres på uændret niveau i 2017 
og frem er endnu uafklaret. 

Flere kommuner har dog forventet at midlerne ville udløbe med udgangen af 
2015 i sammenhæng med, at trepartsaftalen udløber. Det er derfor muligt, at 
nogle kommuner ikke har fået midlerne ind i forhold til budgettet på området 
for 2016. Det kan give udfordringer i forhold til økonomien på området og 
muligvis skabe behov for tilpasninger af budgettet.

Elevernes arbejdsværdi
Det er en grundantagelse i forbindelse med økonomien forbundet med 
elever i alle erhvervsuddannelser, at eleverne indgår med en arbejdsværdi 
tilsvarende deres løn. Det gælder dermed også for eleverne på SOSU- og 
PAU-uddannelserne. I forlængelse heraf er det forventet, at voksenelever 
bidrager med en relativt større arbejdsværdi sammenlignet med elever med 
almindelig løn. Dermed forventes det, at også voksenelever har en 
arbejdsværdi tilsvarende deres løn.

Det er forskelligt, hvordan kommunerne arbejder med eleverne i forhold til at 
indgå i normeringerne og dermed få realiseret arbejdsværdien i forhold til 
budgetterne.

7 ugers mindre refusion for SOSU-hjælperelever
I forbindelse med EUD-reformen besluttede forligskredsen i Folketinget at 
ændre i fordelingen mellem teori og praksis på SOSU-hjælperuddannelsen. 
Af aftalen fremgår det, at syv ugers teori konverteres til syv ugers praktik. 
Budgetteknisk betyder det, at kommunerne umiddelbart kan få syv ugers 
mindre refusion fra AUB pr. elev om året.

Det kan samlet give en væsentlig merudgift for kommunerne. KL har dog i 
forbindelse med lovændringen anbefalet kommunerne, at de håndterer dette 
ved, at de realiserer den arbejdsværdi, som eleverne forudsættes at have, jf. 
ovenstående.
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PARTNERSKABSAFTALE – TVÆRSEKTORIEL KOMPETENCEUDVIKLING 

 

1. AFTALENS PARTER 

Denne strategiske partnerskabsaftale indgås mellem: 

 De syddanske kommuner  

 Region Syddanmark  

 Professionshøjskolerne i Syddanmark 

 Social- og sundhedsskolerne i Syddanmark   

 Syddansk Universitet 

 

2. BAGGRUND FOR INDGÅELSE AF PARTNERSKABSAFTALEN 

Gennem de seneste år er der sket en stor udvikling i kommuner og regioner såvel på sundhedsområdet som på social-

området. Disse ændringer er blandt andet sket på baggrund af strukturreformen, den demografiske udvikling samt 

økonomiske udfordringer. Udviklingen har skabt et øget behov for at finde nøglen til billigere og bedre velfærd for 

borgerne. 

Udviklingen stiller nye krav til kompetencerne hos medarbejderne på social- og sundhedsområdet. Vigtigheden af en 

stærk faglighed skal i fremtiden ses sammen med vigtigheden af, at medarbejderne kan skabe sammenhæng og bygge 

bro på tværs af sektorer og fagligheder. Det indebærer en øget bevidsthed om egne fagkompetencer og viden om 

andres kompetencer, så der sker koordination og skabes sammenhæng. Overblik og refleksionskompetencer og evnen 

til at arbejde tværfagligt og have øje for borgerens og omgivelsernes ressourcer bliver dermed afgørende. Der er 

stadigvæk behov for den specialiserede medarbejder, men udgangspunktet er, at vi løser opgaven i samspil med 

borgeren og med fokus på borgerens ønsker og mål.  

Den rehabiliterende tilgang og de ændrede møder mellem fagprofessionelle og borger betyder, at der er behov for at 

arbejde med at sikre et bedre samspil på tværs af uddannelserne gennem mere tværfaglig, tværsektoriel og prak-

sisnær undervisning og praktikforløb. Målet er større tværfaglighed i de borgernære og patientrettede tilbud på 

social- og sundhedsområdet med fokus på den fælles kerneopgave, hvor borgerens mestring af eget liv styrkes.  

At skabe relevante og kompetencegivende uddannelsesforløb for elever og studerende og at udbyde relevante tilbud 

om efter- og videreuddannelse er et fælles ansvar og en fælles interesse for uddannelsesinstitutionerne, kommuner 

og region.  

