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Aftale mellem KKR Syddanmark og Væksthus Syddanmark for 2014

 1. Baggrund 

Denne aftale er indgået mellem de 22 kommuner i Syddanmark, via KKR Syddanmark, og Væksthus 
Syddanmark. Aftalen er etårig og skal revideres igen i 2015. 

Aftalen er den regionale del af et aftalekompleks, der ud over den regionale aftale består af en national 
aftale mellem KL og regeringen, samt individuelle, lokale aftaler mellem Væksthus Syddanmark og de 22 
syddanske kommuner. 

Aftalen afspejler politiske drøftelser i såvel de 22 kommunalbestyrelser, KKR Syddanmark og Væksthus 
Syddanmarks bestyrelse. 

2. Vision for en sammenhængende erhvervsservice i Syddanmark 

Erhvervsservicesystemet i Syddanmark består af en lang række aktører og interessenter, der hver især 
arbejder på baggrund af egne målsætninger og strategier. 

Denne aftale er en del af den proces, der skal lede frem til etableringen af et sammenhængende 
erhvervsservicesystem i Syddanmark. Et erhvervsservicesystem, der yder et målbart resultat til 
Syddanmarks økonomiske udvikling med udgangspunkt i virksomhedernes behov. 

Kommunerne i Syddanmark og Væksthus Syddanmark er enige om, at visionen om et sammenhængende 
erhvervsservicesystem fordrer et tæt samarbejde mellem såvel aftalens parter, som med alle øvrige 
erhvervsfremmeaktører i Syddanmark. Parterne er også enige om, at processen frem mod et 
sammenhængende erhvervsservicesystem vil foregå løbende i de kommende år. 

Skal visionen lykkes, er det helt nødvendigt, at alle relevante aktører på området løfter i samlet flok. 

3. Fælles overordnede indsatsområder 

De syddanske kommuner og Væksthus Syddanmark er enige om, at et sammenhængende 

erhvervsservicesystem kræver fokus på følgende overordnede, fælles indsatsområder: 

 en entydig og klar rollefordeling mellem systemets aktører 
 markedsføring og synliggørelse af systemets muligheder og kompetencer 
 en fælles kompetenceudvikling og videndeling mellem aktørerne. 

Konkret er det aftalt, at aktørerne i 2014 fortsat skal fokusere på dialog og samarbejde. 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, oplæg m.m. 
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Fælles kompetenceudvikling og videndeling mellem aktørerne kræver fokus. Og konkrete initiativer for at 
opnå dette er: fælles kompetenceudvikling, fælles faglige/erfa arrangementer, bilaterale møder mellem 
kommuner og Væksthus Syddanmark samt en generelt tættere dialog mellem Væksthusdirektør, 
kommunaldirektørkredsen og KKR.  

Konkret skal der kontinuerligt være fokus på om der er regionale, nationale eller internationale 
programmer, som i forbindelse med kompetenceudvikling kan være relevante at søge. Som udgangspunkt 
afholder Væksthuset mindst to gange årligt et fælles møde, hvor aktuelle temaer og 
kompetenceudviklingsaktiviteter tages op. Derudover er det aftalt, at der i 2014 som forsøg iværksættes et 
”Erhvervsfremmeakademi” , hvor det det som navnet indikerer, er Erhvervsfremmeakademiets målgruppe 
alle, der arbejder med erhvervsfremme. Målsætningen er at styrke kompetencen og netværket mellem 
erhvervsfremmeaktører, der arbejder i region Syddanmark. Der planlægges etableret en arbejdsgruppe 
bestående af 2-3 kommunale repræsentanter og 1-2 repræsentanter fra Væksthus Syddanmark. Gruppen 
planlægger det gennemgående tema for året, og planlægger afholdes af maksimalt 3 workshops. Formålet 
er sikre et udbygget samarbejde samt løfte kompetencerne på de områder, som arbejdsgruppen definerer 
som væsentlige indsatsområder.Der evalueres efter de første forløb for at justere tilbuddet til den 
kommende aftale for 2015.

 Derudover er der også tillige løbende invitationer til at deltage i projekter, som kommer virksomhederne i 
regionen til gavn.

4. Centrale aktørers roller 

Kommunerne i den syddanske region har det samlede ansvar for erhvervsservice over for en åben kreds af 
iværksættere og virksomheder. Erhvervsservice kan bestå af information og vejledning om start, drift og 
udvikling af virksomhed samt virksomhedsoverdragelse. Netværks- og opmærksomhedsskabende 
aktiviteter er også en del af erhvervsservice. Art og omfang af den lokale erhvervsservice fastlægges af den 
enkelte kommune og kan tilpasses lokale erhvervspolitikker. 

Kommunernes erhvervsservice er opdelt i henholdsvis lokal erhvervsservice og specialiseret 
erhvervsservice. Den lokale erhvervsservice udføres enten i forvaltningen eller af en lokal erhvervsoperatør, 
fx et erhvervsråd. Den specialiserede erhvervsservice, som er rettet mod iværksættere og eksisterende 
virksomheder med et særligt vækstpotentiale og/eller vækstambition, varetages af Væksthus Syddanmark. 

Væksthus Syddanmark varetager tre typer 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 rådgivningssystem, hvor Væksthusene 
skaber samarbejde mellem aktører og er dynamoer i udviklingen af initiativer, der styrker vækstkulturen og 
væksten hos virksomhederne.
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Operatørfunktioner 

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.v.

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 
Væksthuset.  Tillige er nationale programmer udbudt af eksempelvis Danmarks Vækstråd også relevante i 
forbindelse med operatørfunktionen.

Et konkrete eksempel på dette er  - blandt andre projekter - initiativet "Klar til anlæg", som er et program, der 
skal gøre virksomhederne i Region Syddanmark i stand til at arbejde og byde på større byggeentrepriser.

Derudover skal Væksthus Syddanmark jf. den nationale aftale for 2014 have fokus på at,:

1. Væksthusene skal øge kontakten/appellen til vækstlaget i Danmark
2. Væksthusenes vækstmodel skal justeres
3. Væksthusene skal fastholdes og styrke knudepunktsrolle i de regionale økosystemer.

Det medfører, at rollefordelingen mellem de lokale enheder og Væksthusets bliver endnu skarpere, idet de 
lokale enheder fortsat skal fokusere på iværksættere, og Væksthuset skal fokusere på de iværksættere, som 
har et markant vækstpotentiale.

Se bilag 1

Målgruppen for Væksthus Syddanmark er virksomheder med vækstpotentiale, der opfylder mindst ét af 
følgende kriterier: 

 Virksomheder, der har mindst fem ansatte og ambition om en årlig vækst i antal ansatte eller
omsætning på mindst 20 % i tre år. 

 Virksomheder, der har mindre end fem ansatte og ambition om at beskæftige mindst 10
ansatte inden tre år.

 Virksomheder, der har eksportambitioner.

I samarbejde med de lokale erhvervsservicecentre udfører Væksthus Syddanmark en kortlægning af 
iværksætteres og virksomheders vækstpotentiale, bl.a. gennem værktøjet Væksthjulet. Kortlægningen 
udmøntes i konkrete anbefalinger af indsatsområder, som indføjes i en konkret vækstplan for 
virksomheden. 

Væksthus Syddanmarks kerneydelser omfatter bl.a. nedenstående hovedområder: 

 Økonomi og finansiering 
 Ledelse og strategi 
 Salg og markedsføring 
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 Teknologi og innovation 
 Internationalisering. 

Indenfor de nævnte fagområder kan Væksthus Syddanmark understøtte den lokale erhvervsserviceindsats 
på specifikke ydelser, eksempelvis vejledning om beskyttelse af IPR, finansiering af vækst, eksport, 
produktivitetsoptimering etc. Der henvises i øvrigt til Væksthus Syddanmarks hjemmeside - 

www.vhsyd.dk  - for aktuel information om faglige ydelser og udviklingsprogrammer. 

Opsummerende skal kommunernes og Væksthusets samarbejde resulterer i øget fokus på iværksætteri, 
internationalisering, positionering og synliggørelse samt en større operatørrollen også i forhold til 
Vækstforum og den dertilhørende erhvervsstrategi.  Formålet med alle initiativer skal være at hjælpe til 
med at forbedre de syddanske virksomheders (primært inden for Væksthusets målgruppe) 
konkurrenceevne, produktivitet samt beskæftigelsen i den enkelte virksomhed.

Det Syddanske Bruxelleskontor (SDEO) hjælper og assisterer syddanske virksomheder, videninstitutioner 
og myndigheder med international projektudvikling og internationalt samarbejde. 

SDEO er den syddanske specialist i internationale udviklingsprojekter med særlig fokus på EU´s 
støtteprogrammer og fungerer dermed som en slags backoffice/underleverandør. 

Hvert år indgås samarbejdsaftale (henvisninger, videndeling og koordinering) mellem Væksthuset og SDEO 
med henblik på at screene virksomheder, som kan være med i EU programmer samt synliggørelse af fælles 
initiativer både kommunalt og i offentligheden.  Se også punkt 5.

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

De subregionale aktører i den syddanske region er ikke direkte involveret i erhvervsservice, men arbejder 
mere med rammebetingelser og erhvervsfremme gennem netværk og videndeling, ofte i form af 
klyngesamarbejde. 

Udvikling Fyn (sammenslutning af Odense, Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Assens og Nyborg kommuner) er 
én af de subregionale aktører, der driver kommunal erhvervsservice, som en del af deres opgaveportefølje. 
I dette samarbejde er der i 2013 samt fortsat i 2014 fokus på samarbejdet herunder også rollefordelingen. . 
Det betyder bl.a. at der indgås samarbejdsaftale med Udvikling Fyn på vegne af de respektive 
medlemskommuner og der derudover arbejdes sammen om initiativer eller programmer, der enten 
selvstændigt eller i samarbejde med øvrige kommuner implementeres. Der afholdes jævnligt 
videndelingmøder mellem de to organisationer, således at det sikres, at indsatser og arbejdsområder 
koordineres.

 

http://www.vhsyd.dk/
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Væksthus Syddanmark indgår - som med de øvrige kommuner i regionen - en aftale om samarbejde med 
organisationen. 

De subregionale aktører og Vækstforum mødes hvert kvartal for at videndele og koordinere. For at sikre en 
bedre koordinering og optimal brug af de kompetencer, som de subregionale aktører og Væksthus 
Syddanmark har, deltager Væksthus Syddanmark fremover i disse koordineringsmøder. 

KKR vil gennem fortsat dialog med Syddansk Vækstforum forestå en afklaring og beskrivelse af 
forventninger til Væksthus Syddanmarks operatørrolle på regionale erhvervsudviklingsprojekter, herunder 
samspil med kommunerne, de lokale erhvervsservicecentre og koordinering med de subregionale 
projektaktører. 

5. Forpligtende aftale med SDEO 

Væksthus Syddanmark og SDEO deler det fælles mål, at virksomheder – særligt små og mellemstore – i 
Syddanmark udnytter deres potentiale inden for forskning, innovation(herunder radikal innovation) og 
udvikling af nye teknologier. De europæiske finansieringsmuligheder, møntet på disse aktiviteter, er et 
vigtigt element, som skal udnyttes langt bedre end tilfældet er i dag. 

For at effektivisere samspillet og tilpasse outputtet fra Væksthus Syddanmarks løbende møder med 
syddanske virksomheder skal der etableres et formaliseret og forpligtende samarbejde, som understøtter 
Væksthus Syddanmarks og SDEO’s formål; udvikling af syddanske virksomheders konkurrenceevne og 
vækstpotentiale. 

En forpligtende aftale mellem Væksthus Syddanmark og SDEO skal indeholde følgende elementer: 

Henvisninger: 

 Væksthus Syddanmark screener syddanske virksomheder og identificerer de forsknings- og 
innovationsparate virksomheder med internationale ambitioner. SDEO hjælper efterfølgende med 
konkret international projektudvikling og/eller internationalt samarbejde. Konkret deltager 
Væksthus Syddanmark i styregruppearbejde og screener minimum 5-10 syddanske virksomheder. 

Videndeling: 

 Væksthus Syddanmark og SDEO stiller relevante markedsdata, analyser og viden til rådighed for 
hinanden. 

 SDEO og Væksthus Syddanmark forpligter sig til fælles markedsføring minimum 1-2 gange per år. 
 Medarbejderudvikling: Der afholdes minimum en fælles træningsdag for Væksthus Syddanmarks 

og  SDEO’s konsulenter årligt med det formål at styrke samarbejdet og øge den gensidige forståelse 
for indsatsområdet. (Denne træning kan med fordel samtænkes med de andre erhvervskontorer i 
Regionen). 

Koordinering: 

 Hver organisation identificerer et kontaktpunkt, som løbende samarbejder om konkrete initiativer 
(virksomhedsbesøg, profilanalyser, ansøgninger). 
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 Der holdes faste tilbagevendende møder, hvor man samler op på interessante virksomhedsprofiler 
og/eller mulige projektideer. 

Ovenstående initiativer videreføres i de kommende år, og i det omfang det er påkrævet og efterspurgt af 
Væksthus Syddanmark, SDEO eller øvrige parter tilrettes aftalen. 

6. Forpligtende lokale aftaler med kommuner 

Væksthus Syddanmark skal indgå forpligtende lokale aftaler med de 22 syddanske kommuner. Aftalerne 
skal medvirke til at skabe øget sammenhæng i erhvervsservicen gennem blandt andet : 

Samarbejde om vejledningsydelser: Væksthus Syddanmark varetager specialiseret vejledning, og 
kommunernes erhvervsservice udfører hovedsageligt generel erhvervsservice. De lokale aftaler specificerer 
vejledningsydelserne nærmere med henblik på at sikre koordinering og samarbejde på eventuelle fagligt 
overlappende områder. Den aftalte rollefordeling synliggøres for erhvervsservicesystemets brugere. 

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

Kompetenceudvikling: Væksthus Syddanmark har ansvar for at udarbejde en strategi for, planlægning og 
gennemførelse af kompetenceudvikling for såvel den lokale som den specialiserede erhvervsservice i 
samarbejde med de lokale enheder.  

Kompetenceudvikling kan også foregå ved, at der alt efter behov indstationeres medarbejdere fra 
henholdsvis Væksthus og lokal erhvervsservice enhed, således at indsatser koordineres og der videndeles 
om særlig emner.

I 2014 implementeres jf. tidligere et ”Erhvervsfremmeakademi”, som er beskrevet ovenfor. Dette skal være 
med til at understøtte den fortsatte kompetenceudvikling også i de lokale enheder.

Fælles værktøjer: 

 CRM: Det tilstræbes, at de lokale enheder benytter erhvervsfremmesystemets fælles CRM-system. 
Herunder aftales nærmere om niveau for fortrolighed med hensyn til virksomhedsspecifikke 
oplysninger. 

 Væksthjulet: Det tilstræbes, at lokale enheder benytter samme ”diagnoseværktøj” som Væksthus 
Syddanmark (som fx Væksthjulet) som et naturligt led i den generelle erhvervsservice. 

 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. 

7. Fælles mål for Væksthusene 

Som følge af den nationale aftale mellem KL og EVM er der en række fælles mål for Væksthusene. Der er 
tre typer fælles mål: aktivitetsmål, kvalitetsmål og effektmål. Med henblik på at sammenligne Væksthusene 
er der udviklet et benchmarksystem, som Væksthusene skal anvende. 

 Mål for Væksthus Syddanmark jf. Resultatkontakten mellem Væksthusene og KL & EVM i 2014:
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Aktivitetsmål 

 Væksthus Syddanmark skal implementere strategien for Væksthusene version 2.0
 Vækstkortlægning for min.  xx virksomheder samt xx for andre virksomheder
 Henvisning af min. 80% af de virksomheder, som har fået vækstkortlægning til privat rådgivning 

(min. 70%) eller offentlige tilbud 

Kvalitetsmål 

 Mindst 80% af de virksomheder, der har modatget en vækstkortlægning og en vækstplan i 2014 
udtrykker i brugerevalueringen, at der er tilfredse eller meget tilfredse med vækstkonsulentens 
kompetencer.

 Mindst 70% af de virksomhder, der har modtaget en vækstkortlægning og en vækstplan i 2014 
giver i brugerevalueringen udtryk for, at sparring med Væksthus Syddanmark har påvirket 
viksomhedens udvikling i middel eller høj grad.

 Der opnås en Net Promotor Score på mindst 60 i forhold til de virksomheder, der har fået en 
vækstkortlægning i 2013, vil anbefale Væksthuset til andre. 

Effektmål 

Virksomheder, der har fået vækstkortlægning: 

 øger beskæftigelsen min. 10 procentpoint mere end sammenlignelige virksomheder fra 2013 til 
2014. 

 øger omsætningen min. 15 procentpoint 
 øger eksporten min. 10 procentpoint 
 Andelen af virksomheder, der har fået en kortlægninge og en vækstplan i 2014, og som er løftet til 

vækstlaget, er vokset fra 6% til 10%.

8. Økonomi 

Kommunerne bliver kompenseret for overtagelsen af driften af Væksthus Syddanmark via en regulering af 
bloktilskuddet fra 2011 og frem. Regeringen og KL er enige om, at midlerne skal bruges til Væksthus 
Syddanmark. 

Kommunernes finansiering af Væksthusene opgøres hvert år i maj i forbindelse med det årlige møde 
mellem KL og EVM, og finansieringen for det kommende år bekræftes i den årlige økonomiaftale mellem 
staten og KL. 

Kommunerne i Syddanmark modtager i 2013 kr. 21.120.000 i bloktilskud vedr. Væksthus Syddanmark. 
Kommunerne overfører midlerne til Væksthus Syddanmark i to rater i hhv. januar og juli. 

9. Opfølgning 

Opsummerende skal der således i 2014 være fokus på følgende:
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 Øget fokus på iværksætteri hos de lokale enheder samt øget fokus på vækstiværksættere hos 
Væksthus Syddanmark

 Synlighed
 Internationalisering
 Operatørfunktionen
 Implementering af Væksthus 2.0
 Implementering af ”Erhvervsfremmeakademi” med en arbejdsgruppe og afholdelse af maksimalt 3 

workshops.

KKR Syddanmark tager initiativ til at revidere denne aftale i løbet af 2014, således at en aftale for 2015 kan 
indgås i efteråret 20143. 

Formand for KKR Syddanmark Egon Fræhr 

Formand for Væksthus Syddanmarks bestyrelse Laurids Rudebeck 



2.3 Opfølgning på fælles målsætninger på sundhedsområdet



Side 1 af 3

Forslag til opfølgning på de fælles politiske 
målsætninger

1. BAGGRUND
KKR Syddanmark behandlede på sit møde den 15. april 2013 opfølgningen 
på det nære sundhedsvæsen og de fire politiske målsætninger. 
KKR Syddanmark anmodede i den forbindelse ” Sundhedsstrategisk Forum 
om at udarbejde forslag til opfølgning på de fælles politiske målsætninger.”

2. FORSLAG TIL OPFØLGNING PÅ DE FÆLLES POLITISKE 
MÅLSÆTNINGER

Sundhedsstrategisk Forums forslag til opfølgning på de politiske 
målsætninger indeholder nedenstående elementer: 

2.1 UDSENDELSE AF SPØRGESKEMAER
KL stiller data til rådighed fra de løbende dataindsamlinger, der er igangsat 
som opfølgning på det nære sundhedsvæsen. Indsamlingen giver svar på, 
hvilke konkrete indsatser kommunen har indført, og hvilken udvikling man 
kan se over tid.

De af KL tilvejebragte data drøftes løbende i regi af Sundhedsstrategisk 
Forum, når de er tilgængelige. Der indhentes korte redegørelser fra de 
kommuner, som ikke er i mål på et område. 

Der udarbejdes – som foreslået af KL - temarapporter på udvalgte områder, 
hvor der gås mere i dybden med kommunernes erfaringer, indholdet i 
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Side 2 af 3tilbuddene mv. Afrapporteringen kan behandles politisk i kommunerne, 
KKR (og evt. med sundhedsudvalgsformændene) og i KL. 

2.2 FÆLLES GRUNDINDHOLD VEDR. SYGEPLEJE OG DØGNBEREDSKAB
Af målsætning 1.2 fremgår det, at "Kommunernes indsatser lever alle op til 
et fælles grundindhold, således at det står klart for borgere og sygehuset, 
hvad kommunerne som minimum løfter."

KL har nedsat en arbejdsgruppe med syddansk repræsentation om 
basisindhold i sygeplejefaglige kompetencer i akuttilbud (afsluttes primo 
2014). Arbejdsgruppens leverance afventes. 

2.3 KVALITETS- OG EFFEKTMÅL FOR INDSATSEN VEDR. KRONISK SYGE
Af målsætning 2 fremgår det, at "I løbet af 2013 skal kommunerne i 
fællesskab udvikle kvalitetsmål og effektmål med sigte på 
egenomsorgsevne, mestringsevne og funktionsevne, der senest i 2014 
sikres opfyldt i alle kommuner."

KL har nedsat en arbejdsgrupper om faglig kvalitet i kronikerarbejdet 
(afsluttes medio 2014). Arbejdsgruppens leverancer afventes. 

2.4 FÆLLES LEDELSESINFORMATION
Af målsætning 4 fremgår det, at "Kommunerne skal i fællesskab udvikle og 
bruge enkle centrale indikatorer, herunder kvalitets- og effektmål, til 
opfølgning af den kommunale sundhedsindsats."

KL har ikke taget initiativer på området. 

Det foreslås, at FKØ og sekretariatet I regi af Sundhedsstrategisk Forum 
udarbejdes et oplæg til fælles ledelsesinformation. Oplægget skal tage 
højde for, at Styregruppen for FLIS har besluttet, at sundhedsområdet er 
det næste område, som skal implementeres i FLIS, og sigte mod effekt- og 
kvalitetsindikatorer. 

2.5 GENERISK SAGSFREMSTILLING
Der er i regi af Sundhedsstrategisk Forum udarbejdet og udsendt en 
generisk sagsfremstilling, hvori der orienteres om og lægges op til en 
drøftelse af:
- Opfølgningen på det nære sundhedsvæsen og de fire politiske 

målsætninger. 



Side 3 af 3- Regeringens sundhedsudspil, Mere borger – mindre patient samt 
økonomiaftalen for 2014. 

- De forestående sundhedsaftaleforhandlinger. 