De fælles interesser er grundlaget for, at Region Syddanmark, de syddanske kommuner og uddannelsesinstitutionerne 

i regionen sætter fokus på et tættere og bedre samarbejde om øget tværsektoriel kompetenceudvikling for social- og 

sundhedsuddannelserne. 

 

3. FORMÅLET MED PARTNERSKABSAFTALEN 

Formålet med partnerskabsaftalen er at styrke samarbejdet mellem de syddanske kommuner, Region Syddanmark, 

professionshøjskolerne i Syddanmark, social- og sundhedsskolerne i Syddanmark samt Syddansk Universitet.  
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Ved fælles at tage ansvar for at skabe relevante og kompetencegivende uddannelsesforløb, at udbyde relevante efter- 

og videreuddannelse og understøtte med indsatser i egen organisation skal partnerskabet hjælpe til at gøre medar-

bejderne på social- og sundhedsområdet i stand til at håndtere og skabe gode resultater med borgeren i fremtidens 

velfærdssamfund.  

Denne partnerskabsaftale skal understøtte implementeringen af den fælles strategi for tværsektoriel kompetenceud-

vikling på social- og sundhedsområdet, og er omdrejningspunktet for det fremtidige samarbejde. Med strategien 

sættes der pejlemærker for udviklingen af fremtidens social- og sundhedsmedarbejdere. Det vil parterne i fællesskab 

og hver for sig arbejde for at udmønte i arbejdet med nuværende og kommende medarbejdere på social- og sund-

hedsområdet.  

Udover denne fælles partnerskabsaftale vil der være flere lokale partnerskabsaftaler. Parterne sikrer at indsatser på 

baggrund af denne aftale har god sammenhæng med øvrige indsatser.  

 

4. INDSATSOMRÅDER 

Aftens parter forpligter sig til i fællesskab at igangsætte en række projekter og indsatser på tværs af region, kommu-

ner og uddannelsesinstitutioner. 

Parterne mødes mindst en gang om året, hvor de igangsætter nye konkrete indsatser og følger op på de igangværen-

de indsatser.  

Indsatserne kan være forskellige af karakter, men der vil som minimum blive igangsat indsatser i henhold til strategien 

inden for følgende områder  

 Udvikling af grunduddannelser i henhold til strategien inden for de givne nationale rammer 

 Udvikling af efter- og videreuddannelsesområdet  

 Udvikling i egen organisation  

 Indsats om praksisrettet forskning inden for strategiens emneområder 

 Formidling af strategiens budskaber 

 Dialog med relevante øvrige parter  

De enkelte indsatser udvælges og prioriteres på det årlige møde mellem aftalens parter. 

 

5. AFTALEPERIODE 

Denne aftale er indgået for perioden fra 1. januar 2016 til 31. december 2020. 

 

6. UDMØNTNING AF PARTNERSKABSAFTALEN 

Aftalen underskrives af repræsentanter for henholdsvis Region Syddanmark, de involverede uddannelsesinstitutioner 

og kommunerne i region Syddanmark. I den forbindelse skal aftalen til endelig godkendelse i fælleskommunalt regi og 

i Region Syddanmark. 

Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra alle parter, som sikrer udmøntning af partnerskabsaftalen og 

strategien. Derudover forpligter alle parterne sig til lokalt at bakke op om strategien og indgå i aktiviteter forbundet 

med strategien. 
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7. FINANSIERING 

Finansiering af aktiviteterne i partnerskabsaftalen aftales løbende mellem parterne, det være sig alle de involverede 

parter eller et mindre antal af parterne. Parterne afholder hver især omkostningerne forbundet med koordinering og 

administration af partnerskabet samt bidrager i den forbindelse med arbejdskraft til gennemførsel af indsatserne. 

 

8. OPFØLGNING OG EVALUERING 

Parterne bag denne aftale mødes mindst én gang om året med henblik på at vurdere aftalen og samarbejdsresultater-

ne. 

Til hvert møde udarbejdes dagsorden og efter mødet udsendes referat. KKR Syddanmark og Region Syddanmark er i 

fællesskab ansvarlige for afviklingen af de årlige fællesmøder. Første møde afholdes i juni 2016. 

 

9. OPSIGELSE AF AFTALEN 

Alle parter kan opsige aftalen ved skriftlig henvendelse til de øvrige parter. Opsigelse kan ske senest 1. oktober i et 

givent år med opsigelse af aftalen pr. 1. januar i det efterfølgende år. 

 

10. IKRAFTTRÆDELSE  

Aftalen træder i kraft 1. januar 2016. 
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