Sagsfremstillingen er udformet, så kommunernes politiske udvalg med 
ansvar for sundhedsområdet frit kan vælge at benytte hele eller dele af den 
generiske sagsfremstilling og/eller supplere den med lokale vinkler. 
Formålet er bl.a. at skabe og udbrede ejerskabet til det nære 
sundhedsvæsen og de fire politiske målsætninger.
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Region Syddanmark
Børn og 

unge Voksen I alt

Børn og 

unge Voksen I alt

Børn og 

unge Voksen I alt

Børn og 

unge Voksen I alt

Børn og 

unge Voksen I alt

Børn og 

unge Voksen I alt

Børn og 

unge Voksen I alt

Børn og 

unge Voksen I alt

Børn og 

unge Voksen I alt

Hele landet 14.378 28.948 43.327 16.173 30.358 46.531 14.896 29.444 44.339 15.926 30.110 46.036 14.938 29.513 44.451 14.657 28.875 43.533 14.585 29.129 43.714 14.204 29.173 43.376 14.127 28.794 42.921

Syddanmark 2.945 6.321 9.266 3.274 6.708 9.981 2.980 6.514 9.494 3.167 6.741 9.908 3.004 6.495 9.498 2.897 6.422 9.319 2.946 6.421 9.367 2.880 6.367 9.248 2.830 6.400 9.229

320 Assens 123 216 338 130 232 362 123 221 344 126 223 350 121 208 328 116 228 344 119 213 332 115 221 336 121 214 335

253 Billund 60 109 170 61 140 201 58 127 185 61 140 201 59 127 186 64 127 191 58 122 181 59 120 179 59 124 183

376 Esbjerg 298 654 952 318 669 987 292 678 970 304 701 1.004 301 681 982 280 668 948 295 662 957 303 661 964 298 641 939

316 Fanø 4 16 20 6 16 22 4 16 20 7 14 21 5 14 20 6 13 19 6 14 21 6 14 20 8 13 21

326 Fredericia 122 300 422 124 308 432 123 294 416 123 317 439 126 306 432 120 306 427 123 322 445 107 311 418 122 313 435

259 Faaborg-Midtfyn 132 250 382 146 295 441 139 280 419 126 295 422 138 292 430 102 287 389 130 262 392 103 272 375 111 273 384

350 Haderslev 141 332 474 138 370 507 147 333 480 132 338 470 138 346 484 129 337 467 130 339 469 141 352 492 118 337 455

360 Kerteminde 58 117 174 73 127 200 58 127 185 74 135 209 71 134 205 63 139 202 63 142 206 61 135 196 54 136 190

370 Kolding 192 469 661 214 486 700 203 489 692 209 470 678 205 494 698 195 445 641 196 474 669 208 447 654 193 451 644

306 Langeland 60 97 157 59 97 157 59 99 159 57 93 150 60 99 158 58 90 147 58 97 155 59 93 153 58 98 156

329 Middelfart 88 207 294 116 214 330 95 210 305 112 217 330 94 212 306 94 208 302 91 212 303 91 207 298 88 211 300

265 Nordfyns 71 157 228 82 166 248 73 165 238 73 160 233 71 168 240 63 164 227 66 180 245 54 169 223 58 178 236

330 Nyborg 70 179 249 89 187 276 81 182 262 75 199 274 78 181 258 73 187 260 73 185 258 80 185 265 69 180 248

269 Odense 461 930 1.391 491 937 1.428 464 916 1.380 490 945 1.435 463 937 1.400 447 888 1.335 472 897 1.370 447 869 1.316 432 887 1.319

340 Svendborg 180 336 516 199 341 540 173 332 505 211 349 560 163 335 498 179 342 520 165 346 511 166 354 520 170 354 524

336 Sønderborg 149 385 533 161 414 575 150 398 547 165 418 582 153 405 558 156 418 575 163 417 579 142 424 565 162 430 591

390 Tønder 108 221 328 112 247 359 108 234 342 111 247 357 110 230 339 105 228 333 107 222 329 110 231 341 101 230 331

573 Varde 124 253 377 125 275 400 127 270 397 113 275 387 124 288 412 105 265 370 117 280 397 107 270 377 111 280 391

575 Vejen 114 219 333 135 228 363 119 231 350 123 236 359 125 230 355 106 228 334 120 222 343 106 220 325 113 226 339

630 Vejle 215 537 751 275 570 845 225 550 774 275 582 857 241 524 765 254 518 772 231 494 725 234 488 722 224 501 725

492 Ærø 13 39 52 16 46 62 13 40 53 17 46 62 13 41 54 16 46 62 15 42 57 15 49 64 14 45 60

580 Aabenraa 161 299 460 202 342 544 147 321 468 184 342 526 145 244 389 165 289 454 147 276 423 164 278 442 147 276 423

Note 1: Udgifterne er opgjort som nettodriftsudgifter i 2013-pl og opgaveniveau.

Note 2: Børneområdet er opgjort som summen af funktionerne 5.25.17 og 5.28.20-5.28.24. Voksenområdet er opgjort som summen af funktionerne 5.32.32-5.38-59. 

Funktion 5.32.32-5.32.37 dækker udgifter til både ældre- og voksenhandicapområdet. De indregnede udgifter til voksenhandicapområdet er baseret på en fordeling ved brug af landsnøgler.

mio kr. mio kr. mio kr. mio kr. mio kr.

R11

mio kr. mio kr. mio kr.

B12 B13R12

mio kr.

B09 R09 B10 R10 B11



Region Syddanmark

Børn og 

unge Voksen I alt

Børn og 

unge Voksen I alt

Børn og 

unge Voksen I alt

Børn og 

unge Voksen I alt

Børn og 

unge Voksen I alt

Børn og 

unge Voksen I alt

Børn og 

unge Voksen I alt

Børn og 

unge Voksen I alt

Børn og 

unge Voksen I alt

Børn og 

unge Voksen I alt

Hele landet -1.970 -1.185 -3.155 -12,2% -3,9% -6,8% -454 297 -156 -3,1% 1,0% -0,4% -381 44 -337 -2,6% 0,2% -0,8% -458 -335 -793 -3,1% -1,1% -1,8% -77 -379 -456 -0,5% -1,3% -1,1%

Syddanmark -393 -340 -734 -12,0% -5,1% -7,4% -16 -55 -71 -0,6% -0,9% -0,8% -66 -54 -120 -2,2% -0,8% -1,3% -116 -22 -138 -3,9% -0,3% -1,5% -51 32 -18 -1,8% 0,5% -0,2%

320 Assens -16 -11 -26 -11,9% -4,6% -7,2% -1 -7 -8 -0,9% -3,0% -2,3% -5 8 4 -3,8% 3,8% 1,1% 1 1 3 1,2% 0,7% 0,9% 6 -7 -1 5,3% -3,1% -0,2%

253 Billund -2 -20 -23 -3,6% -14,5% -11,2% -5 -7 -12 -7,5% -5,6% -6,3% 1 -3 -2 1,3% -2,1% -1,0% 0 2 2 0,4% 1,7% 1,3% -1 5 4 -0,9% 3,9% 2,3%

376 Esbjerg -15 -8 -23 -4,6% -1,3% -2,3% 23 -8 16 8,4% -1,1% 1,7% 8 -1 7 2,7% -0,2% 0,7% 3 -21 -18 1,0% -3,1% -1,9% -5 -20 -25 -1,6% -3,0% -2,5%

316 Fanø 0 -2 -2 4,1% -12,2% -7,6% 0 1 1 0,4% 8,3% 5,6% 0 -1 -1 0,4% -4,2% -2,8% 1 -1 0 20,3% -7,0% 1,4% 1 0 1 19,8% -2,9% 4,3%

326 Fredericia -17 3 -14 -13,5% 0,9% -3,3% -13 5 -8 -10,9% 1,6% -1,9% -15 -11 -26 -12,6% -3,4% -6,0% -1 -9 -9 -0,4% -2,8% -2,1% 15 2 17 13,9% 0,7% 4,1%

259 Faaborg-Midtfyn -43 -23 -66 -29,6% -7,7% -15,0% 1 -15 -14 0,8% -5,2% -3,6% -26 10 -17 -20,4% 3,7% -4,3% -19 11 -8 -14,7% 4,2% -2,0% 7 1 9 7,3% 0,5% 2,4%

350 Haderslev 3 -18 -15 2,1% -4,9% -3,0% 11 14 26 8,7% 4,3% 5,5% 11 13 23 8,2% 3,7% 5,0% -12 -2 -14 -8,9% -0,6% -2,9% -22 -15 -37 -15,9% -4,2% -7,5%

360 Kerteminde -11 7 -4 -15,2% 5,8% -1,8% -2 -4 -6 -3,2% -2,9% -3,0% -2 -7 -9 -3,1% -5,2% -4,6% -9 -7 -16 -14,9% -4,6% -7,8% -7 1 -7 -12,2% 0,7% -3,4%

370 Kolding -7 -39 -46 -3,2% -8,0% -6,5% 12 2 14 6,3% 0,3% 2,1% 12 -27 -15 6,1% -5,7% -2,2% -3 -22 -25 -1,5% -4,7% -3,8% -15 5 -10 -7,2% 1,0% -1,6%

306 Langeland 0 -4 -4 0,0% -4,3% -2,7% 2 4 5 3,4% 4,0% 3,7% 1 -4 -2 2,2% -3,8% -1,6% 0 1 1 0,5% 0,7% 0,6% -1 4 3 -1,7% 4,7% 2,2%

329 Middelfart -25 -7 -32 -21,5% -3,1% -9,6% -3 -1 -4 -2,9% -0,5% -1,2% 0 -5 -5 0,3% -2,3% -1,5% -2 -1 -3 -2,7% -0,3% -1,0% -3 4 2 -3,0% 2,1% 0,5%

265 Nordfyns -28 3 -25 -34,0% 1,7% -10,1% -9 5 -4 -14,1% 3,2% -1,6% -12 -10 -22 -17,9% -5,8% -9,0% -8 -1 -9 -12,4% -0,7% -3,8% 4 9 13 6,8% 5,4% 5,7%

330 Nyborg -8 -2 -10 -9,2% -1,1% -3,7% 7 -2 5 10,1% -1,3% 1,9% 8 0 7 10,6% -0,2% 2,8% -4 -5 -10 -5,8% -2,9% -3,7% -12 -5 -17 -14,8% -2,7% -6,4%

269 Odense -43 -69 -112 -8,8% -7,3% -7,8% 1 -20 -19 0,2% -2,2% -1,4% -25 -29 -54 -5,3% -3,2% -3,9% -41 -10 -51 -8,6% -1,1% -3,7% -16 19 3 -3,5% 2,1% 0,2%

340 Svendborg -33 13 -20 -16,5% 3,8% -3,7% -12 12 0 -6,9% 3,6% 0,0% 1 8 9 0,7% 2,4% 1,8% 5 8 13 2,9% 2,4% 2,6% 4 0 4 2,2% 0,0% 0,7%

336 Sønderborg -20 9 -10 -12,2% 2,3% -1,8% -15 5 -10 -9,6% 1,3% -1,7% -21 7 -14 -13,1% 1,7% -2,5% -1 13 12 -0,7% 3,2% 2,1% 20 6 26 14,3% 1,5% 4,7%

390 Tønder -2 -17 -18 -1,4% -6,7% -5,0% 5 3 8 5,1% 1,2% 2,5% 3 9 12 3,1% 3,9% 3,6% -6 8 1 -5,8% 3,5% 0,4% -10 -1 -11 -8,7% -0,4% -3,1%

573 Varde -18 -5 -23 -14,4% -1,8% -5,8% 3 4 7 2,4% 1,6% 1,9% -10 -10 -20 -8,2% -3,7% -5,0% -6 0 -7 -5,4% -0,1% -1,7% 3 10 13 3,1% 3,7% 3,5%

575 Vejen -29 -8 -38 -21,8% -3,6% -10,4% 0 -9 -9 -0,1% -3,7% -2,6% -15 -3 -17 -12,1% -1,2% -5,0% -7 4 -4 -6,2% 1,6% -1,1% 7 6 13 6,7% 2,8% 4,1%

630 Vejle -42 -81 -123 -15,1% -14,3% -14,5% -20 -30 -50 -7,9% -5,8% -6,5% 3 -6 -3 1,3% -1,2% -0,4% -7 7 0 -2,8% 1,4% 0,0% -10 13 3 -4,1% 2,6% 0,4%

492 Ærø -1 3 2 -5,1% 6,1% 3,3% -1 3 2 -6,4% 6,8% 3,4% 0 7 7 -1,5% 17,2% 12,3% -1 3 3 -4,4% 7,6% 4,4% 0 -4 -4 -2,9% -8,2% -7,0%

580 Aabenraa -38 -64 -102 -18,7% -18,8% -18,8% -1 -11 -12 -0,5% -3,9% -2,7% 17 2 19 11,6% 0,6% 4,4% 0 0 0 0,0% -0,1% 0,0% -17 -2 -19 -10,4% -0,6% -4,3%

pct.mio kr.

R09-R12 R11-R12 B12-B13 R12-B13B12-R12

mio kr. pct. mio kr. pct. mio kr. pct. pct.mio kr.



2.4 Den økonomiske udvikling på socialområdet



 

 

Analyse af udviklingen i takster og 
normeringer 2012 – 2013   

  

 

Indhold 
1. Opsummering af analysens konklusioner ................................................................................................. 1 

2. Datagrundlag og frafald ............................................................................................................................. 1 

3. Takstudviklingen for de ordinære pladser................................................................................................. 1 

Tabel 3.1 Takstudvikling fra 2011 til 2012, samt 2012 til 2013, i alt og opdelt på dag og døgn (inklusiv 
reguleringer) .................................................................................................................................................. 2 

Figur 3.1 Takstændring inklusiv reguleringer fra 2012 til 2013, udbyderniveau .......................................... 3 

Figur 3.2 Takstændring inklusiv reguleringer fra 2012 til 2013, ydelsesniveau ............................................ 4 

Tabel 3.2 Efterreguleringer fra 2010 til 2012 og fra 2011 til 2013 ................................................................ 5 

Tabel 3.3 Takstudvikling fra 2012 til 2013 samt samlet fra 2010 til 2013 ..................................................... 6 

4. Normeringsændringer ............................................................................................................................... 8 

Tabel 4.1 Normeringsudvikling i antal og procent ........................................................................................ 8 

5. Indberettede bemærkninger til takstændringerne ................................................................................... 9 

6. Bilag til takstanalysen ................................................................................................................................ 9 

 



 

1 
 

1. Opsummering af analysens konklusioner 
Dette er takstanalysen der er udarbejdet i forbindelse med Styringsaftale 2013. Analysen er udarbejdet af 
den økonomiske arbejdsgruppe, der refererer til Socialdirektørforum 

Hovedkonklusioner heraf er følgende: 

• Hvis der ses bort fra reguleringer fra overførsel af over- og underskud mellem årene, er 
takstudviklingen faldet med 1,84 %.  

• Der er for ydelserne, der indgår i analysen samlet set i 2013 indregnet et nettooverskud på ca. 24,4 
mio. kr.  som vedrører 2011. I 2012 blev der samlet set indregnet et nettounderskud på ca. 7. mio. 
kr., som vedrører 2010. 

• Inklusiv reguleringer har der været et fald i taksterne på 2,83 % 

• Normeringsændringer for disse ydelser er samlet set steget med 0,37 %. 

• Takstanalysen er baseret på 81 % af de ydelser, der er indberettet i forbindelse med Styringsaftale 
2013.  

2. Datagrundlag og frafald 
Takstanalysen er udarbejdet på baggrund af udbydernes indberetning ultimo 2012. Takstanalysen er 
baseret på de ordinære ydelser, der findes både i 2012 og 2013. Udbyderne skal indberette alle 
klyngetilbud samt tilbud med regional betydning.  

Enkeltmandprojekter og særforanstaltninger indgår ikke i analysen. Der udarbejdes i stedet en særskilt 
analyse for disse tilbud. Kommunikationscentrene indgår ikke i analysen.  

Fanø Kommune og Kerteminde Kommune indgår ikke i takstanalysen. Disse kommuner har ingen tilbud i 
kategorierne;  klyngetilbud eller højt specialiserede tilbud med regional betydning.   Fredericia Kommune 
indgår ikke i takstanalysen, da de pga. omorganiseringer endnu ikke har indberettet deres ydelser.  

Takst analysen er baseret på 81 % af de ydelser, der er indberettet i forbindelse med Styringsaftale 2013.1 

3. Takstudviklingen for de ordinære pladser 
Takstudviklingen beregnes alene for de ordinære pladser, som svarer til en ydelse, der blev udbudt i 2012. 
Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger indgår ikke i analysen. I beregningen af takstudviklingen 
neutraliseres effekten af normeringsændringer. Dette gøres ved at benytte 2012 – normeringen som 
udgangspunkt for beregningen af gennemsnitstaksten i både 2012 of 2013. Denne beregning fortæller, 
hvad takstudviklingen er, hvis en efterspørger har behov for at købe de samme pladser i 2013 som i 2012. 
Det er dermed udviklingen i udgiften på de enkelte pladser.  

Takstudviklingen er fra 2012 til 2013 for Syddanmark samlet set er et fald på 2,83 % inklusiv reguleringer.  
Dette dækker over et fald i takstudviklingen på dagpladser på 2,05 % og et fald i døgnpladser på 1,79 %. 

                                                           
1 Region Syddanmark har i forbindelse med valideringen bemærket, at de undrer sig over regionale ydelser, der er 
frafaldet i analysen.     
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Takstudviklingen for Syddanmark samlet set eksklusiv reguleringer for over – underskud er et takstfald på 
1,84 %. 

Takstudviklingen for de enkelte udbydere i alt samt opdelt på dag – og døgnpladser fremgår af 
nedenstående tabel.  

Tabel 3.1 Takstudvikling fra 2011 til 2012, samt 2012 til 2013, i alt og opdelt på 
dag og døgn (inklusiv reguleringer) 

Udbyder 

Takstændring i %  
2010- 20122 2012-2013 2012 -2013: Dag 2012 – 2013: Døgn 

Syddanmark samlet -3,46% -2,83% -2,05% -1,79% 

Assens -0,51% -2,80% - -1,14% 
Billund 1,06% -3,03% -2,06% -3,12% 
Esbjerg 3 -0,32% -2,68% -5,29% -0,74% 
Faaborg-Midtfyn -0,83% -2,23% 4,01% -3,69% 
Haderslev -1,66% -5,18% 3,97% -8,60% 
Kolding -5,54% -4,26% -2,92% -4,45% 
Langeland -4,77% 3,72% 3,72% - 
Middelfart -6,52% -2,57% 1,02% -4,03% 
Nordfyn -7,01% -1,98% - -1,98% 
Nyborg -2,94% -6,56% -7,12% -6,29% 
Odense -8,18% -1,33% -2,15% -2,30% 
Region Syddanmark -2,95% -0,86% -3,79% -0,53% 
Svendborg 4 -1,43% -1,53% -1,87% -2,04% 
Sønderborg 1,19% -14,53% -8,84% -15,68% 
Tønder  -4,81% -4,20% 3,59% -5,70% 
Varde -2,42% -0,63% 11,68% -1,28% 
Vejen -1,03% 2,41% 0,62% 4,13% 

Vejle -5,83% -1,85% 0,17% -2,23% 

Ærø - 4,54% 4,54% - 

Aabenraa -3,88% -1,61% -6,76% 0,01% 
 

                                                           
2 Fremgår af takstanalyse 2011 - 2012 
3 Esbjerg Kommune har maj 2013 orienteret om, at Lønbudgetterne på de sociale tilbud er blevet nedreguleret som 

følge af, at lønningerne kun forventes at stige med 0,56 % mod 1,44 %, da budgettet blev vedtaget. Samtlige takster er 
herefter blevet genberegnet og ændret med virkning fra 1. januar 2013. I gennemsnit er taksterne herved blevet 
reduceret med 0,63 %. Der er ingen ændringer i serviceniveauet. Takstanalysen inddrager ikke disse ændringer. 

4  På baggrund af ny pris- og lønfremskrivning har Svendborg Kommune maj 2013 orienteret om ny takstberegning i 

Svendborg Kommune. Derudover er der ændring i forventet belægning på misbrugsinstitutionerne. Takstanalysen 
inddrager ikke disse ændringer.  
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Nedenstående figur viser, hvor mange udbydere, der ud fra deres samlede gennemsnitstakst har haft et 
takstfald eller en takststigning fra 2012 til 2013 inklusiv reguleringer.  

Figur 3.1 Takstændring inklusiv reguleringer fra 2012 til 2013, udbyderniveau 

 
Antal udbydere 

 

Takstændring i % 

Som det fremgår af figur 3.1 er der stigninger på over 1 % for 3 udbydere af de 20 udbydere, der indgår i 
analysen. 5 For 2 udbydere er gennemsnitstaksten stort set uændret, men der er tale om et fald i 
gennemsnitstaksten for de resterende 15 udbydere.  

Figur 3.2 viser for hvor stor en andel af de ydelser, der er omfattet af analysen, der er takstfald og 
takststigninger i gennemsnitstaksten for 2012 til 2013 inklusiv reguleringer. 

  

                                                           
5 Fanø Kommune og Kerteminde Kommune indgår ikke i takstanalysen. Disse kommuner har ingen tilbud i 

kategorierne;  klyngetilbud eller højt specialiserede tilbud med regional betydning. Fredericia Kommune indgår ikke i 
takstanalysen, da de pga. omorganiseringer endnu ikke har indberettet deres ydelser.  
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Figur 3.2 Takstændring inklusiv reguleringer fra 2012 til 2013, ydelsesniveau 
Antal ydelser 

 

Takstændring i % 

Figur 3.2 illustrerer, at der er 26,6 % af ydelserne, der har en stigning i gennemsnitstaksten på over 1 %. For 
11,1 % af tilbuddene er taksten stor set uændret, mens der for 62,3 % af tilbuddene er et fald i 
gennemsnitstaksten på over 1 %. For detaljer om de enkelte tilbuds takstændringer henvises til bilag A.  

I tabel 3.2 uddybes takstudviklingen inklusiv reguleringer, som også er vist i tabel 3.1. Desuden vises 
takstudviklingen eksklusiv reguleringer, som skyldes overførte over –  eller underskud fra tidligere år. 
Takstudviklingen inklusiv reguleringer afspejler udviklingen i den takst, der betales for tilbuddet , mens 
takstudviklingen eksklusiv reguleringer afspejler udviklingen i de omkostninger der er ved at drive 
tilbuddet.   

 

Efterreguleringer 

Der er for ydelserne, der indgår i analysen samlet set i 2013 indregnet et nettooverskud på ca. 24,4 mio. kr.  
som vedrører 2011. I 2012 blev der samlet set indregnet et nettounderskud på ca. 7. mio. kr., som vedrører 
2010. 6 Overskuddet fra 2011 har sænket taksterne i 2013 til under deres reelle niveau, mens underskuddet 
fra 2010 forhøjer taksterne til over deres reelle niveau.   

 

 

                                                           
6 Der kan maksimalt overføres 5 % af det omkostningsbaserede budget til året efter. Ikke-overføre overskud eller 
underskud indregnes i taksterne 2 år efter det år, som overskuddet eller underskuddet vedrører.  
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Tabel 3.2 Efterreguleringer fra 2010 til 2012 og fra 2011 til 2013 
Kommune Regulering fra 2010 i 2012 takst Regulering fra 2011 i 2013 takst 

Syddanmark samlet 6.930.172 -24.355.976 

Assens 115.000 2.988.316 

Billund 1.088.045 0 

Esbjerg 437.013 -12.374.630 

Faaborg-Midtfyn 1.469.525 -2.556.508 

Haderslev -2.381.939 -1.918.072 

Kolding -662.247 -3.800.454 

Langeland -130.000 0 

Middelfart -1.450.000 -2.100.000 

Nordfyn 0 -100.740 

Nyborg -205.834 -1.796.356 

Odense -2.592.097 -911.742 

Region Syddanmark 1.454.002 4.105.012 

Svendborg -229.894 -410.385 

Sønderborg 4.164.085 -4.239.252 

Tønder 2.417.967 -474.875 

Varde -24.373 -1.634.990 

Vejen 153.185 777.063 

Vejle 6.408.486 2.075.265 

Ærø 0 0 

Aabenraa -3.100.752 -1.983.628 
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Tabel 3.3 Takstudvikling fra 2012 til 2013 samt samlet fra 2010 til 2013  

Udbyder 

Takstudvikling 
inkl. reguleringer 
2010 - 20127  

Takstudvikling 
inkl. 
reguleringer 
2012 -2013  

Takstudvikling 
ekskl. 
reguleringer 
2010 - 20128 

Takstudvikling 
ekskl. 
reguleringer 
2012 – 2013 

Takstudvikling 
ekskl. 
reguleringer 
2010 - 2013 

Syddanmark 
samlet -3,46%  -2,83% -2,98%  -1,84% -4,82% 
Assens -0,51% -2,80% -0,82% -5,69% -6,51% 
Billund 1,06% -3,03% -5,95% -0,80% -6,75% 
Esbjerg 9 -0,32% -2,68% -1,35% 0,08% -1,27% 
Faaborg-Midtfyn -0,83% -2,23% -3,4% 0,84% -2,56% 
Haderslev -1,66% -5,18% -4,37% -5,49% -9,86% 
Kolding -5,54% -4,26% -2,03% -2,49% -4,52% 
Langeland -4,77% 3,72% -2,43% 1,32% -1,11% 
Middelfart -6,52% -2,57% -4,56% -1,62% -6,18% 
Nordfyn -7,01% -1,98% -7,62% -0,05% -7,67% 
Nyborg -2,94% -6,56% -10,79% -1,99% -12,78% 
Odense -8,18% -1,33% -9,49% -1,80% -11,29% 
Region 
Syddanmark 10 -2,95% -0,86% -1,45% -1,34% -2,79% 
Svendborg 11 -1,43% -1,53% -0,85% -1,43% -2,28% 
Sønderborg 1,19% -14,53% -0,59% -9,85% -10,44% 
Tønder -4,81% -4,20% -6,42% -2,26% -8,68% 
Varde -2,42% -0,63% -4,07% 0,76% -3,31% 
Vejen -1,03% 2,41% -8,7% 0,73% -7,97% 

Vejle -5,83% -1,85% -6,08% -0,93% -7,01% 

Ærø - 4,54% - 4,54% 4,54% 
Aabenraa -3,88% -1,61% -6,77% -2,31% -9,08% 
 

Tabel 3.2 viser, at taksterne fra 2012 til 2013 samlet set for Syddanmark er faldet med 2,83 %. Svarende til 
at køberne samlet set vil opleve et fald i priserne i 2013 på 2,83 %. Når reguleringer holdes udenfor er 
faldet i taksterne 1,84 %.  
                                                           
7 Fremgår af takstanalyse 2011 - 2012 
8 Fremgår af takstanalyse 2011 - 2012 
9 Esbjerg Kommune har maj 2013 orienteret om, at lønbudgetterne på de sociale tilbud er blevet nedreguleret som 
følge af, at lønningerne kun forventes at stige med 0,56 % mod 1,44 %, da budgettet blev vedtaget. Samtlige takster er 
herefter blevet genberegnet og ændret med virkning fra 1. januar 2013. I gennemsnit er taksterne herved blevet 
reduceret med 0,63 %. Der er ingen ændringer i serviceniveauet. Takstanalysen inddrager ikke disse ændringer. 
10 Bemærkning fra Region Syddanmark: Region Syddanmarks tal er inklusiv taksterne på Nyborgskolen, Center for 
Høretab, og eksklusiv kommunikationscentrene. Nyborgskolen og Center for Høretab er tilbud der i perioden er ramt 
af markant vigende efterspørgsel. Uden disse takster men indregnet takstreduktionerne for abonnementsydelserne på 
kommunikationscentrene er der eksklusiv reguleringer tale om et samlet takstfald på 5 % fra 2010 til 2013.  
11 På baggrund af ny pris- og lønfremskrivning har Svendborg Kommune maj 2013 orienteret om ny takstberegning i 
Svendborg Kommune. Derudover er der ændring i forventet belægning på misbrugsinstitutionerne. Takstanalysen 
inddrager ikke disse ændringer. 
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KKR Syddanmark besluttede den 2. juni 2010 at anbefale alle kommuner og regionen i Syddanmark en 
reduktion af de samlede omkostninger på det specialiserede socialområde. KKR Syddanmark anbefaler en 
reduktion af taksterne på de specialiserede sociale tilbud på 2 % i 2011 og yderligere 3 % i 2012. Region 
Syddanmark ønsker at reducere sine takster i perioden 2010 til 2013 samlet set i samme omfang, som 
taksterne reduceres på de kommunale tilbud i perioden 2010 til 2012. 

På mødet i Socialdirektørforum den 16. maj 2012 blev takstudviklingen fra 2010 – 2012 præsenteret. I 

forhold til de, der ikke nåede anbefalingen fra 2010 – 2012, anbefaler Socialdirektørforum, at 
kommunerne og regionen i Syddanmark når anbefalingen om den vedtagne takstreduktion på 5 % i 
løbet af 2013. 

Anbefalingen vedrører takstudviklingen eksklusiv reguleringer. 

 

Beregningsmetode:  

Takstanalysen er lavet på baggrund af en beregnet gennemsnitstakst12 for 2012 inklusiv fremskrivning med 
KL’s PL på 1,5 %. Dernæst er udviklingen mellem de to gennemsnitstakster udregnet.  

  

                                                           
12 Beregning af gennemsnitstakst: ((takst * normering) + (takst * normering)+ …) / normering i alt. 
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4. Normeringsændringer 
Samlet set er antallet af normerede pladser stort set uændret for de ydelser, der indgik i Styringsaftalen 
2012. Antallet af pladser er steget med 0,37 %. I analysen fra 2011 til 2012 var der et faldt i antallet af 
normerede pladser på 0,22 %.13 Tabel 4.1 indeholder en oversigt over normeringsændringer fra 2012 til 
2013 i både pladsantal og procent. Tabellen er opgjort på udbyderniveau. Ydelserne på Støttecenteret for 
senhjemeskadede i Kolding Kommune indgår ikke i oversigten, da deres normering er opgjort i timer frem 
for helårspladser.  

Tabel 4.1 Normeringsudvikling i antal og procent 

Udbyder 
Normering 
2012 

Normering 
2013 

Normeringsudvikling 
i % 2012 -2013 

Normeringsændring i 
% 2012 - 2013 

Syddanmark samlet 9138,2 9172,18 33,98 0,37% 
Assens 226 281 55 24,34% 
Billund 274 274 0 0,00% 
Esbjerg 1353 1372 19 1,40% 
Faaborg-Midtfyn 307,8 301,2 -6,6 -2,14% 
Haderslev 411,5 418 6,5 1,58% 
Kolding 460 493 33 7,17% 
Langeland 31 31 0 0,00% 
Middelfart 255,5 263,5 8 3,13% 
Nordfyn 6 6 0 0,00% 
Nyborg 143 157 14 9,79% 
Odense 1418 1378,2 -39,8 -2,81% 
Region 
Syddanmark 811,514 797,5 -14 -1,73% 
Svendborg 812 816 4 0,49% 
Sønderborg 494 484 -10 -2,02% 
Tønder 318 296 -22 -6,92% 
Varde 160 161 1 0,63% 
Vejen 200 193 -7 -3,50% 
Vejle 1100,415 1092,28 -8,12 -0,74% 
Ærø 17 19 2 11,76% 
Aabenraa 339,5 338,5 -1 -0,29% 

                                                           
13 Dette fremgår af takstanalysen 2011 – 2012. Der var dog i denne analyse et relativt stort frafald af ydelser, idet flere 
ydelser i 2012 ikke var sammenlignelige med ydelser i 2011.  
14 Tallet er i forbindelse med validering hos Region Syddanmark korrigeret fra 790,5 til 811,5. Korrektionen skyldes en 
fejl i sammenligningen af ydelser på Nyborgskolen fra 2012 til 2013. 
15 Tallet er i forbindelse med validering hos Vejle Kommune korrigeret fra 1046,6 til 1100,4. Behovet for korrektionen 

skyldes omlægninger på handicapområdet. Forskellene er alle på dagtilbud, hvor der har været en række ændringer 
fra 2012 til 2013, dels med nedlæggelse af et center med overførsel af pladser til nye centre og tilpasninger, specielt 
på § 103, hvor det forventes at flere kommer ud på det private arbejdsmarked. 
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5. Indberettede bemærkninger til takstændringerne 
 

Der har i forbindelse med indberetningen af taksterne været mulighed for at skrive forklaringer på 
takstændringerne. En gennemgang af de anførte bemærkninger viser, at følgende forklaringer optræder 
hyppigt: 

• Omorganisering af tilbud 

• Indregning af underskud eller overskud fra tidligere år påvirker taksten 

• Ændring i antallet af pladser 

• Ændring af belægningsprocent  

6. Bilag til takstanalysen 
 

Bilag A – Takstudviklingen fra 2012 til 2013 

Bilag A indeholder en oversigt på udbyderniveau og på tilbudsniveau over taksternes udvikling fra 2012 til 
2013 sat i forhold til en fremskrivning med KL PL på 1,5 % samt bemærkninger skrevet til hver enkelt ydelse 
i forbindelse med indberetningen. Bilag A kan findes på www.socialsekretariatet.dk 

Bilag B – Ydelser der ikke indgår i analysen 

Bilag B indeholder en oversigt over de ydelser, der ikke indgår i analysen, fordi ydelserne ikke kan 
sammenlignes med en ydelse i 2012. ”Ikke- komplette” indberetninger, hvor ikke alle data er til stede, er 
desuden frafaldet. Bilag B kan findes på www.socialsekretariatet.dk 

Bilag C- Takstoversigt 2013 

Ud fra oplysningerne i indberetningen er som bilag til Styringsaftalen lavet en takstoversigt. Takstoversigten 
viser målgruppe, lovgrundlag, normering belægningsprocent og takst for alle ydelser. Takstoversigten kan 
findes på www.socialsekretariatet.dk under bilag til Styringsaftalen.  

 

 

http://www.socialsekretariatet.dk/
http://www.socialsekretariatet.dk/
http://www.socialsekretariatet.dk/
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1. Opsummering af analysens konklusioner 
Følgende er en analyse af samtlige enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger (herefter: særydelser), der har eksisteret i Syddanmark un-
der rammeaftalen i 2012.  
 

- Der har i 2012 været 305 særforanstaltninger og 71 enkeltmandsprojekter svarende til 209 helårspladser for særforanstalt-
ningerne og 45 helårspladser for enkeltmandsprojekterne.  

- To udbydere står for 59 % af ydelserne. Disse er Region Syddanmark og Esbjerg. 
- Særydelsernes gennemsnitlige varighed i 2012 er 247 dage svarende ca. 8 ½ måneder 
- De samlede omkostninger til særforanstaltninger (inkl. den ordinære grundtakst) og enkeltmandsprojekter i 2012 var i alt ca. 

346,8 mio. kr. fordelt på 328,3 mio. kr. til døgntilbud og 18,5 mio. kr. til dagtilbud  
- Målgruppen udviklingshæmmede står for 60 % af helårspladserne og 55 % af omkostningerne 
- Der har i 2012 eksisteret 13 særydelser under rammeaftalen med en samlet omkostning på over 3 mio. kr. heraf er 2 særfo-

ranstaltninger og 11 er enkeltmandsprojekter. Heraf svarer særforanstaltningerne til 2 helårspladser og enkeltmandsprojek-
terne svarer til 10,63 helårspladser.  

- Der har i 2012 eksisteret 27 særydelser under rammeaftalen med en årstakst over 3. mio. kr. Ud af de 27 særydelser er 19 en-
keltmandsprojekter og 8 er særforanstaltninger. De 27 ydelser svarer til 15,9 helårspladser heraf svarer særforanstaltninger-
ne til 3,12 helårspladser og enkeltmandsprojekterne svarer til 12,78 helårspladser.  

 
Analysen omhandler de særydelser, der er udbudt i Syddanmark. Nogle af særydelserne i analysen kan således være købt af kommuner fra 
andre steder i landet, ligesom de syddanske kommuner kan have købt særydelser af udbydere udenfor Syddanmark.  
 
Særydelserne er defineret på følgende måde:  

• En særforanstaltning er en foranstaltning, som etableres i en eksisterende plads, men til en særlig takst, der afviger fra den godkend-
te takst for pladsen. Ved ophør af en særforanstaltning kan pladsen benyttes af en ny borger til almindelig takst. 

 
• Et enkeltmandsprojekt er en foranstaltning, hvor der oprettes en ny plads udover de godkendte pladser og til en særlig takst. Pladsen 

der er knyttet til et enkeltmandsprojekt bortfalder, når enkeltmandsprojektet ophører. 
 
De enkelte udbydere har selv vurderet, hvorvidt særydelsen ud fra ovenstående definitioner kan karakteriseres som en særforanstaltning el-
ler et enkeltmandsprojekt.  
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2. Antal særforanstaltninger og enkeltmandprojekter fordelt på udbyder og målgruppe 
Alle kommuner samt regionen i Syddanmark har indberettet hvilke særydelser, der har eksisteret i 2012 under rammeaftalen. Ud af de 22 
kommuner og regionen i Syddanmark er der 7, der ikke har udbudt særydelser i 2012. Disse er Fanø Kommune, Haderslev Kommune, Ker-
teminde Kommune Langeland Kommune, Middelfart Kommune  og Ærø Kommune. 
 
Hos de øvrige 17 udbydere har der i alt været udbudt 305 særforanstaltninger og 71 enkeltmandsprojekter i løbet af 2012. Heraf er de 313 
på døgntilbud og de 63 på dagtilbud. Region Syddanmark er den udbyder, der har haft flest særydelser i 2012. Region Syddanmark har i 
2012 udbudt 137 særforanstaltninger og 21 enkeltmandsprojekter svarende til 42 % af det samlede antal særydelser. Herefter er de udbyde-
re med flest særydelser Esbjerg med 16 % af særydelserne.  
 
Særydelserne er fordelt på 8 målgrupper, som vist i tabellen nedenfor1. Langt den største målgruppe indenfor særydelserne er udviklings-
hæmmede. 206 af de 376 særydelser er til denne gruppe, hvilket svarer til 60% af særforanstaltningerne og 37 % af enkeltmandsprojekter-
ne. Nedenstående tabel viser, hvordan antallet af særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter er fordelt mellem udbydere og målgrupper.  
 
   

                                                 
1 Der er i 2012 ingen særydelser indenfor målgrupperne: fysisk handicappede, hjemløse og personer med sociale problemer, voldsramte kvinder, hjælpemiddelområdet, 
specialpædagogisk bistand til børn på lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner, som endnu ikke har påbegyndt skolegangen og Personer med fysiske el-
ler psykiske handicap, som har tale-, høre- eller synsvanskeligheder, der modtager undervisning i henhold til Lov om specialundervisning for voksne § 1, stk. 3, Voks-
ne med fysiske eller psykiske handicap der modtager undervisning på lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner i henhold til Lov om specialundervis-
ning for voksne § 1, stk. 2, Specialundervisning af børn og unge under 18 år på lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner 
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Tabel 1: Antal særydelser i 2012 fordelt på udbyder og målgruppe 
 
Antal særydelser i 
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T: Total 
S: Særforanstaltning 
E: Enkeltmands-
projekt 

  T S E T S E T S E T S E T S E T S E T S E T S E T S E 

I alt 376 305 71 206 180 26 38 30 8 21 21   -    42 30 12 24 23 1 39 19 20 2 2   -    4   -    4 
Assens 14 14  -    9 9   -    2 2   -      -      -      -    1 1   -      -      -      -      -      -      -    2 2   -      -      -      -    
Billund 8 4 4 8 4 4   -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    
Esbjerg 62 31 31 29 18 11 9 2 7   -      -      -    13 3 10 4 4   -    7 4 3   -      -      -      -      -      -    
Fredericia 3 3  -    3 3   -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    
Faaborg- Midtfyn 8 8  -    8 8   -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    
Kolding 9 8 1 9 8 1   -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    
Nordfyn 1   -    1   -      -      -      -      -      -      -      -      -    1   -    1   -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    
Nyborg 1   -    1   -      -      -    1   -    1   -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    
Odense 28 27 1 20 20   -      -      -      -    6 6   -    2 1 1   -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    
Region Sydd. 158 137 21 69 66 3 19 19   -    10 10   -    21 21   -    18 17 1 21 4 17   -      -      -      -      -      -    
Svendborg 19 15 4 11 11   -      -      -      -      -      -      -    4 4   -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    4   -    4 
Sønderborg 6 4 2 5 3 2   -      -      -    1 1   -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    
Tønder 7 6 1 6 5 1 1 1   -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    

Varde 11 11  -    2 2   -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    2 2   -    7 
   

7    -      -      -      -      -      -      -    
Vejen 5 2 3 5 2 3   -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    
Vejle 23 22 1 19 18 1   -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      4      4      -      -      -      -      -      -      -    

Aabenraa 13 13  -    3 3   -    6 6   -    4 4   -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    
 
 
 
Varigheden i 2012 af særydelserne varierer fra 4 dage til hele året med en gennemsnitsvarighed på 247 dage svarende til ca. 8 ½ måneder. I 
tabel 2 er antallet af særydelser opgjort i helårspladser. Tabellen er bygget op ligesom tabel 1 ovenfor.   
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Tabel 2: Antal særydelser i 2012 fordelt på udbyder og målgruppe i helårspladser 
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T: Total 

S: Særforanstaltning 

E: Enkeltmands-
projekt 

 
T S E T S E T S E T S E T S E T S E T S E T S E T S E 

I alt 
  

253,8   209   44,9  
 

151,4  
 

130,1  
 

21,3  
 

26,5   22,2  
 

4,3  
 

19,0  
 

19,0   -    
 

24,7  
 

17,2  
 

7,5    8,8  
 

7,8  
 

1,0   19,5  
 

11,9  
 

7,6   0,7   0,7   -     3,3   -     3,3  

Assens 
      

8,7       8,7       -    
     

7,2  
     

7,2      -    
   

0,4     0,4     -        -         -     -    
   

0,4  
   

0,4    -        -      -      -         -        -       -     0,7   0,7   -       -     -       -    

Billund 
      

7,3       3,3     4,0  
     

7,3  
     

3,3  
   

4,0      -         -       -        -         -     -        -        -      -        -      -      -         -        -       -       -       -     -       -     -       -    

Esbjerg 
    

38,1     20,9   17,2  
   

22,2  
   

14,2  
   

8,0  
   

4,4     1,0  
 

3,4      -         -     -    
   

6,0  
   

0,5  
 

5,5    1,4  
 

1,4    -       4,1  
   

3,8  
 

0,3     -       -     -       -     -       -    

Fredericia 
      

2,0       2,0       -    
     

2,0  
     

2,0      -        -         -       -        -         -     -        -        -      -        -      -      -         -        -       -       -       -     -       -     -       -    

Faaborg- Midtfyn 
      

6,8       6,8       -    
     

6,8  
     

6,8      -        -         -       -        -         -     -        -        -      -        -      -      -         -        -       -       -       -     -       -     -       -    

Kolding 
      

8,3       7,3     1,0  
     

8,3  
     

7,3  
   

1,0      -         -       -        -         -     -        -        -      -        -      -      -         -        -       -       -       -     -       -     -       -    

Nordfyn 
      

1,0         -       1,0        -          -        -        -         -       -        -         -     -    
   

1,0      -    
 

1,0      -      -      -         -        -       -       -       -     -       -     -       -    

Nyborg 
      

0,8         -       0,8        -          -        -    
   

0,8       -    
 

0,8      -         -     -        -        -      -        -      -      -         -        -       -       -       -     -       -     -       -    

Odense 
    

20,2     19,2     1,0  
   

12,3  
   

12,3      -        -         -       -    
   

6,0  
   

6,0   -    
   

1,8  
   

0,8  
 

1,0      -      -      -         -        -       -       -       -     -       -     -       -    

Region Sydd. 
    

93,4     83,2   10,2  
   

41,0  
   

39,1  
   

1,9  
 

15,1   15,1     -    
   

8,9  
   

8,9   -    
 

12,1  
 

12,1    -      7,2  
 

6,2  
 

1,0     9,0  
   

1,8  
 

7,3     -       -     -       -     -       -    

Svendborg 
    

17,2     13,9     3,3  
   

10,6  
   

10,6      -        -         -       -        -         -     -    
   

3,3  
   

3,3    -        -      -      -         -        -       -       -       -     -     3,3   -     3,3  

Sønderborg 
      

3,9       2,3     1,6  
     

3,8  
     

2,2  
   

1,6      -         -       -    
   

0,1  
   

0,1   -        -        -      -        -      -      -         -        -       -       -       -     -       -     -       -    

Tønder 
      

5,0       4,0     1,0  
     

4,5  
     

3,5  
   

1,0  
   

0,5     0,5     -        -         -     -        -        -      -        -      -      -         -        -       -       -       -     -       -     -       -    

Varde 
      

7,2       7,2       -    
     

1,5  
     

1,5      -        -         -       -        -         -     -        -        -      -      0,2  
 

0,2    -       5,5  
   

5,5     -       -       -     -       -     -       -    

Vejen 
      

4,5       1,5     3,0  
     

4,5  
     

1,5  
   

3,0      -         -       -        -         -     -        -        -      -        -      -      -         -        -       -       -       -     -       -     -       -    

Vejle 
    

17,2     16,4     0,8  
   

16,3  
   

15,6  
   

0,8      -         -       -        -         -     -        -        -      -        -      -      -    0,8    
    

0,8       -       -       -     -       -     -       -    

Aabenraa 
    

12,2     12,2       -    
     

3,0  
     

3,0      -    
   

5,2     5,2     -    
   

4,0  
   

4,0   -        -        -      -        -      -      -         -        -       -       -       -     -       -     -       -    
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Tabel 2 viser, at de 376 særydelser svarer til 253,8 helårspladser, heraf er 211 døgnpladser mens 46 er dagpladser. De 305 særfor-
anstaltninger svarer til 209 helårspladser og de 71 enkeltmandsprojekter svarer til 44,9 helårspladser. Fordelingen mellem særforanstaltnin-
ger og enkeltmandsprojekter er således stort set identisk uanset om særydelserne opgøres i antal ydelser eller i helårspladser. Der tegner sig 
igen det samme generelle billede, med Region Syddanmark som den største udbyder efterfulgt af Esbjerg. Region Syddanmarks andel af 
særydelserne falder fra tabel 1 til tabel 2 fra 42 % til 37 %. Det vil sige, at Region Syddanmarks særydelser generelt har en kortere varighed 
end gennemsnittet.  
 
Udviklingshæmmede udgør også i helårspladser langt den største målgruppe, og andelen af særydelser til denne målgruppe er fra tabel 1 til 
tabel 2 steget fra 55 % til 60 %, hvilket vil sige, at disse ydelser har en længere varighed end gennemsnittet. Der er størst forskel mellem 
opgørelsen i antal særydelser og opgørelsen i helårspladser blandt særydelserne til handicappede børn og unge. Her har der i alt været 24 
særydelser i 2012, men det svarer kun til 8,8 helårspladser, da varigheden for disse ydelser er væsentlig kortere end gennemsnittet.   
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3. Gennemsnitstakst, varighed og omkostning per år opdelt på målgruppe 
Nedenfor er en oversigt opdelt på målgrupper over antallet af særydelser, deres gennemsnitlige varighed, antallet opgjort i helårspladser, 
gennemsnitstaksten samt omkostningerne til målgruppen per år i kr.  
 
Tabel 3: Særydelser i 2012 opdelt på døgntilbud og dagtilbud 

2012 

Døgn tilbud Dagtilbud 

Antal 

Varighed 
af året i 
pct. 

Helårs-
pladser 

Gennemsnits-
takst 

Omk. Pr. 
år  Antal 

Varighed 
af året i 
pct. 

Helårs-
pladser 

Gennemsnits-
takst Omk. Pr. år 

Særydelser i alt 313 66,43 207,91                4.461  
 
328.285.866  63 72,88 45,92 1.146 

              
18.505.139  

Særforanstaltninger 242 67,37 163,03                4.055  
 
234.013.411 63 72,9 45,92 1.146 

              
18.505.139  

Enkeltmands-
foranstaltninger 71 63,23 44,89                5.844  

   
94.272.455        -                      -    

                         
-                             -                                -    

Udviklingshæmmede 156 72,74 113,47                4.150  
 
175.947.448  50 75,82 37,91 1.098 

              
14.056.219  

Sindslidende 41 60,14 24,66                3.791  
   
33.651.073  1 8,47 0,08 911 

                     
28.241  

Senhjerneskadede 35 70,09 24,53                4.268  
   
40.484.598  3 64,21 1,93 1.596 

                
1.178.148  

Socialt truede (ad-
færdsvanskelige) børn 
og unge 36 49,54 17,84                6.484  

   
31.500.222  3 55,83 1,67 1.792 

                
1.126.215  

Handicappede børn og 
unge 23 35,52 8,17                4.957  

   
15.830.596  1 66,94 0,67 1.360 

                   
333.200  

Personer med udvik-
lingsforstyrrelser 18 88,89 16,00                4.296  

   
25.109.935  3 100,00 3,00 1.620 

                
1.778.760  

Personer med mis-
brug       -    

                  
-    

                         
-                         -                      -    2 33,88 0,68 17 

                       
4.356  

Andet på det sociale 
område 4 81,28 3,25                4.813  

     
5.761.994  

                         
-    

                         
-    

                         
-                             -                                -    

 
 
Den samlede gennemsnitstakst for døgntilbud er 4.461 kr. Den gennemsnitstakst, der ligger over den samlede gennemsnitstakst for døgn-
tilbud, er 6.484 kr. per døgn for målgruppen socialt truede børn, 4.957 for målgruppen handicappede børn og unge samt 4.813 kr. for mål-
gruppen "andet på det sociale område".   
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Den samlede gennemsnitstakst for dagtilbud er 1.146kr. Den gennemsnitstakst, der ligger over den samlede gennemsnitstakst for dagtilbud, 
er 1.792 kr. per dag for målgruppen socialt truede børn, 1620 kr. per dag for målgruppen personer med udviklingsforstyrrelser, 1.596 kr. 
per dag for målgruppen senhjerneskadede, samt 1.360 kr. per dag for målgruppen handicappede børn og unge.    
 
De samlede årlige omkostninger til særydelserne i 2012 var 346,8 mio. kr. fordelt på 328,3 mio. kr. til døgntilbud og 18,5 mio. kr. til dag-
tilbud. Målgruppen udviklingshæmmede står for 55 % af omkostningerne med 190 mio. kr. fordelt på ca. 176 mio. kr. på døgntilbud og ca. 
14 mio. kr. på dagtilbud.  
 
Med hensyn til varigheden af ydelserne viser ovenstående tabel, at særydelser til børn og unge generelt er kortere end til voksne. Dette 
gælder både for socialt truede og for handicappede børn og unge og både for dag- og døgntilbud. Dog ses det, at målgruppen "personer med 
misbrug" har en relativ kort varighed på i alt ca. 34 % varighed af året.     
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4. Særydelser med en samlet omkostning over 3 mio. kr. 
Der har i 2012 eksisteret 13 særydelser under rammeaftalen med en samlet omkostning i 2012 på over 3 mio. kr. Heraf er 2 særforanstalt-
ninger og 11 er enkeltmandsprojekter. De 13 ydelser svarer til 12,63 helårspladser heraf svarer særforanstaltningerne til 2 helårspladser og 
enkeltmandsprojekterne svarer til 10,63 helårspladser. Disse særydelser har dermed en varighed på tilnærmelsesvis hele året.    
Tabel 4 viser fordelingen mellem udbydere og målgrupper på antal pladser samt antal helårspladser. 
 
Tabel 4: Antal særydelser i 2012 med årlig omkostning over 3. mio. kr. fordelt på udbyder og målgruppe  
Antal særydelser i 2012 
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med årlig omkostning 
over 3. mio. 

  

  Antal 
Helårs-
pladser Antal 

Helårs-
pladser Antal 

Helårs-
pladser Antal 

Helårs-
pladser Antal 

Helårs-
pladser Antal 

Helårs-
pladser Antal 

Helårs-
pladser 

I alt 13 12,63 6 5,95 2 1,84 1 1 1 1 1 1 2 1,84 

Assens                             

Billund                             

Esbjerg 3 2,95 3 2,95                     

Fredericia                             

Faaborg-Midtfyn                             

Kolding                             

Nordfyn 1 1             1 1         

Nyborg 1 0,84     1 0,84                 

Odense                             

Region Sydd. 6 5,84 1 1 1 1 1 1     1 1 2 1,84 

Svendborg                             

Sønderborg 1 1 1 1                     

Tønder 1 1 1 1                     

Varde                             

Vejen                             

Vejle                             

Aabenraa                             
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Tabellen viser, at Region Syddanmark er den største udbyder med 5,84 helårspladser. Den målgruppe, hvor der er flest særydelser med en 
samlet omkostning over 3 mio. kr. er målgruppen udviklingshæmmede.     

5. Særydelser med en årstakst over 3 mio. kr. 
 
Der har i 2012 eksisteret 27 særydelser under rammeaftalen med en årstakst over 3. mio. kr. Dvs. en takst pr. døgn over 8.196,72 kr.2 Ud af 
de 27 særydelser er 19 enkeltmandsprojekter og 8 er særforanstaltninger.  De 27 ydelser svarer til 15,9 helårspladser heraf svarer særfo-
ranstaltningerne til 3,12 helårspladser og enkeltmandsprojekterne svarer til 12,78 helårspladser.  
 
De 13 særydelser der fremgår i tabel 4 indgår alle i tabel 5. Antallet af særydelser er fra tabel 4 til tabel 5 steget fra 13 særydelser til 27 sæ-
rydelser. Antallet af helårspladser er dog samtidig blot steget fra 12,63 helårspladser i tabel 4 til 15,9 helårspladser i tabel 5. Dette illustre-
rer, at de 14 tilføjede ydelser fra tabel 4 til tabel 5 samlet set har en kort varighed svarende til 3,27 helårspladser.    
 
 
Tabel 5 viser fordelingen mellem udbydere og målgrupper på antal pladser samt antal helårspladser. 
 
  

                                                 
2 Formel: 3.000.000 (mio.) / 366 (dage) = 8196,72 (takst pr. døgn) 
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Tabel 5: Antal særydelser i 2012 med en årstakst over 3. mio. kr. fordelt på udbyder og målgruppe  
 
Antal særydelser i 2012 
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med årstakst over 3. 
mio. (takst pr. døgn 
over 8.196,72 kr. )  

  

  Antal 
Helårs-
pladser Antal 

Helårs-
pladser Antal 

Helårs-
pladser Antal 

Helårs-
pladser Antal 

Helårs-
pladser Antal 

Helårs-
pladser Antal 

Helårs-
pladser 

I alt 27 15,9 10 7,89 2 1,84 1 1 4 1,92 1 1 9 2,25 

Assens                             

Billund                             

Esbjerg 3 2,95 3 2,95                     

Fredericia                             

Faaborg-Midtfyn                             

Kolding                             

Nordfyn 1 1,00             1 1,00         

Nyborg 1 0,84     1 0,84                 

Odense                             

Region Sydd. 16 7,74 3 1,60 1 1,00 1 1 3 0,92 1 1 7 2,22 

Svendborg                             

Sønderborg 2 1,58 2 1,58                     

Tønder 1 1,00 1 1,00                     

Varde                             

Vejen                             

Vejle 3 0,79 1 0,77                 2  0,02  

Aabenraa                             
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2 Sammenfatning 
Sammenfatning I dette afsnit præsenteres et sammendrag af analysens overordnede resultater. 

Sammenfatningen vil omfatte resultaterne af analysen af arbejdskraftefterspørgslen 
til bygge- og anlægsprojekter i Region Syddanmark de kommende år, den 
fremtidige beskæftigelsessituation på regionens arbejdsmarked inden for bygge- og 
anlægsbranchen, samt hvordan man på længere sigt kan løse eventuelle 
rekrutteringsproblemer til branchen.   

2.1 Bygge- og anlægsaktiviteter i Syddanmark 
Over hele landet gennemføres i de kommende 10 år store infrastrukturinvesteringer 
i nyt sygehusbyggeri, motorveje, jernbaner, letbaner mv. Også i Region Syddan-
mark vil der blive gennemført store offentlige bygge- og anlægsprojekter i denne 
periode. De mange offentlige investeringer kommer efter en periode med betydelig 
nedgang i byggeriets aktiviteter siden starten på finanskrisen i slutningen af 2008.  

Ifølge Dansk Byggeri2 toppede beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen i 2007 
med ca. 192.000 beskæftigede på landsplan, og man forventer, at byggeriets be-
skæftigelse vil falde til ca. 142.500 i 2012. Nedgangen i beskæftigelsen skyldes 
især nedgangen i det private boligbyggeri. De kommende års store offentlige inve-
steringer vil betyde, at infrastrukturinvesteringer kommer til at udgøre en vigtig del 
af beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen de kommende år.  

I denne analyse er der fokuseret på gennemførelse af en række store offentlige 
bygge- og anlægsprojekter, som planlægges gennemført i perioden 2012 - 2022. 
Projekterne er alle af et omfang, som vurderes at være større end normalt for of-
fentlige bygge- og anlægsaktiviteter. Desuden er der i alle tilfælde tale om projek-
ter, hvor der er store sikkerhed for, at projekterne faktisk gennemføres, og at der 
foreligger relativt sikre oplysninger om projekternes tidsplan, størrelse og økono-
mi.  

                                                      
 
 
2 Dansk Byggeri Barometer. September 2012.  
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For de analyserede projekter er projekternes direkte beskæftigelseseffekt under-
søgt, det vil sige, hvilken arbejdskraftefterspørgsel, de vil betyde, hvilke uddannel-
sesgrupper det vil omfatte, samt hvornår efterspørgslen forventes at finde sted. 

Projekterne som indgår i analysen er følgende:  

• Aabenraa Sygehus  

• Nyt Universitetshospital i Odense 

• Kolding Sygehus 

• Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg  

• SDU - Nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet 

• Letbane i Odense, etape 1 

• Omdannelse af Thomas B. Thriges Gade (offentlige anlæg) 

• Motorvej Riis - Ølholm - Vejle 

• Motorvej Skærup - Vejle 

• Motorvej Middelfart - Nørre Aaby 

• Jernbane: Dobbeltspor Vamdrup - Vojens 

• Jernbane: Elektrificering af strækningen Lunderskov Esbjerg 

• Naturgasledning Egtved - Ellund 

• Større vejprojekter i Odense (Kanalforbindelsen, Munkebjergvej og motorvej-

stilsslutning) 

  

2.1.1 Udvidet scenarium 
Foruden de ovenfor nævnte projekter er en række yderligere projekter analyseret. 
Der er tale om projekter, hvor der er lidt større usikkerhed om projektets gennem-
førelse, og hvor projektet i mindre grad vurderes at være ekstraordinært. Disse pro-
jekter indgår i et udvidet scenarium, det vil sige at deres direkte beskæftigelsesef-
fekt er analyseret, men projekterne indgår ikke i analysen af den fremtidige balance 
på arbejdsmarkedet.  
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Det udvidede scenarium omfatter:  

• 2. etape af letbane i Odense 

• Udvidelse af motorvej E 20 syd fra Nørre Aaby til Odense 

• Ny Universitetscampus i Kolding 

• Fortsat byomdannelse af Thomas B. Thriges Gade (byggeprojekter i forbindel-

se med gadeomdannelsen)  

• VIVA - Citycenter, slagterigrunden i Odense 

  

Desuden forventes der de kommende år relativt mange byggeaktiviteter i den al-
mene boligsektor, byfornyelse i Odense og på længere sigt anlæggelse af havvind-
mølleparker mv.   

2.2 Direkte beskæftigelseseffekter 
COWI har indsamlet og analyseret oplysninger om de forskellige projekter med 
hensyn til projekternes tidsplan, omfang og økonomi. På baggrund af de 
tilgængelige oplysninger har COWI skønnet arbejdskraftbehovet for hvert projekt, 
opdelt på relevante uddannelsesgrupper. Skønnet er foretaget af COWIs 
ingeniørrådgivere med kendskab til de forskellige typer bygge- og anlægsprojekter 
med udgangspunkt i erfaringer fra tilsvarende typer projekter og under hensyn til 
de enkelte projekters omfang og økonomiske størrelse. Desuden er for især en del 
af anlægsprojekterne, anvendt beregningsmodeller for arbejdskraftbehovet.  

Analysen viser, at  den samlede skønnede direkte beskæftigelseseffekt af de 
analyserede projekter er på ca. 14.200 mandår fordelt over perioden 2012 - 2022. 
For projekterne i det udvidede scenarium forventes en beskæftigelseseffekt på ca. 
6.100 mandår i perioden. I den følgende tabel er skønnet over beskæftigelsen 
fordelt på uddannelsesgrupper og år.  

Den gruppe, som der forventes størst efterspørgsel efter er ikke-faglærte. Det kan 
umiddelbart virke overraskende, da man generelt forventer et stigende uddan-
nelsesniveau på arbejdsmarkedet og generelt forventer faldende efterspørgsel efter 
ikke-faglærte.  

De vigtigste årsager til det store antal efterspurgte ikke-faglærte er, at de 
analyserede projekter i stort omfang er anlægsprojekter, som typisk efterspørger 
mange ikke-faglærte. Desuden er byggeprojekterne (blandt andet sygehus-
byggerierne) meget store og på disse projekter efterspørges mange ikke-faglærte, 
da der i stort omfang bygges i betonkonstruktioner. Dertil kommer et stort antal 
maskinførere.  

Beskæftigelses-
effekter af 
analyserede 
projekter 

Overraskende mange 
ikke-faglærte 
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Tabel 2-1:  Skøn over direkte beskæftigelseseffekter fordelt på uddannelses-

grupper.Mandår. 

Note: Afgrænsningen af de enkelte faggrupper fremgår af bilagstabellen i afsnit 7.2. 

Det skal dog anføres, at en del af efterspørgslen efter ikke-faglærte kan dække over 
faglærte struktører, det vil sige arbejdskraft med en faglig uddannelse inden for 
jord og beton.  

I figuren nedenfor vises den direkte beskæftigelseseffekt af de analyserede 
projekter, fordelt over perioden 2012 - 2022.  

Figur 2-1.  Direkte efterspørgsel efter arbejdskraft, 2012 - 2022. Den stiplede linje viser 

effekten af det udvidede scenarium - dvs. projekter, som mangler endelig 

vedtagelse.  

 

Besluttede projekter 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 I alt 

Ikke-faglærte 975 935 810 765 485 485 305 225 150 0 0 5.135

Murere 50 90 120 135 140 150 130 75 45 0 0 935

Tømrere- og snedkere 125 30 65 65 65 95 80 50 45 0 0 620

VVS'ere 25 50 90 100 100 130 120 90 35 0 0 740

Bygningsmalere 0 5 10 20 20 25 20 15 15 0 0 130

Elektrikere 135 195 150 145 85 90 110 100 90 0 0 1.100

Chauffører 205 205 170 145 115 130 115 65 50 0 0 1.200

Smede mv. 185 190 110 100 75 70 75 15 10 0 0 830

Andre faglærte inden for byggeri 30 125 145 155 115 145 155 70 65 0 0 1.005

Lastvognsmekanikere 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 15

Teknikere (byggeteknikere og 

anlægsteknikere) 35 85 65 45 40 30 30 30 15 0 0 375

Bygningskonstruktører, 

diplomingeniører 90 85 85 60 50 40 35 30 30 0 0 505

Civilingeniører incl. ledelse 245 255 260 115 65 45 40 35 10 0 0 1.070

Andre LVU 80 180 130 35 20 20 15 5 5 0 0 490

I alt 2.180 2.435 2.215 1.890 1.375 1.455 1.230 805 565 0 0 14.150
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En del af projekterne er langt fremme i planlægningen og enkelte projekter er 
allerede påbegyndt. Derfor topper beskæftigelseseffekten af projekterne tidligt i 
den analyserede periode.  

Det er derfor vigtigt at understrege, at figuren ikke er udtryk for, at beskæftigelsen 
efter 2013/2014 forventes at falde, men at den store del af de de analyserede 
projekter forventes at have en relativ kort tidshorisont, set i et tiårigt perspektiv. 
Det forventes, at der de kommende år også vil blive besluttet yderligere større 
offentlige bygge- og anlægsprojekter, som vil betyde beskæftigelse. Det kan 
eksempelvis være større byudviklingsprojekter i regionens større byer, yderligere 
nybyggeri på uddannelsesområdet, projekter på det almene boligområde, 
vindmølleparker og større investeringer på miljø-, klima- og energiområdet i hele 
regionen mv.   

Det illustreres også af den følgende figur, som viser den fremskrevne beskæftigelse 
for faggrupperne i analysen (bortset fra ikke-faglærte) med og uden den direkte 
beskæftigelseseffekt, der følger af bygge- og anlægsprojekterne3. Figuren og 
analysen i det hele taget omfatter beskæftigelsen af alle bygge- og anlægsud-
dannede uanset branche. Det betyder, at en væsentlig del af arbejdspladserne hører 
til i bygge- og anlægsbranchen, men arbejdspladserne forekommer også i mange 
andre brancher. 

Figur 2-2. Fremskrevet antal arbejdspladser for faggrupperne i analysen (ekskl. ikke-

faglærte) med og uden den direkte beskæftigelseseffekt af bygge- og anlægspro-

jekterne. Syddanmark. 

Note: Figuren viser den fremskrevne udvikling i antallet af arbejdspladser med bygge- og anlægs-

uddannet arbejdskraft, uanset hvilken branche arbejdspladsen tilhører.  

                                                      
 
 
3 Afledte beskæftigelses-effekter belyses ikke i dette projekt. 
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2.3 Situationen på arbejdsmarkedet 
Baggrunden for gennemførelsen af de store bygge- og anlægsprojekter de kom-
mende år er en situation, hvor beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen har væ-
ret faldende, og hvor ledigheden i byggefagene i perioder har været høj. Samtidig 
har uddannelse af arbejdskraft til branchen i perioden siden 2008 været relativt lav, 
idet især uddannelsesaktiviteten for erhvervsuddannede er faldet i perioden.  

COWI har fremskrevet udbuddet af arbejdskraft de kommende 10 år. Resultaterne 
af fremskrivningen fremgår af figuren neden for.  

Figur 2-3. Procentvis ændring i arbejdsstyrken i Syddanmark i perioderne 2012 - 2017 og 

2012 - 2022. Opdelt efter bygge-relevante uddannelsesgrupper samt hele 

arbejdsstyrken. 

 

Hovedtendenserne er  

› At den samlede arbejdsstyrke forventes at stige med 1 % fra 2012 frem til 
2022.  

› At arbejdsstyrken især forventes at falde for erhvervsuddannede (EUD) inden 
for byggefagene, men også for teknikere og øvrige LVU'er inden for byggeriet 
først og fremmest som følge af, at den forventede tilgang til uddannelserne og 
dermed til arbejdsmarkedet ikke er stor nok til at opveje afgangen på grund af 
alder. 

› At arbejdsstyrken forventes at stige for Øvrige EUD, udvalgte mekanikere, in-
geniører (bachelorer) og civilingeniører, fordi tilgangen til arbejdsmarkedet 
overstiger afgangen pga. alder. 

COWI har i samarbejde med Center for Regional og Turismeforskning,  CRT 
foretaget en fremskrivning af efterspørgslen efter arbejdskraft for perioden frem til 
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2022 ved hjælp af den regionale analyse-model LINE. Fremskrivningen tager ud-
gangspunkt i vedtaget politik og bygger bl.a. på ADAM-modellen og regeringens 
konvergensprogram, som beskrevet i "Konvergens program - Danmark 2012, april 
2012" fra Økonomi og Indenrigsministeriet.  

Fremskrivningen er foretaget eksklusive effekten af de analyserede bygge- og 
anlægsprojekter, der er besluttet. Ifølge fremskrivningen vil den samlede 
efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Syddanmark stige med 5 % frem til 2022. 
Efterspørgslen efter erhvervsfagligt uddannede inden for bygge- og anlægsområdet 
ventes at stige med 12 % i perioden, efterspørgslen efter ikke-faglærte ventes at 
falde med 1 % og for smede ventes efterspørgslen at stige med 10 %. For bygge- 
og anlægsteknikere og ingeniører med mellemlang videregående uddannelse ventes 
efterspørgslen at stige med 14 % og for civilingeniører og andre grupper inden for 
bygge- og anlægsområdet med en lang videregående uddannelse ventes 
efterspørgslen at stige med 19 % i perioden 2012 - 2022.  

Spørgsmålet er, om den forventede udvikling på arbejdsmarkedet vil give anled-
ning til overskud af arbejdskraft eller det modsatte. Fremskrivningen giver et bud 
på dette.  

Det skal understreges, at den beregnede mangel på eller overskud af arbejdskraft er 
modelbaseret og er baseret på de forudsætninger, der er beskrevet i kapitel 6. I 
praksis vil mangel på arbejdskraft bl.a. blive imødegået af øget pendling og substi-
tution med andre typer af arbejdskraft, således at manglen på de enkelte faggrupper 
ikke nødvendigvis fremstår så markant, som modelberegningerne viser. Modelbe-
regningerne er således først og fremmest et vejledende bud på, hvordan udviklin-
gen vil blive, hvis forudsætningerne ikke ændrer sig markant. 

Med dette forbehold tyder fremskrivningen på følgende: 

› På kort sigt er der fortsat udsigt til relativ høj ledig for murere, tømre-
re/snedkere, bygningsmalere, VVS'ere, smede, øvrige EUD-uddannede og ik-
ke-faglærte.   

› For chauffører (EUD), udvalgte mekanikere (lastvognsmekanikere) og elektri-
kere er ledigheden relativt lav i starten af analyseperioden.  

› For teknikere, ingeniører/bachelorer, civilingeniører og øvrige LVU (arkitek-
ter og landinspektører) er ledigheden i udgangspunktet så lav, at der allerede 
er mangel på arbejdskraft ved periodens start.  

På længere sigt På lidt længere sigt forventes mangel på arbejdskraft for de fleste grupper - når der 
ses bort fra effekten af de besluttede bygge- og anlægsprojekter.   

› For elektrikere forventes mangel på arbejdskraft omkring 2013, for murere 
forventes mangel på arbejdskraft omkring 2015, for bygningsmalere forventes 
mangel på arbejdskraft omkring 2016, for tømrere/snedkere forventes mangel 
omkring 2017 og for smede forventes mangel omkring 2019.  

Fortsat ledighed for 
nogle grupper på 
kort sigt - men man-
gel på andre 
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Herudover tyder fremskrivningen på, at der kan opstå rekrutteringsproblemer 
blandt VVS'ere og evt. også EUD-uddannede chauffører i løbet af perioden, fordi 
overskuddet af arbejdskraft bliver meget lavt - under 5 % arbejdsstyrken.  

Figur 2-4. Det fremskrevne overskud af udvalgte faggrupper i % af arbejdsstyrken - under hensyn til de besluttede 

bygge- og anlægsprojekter. Syddanmark. 
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Det er interessant at undersøge i hvilket omfang de analyserede bygge- og anlægs-
projekter, kan forventes at påvirke det samlede arbejdskraftudbud i perioden frem 
til 2022.  

I de foregående figurer er effekten af de besluttede bygge- og anlægsprojekter vist 
som effekten på overskuddet af de enkelte faggrupper for perioden frem til 2022. 
Figurerne er vist for de faggrupper, hvor bygge- og anlægsprojekterne har størst ef-
fekt. 

Opsummering Samlet set indebærer analysen, at der, når der tages højde for det direkte 
beskæftigelsesbehov til de besluttede projekter, er: 

› Risiko for mangel på murere fra omkring 2014 
› Risiko for mangel på tømrere fra omkring 2016 
› Risiko for mangel på VVS'ere fra omkring 2016 
› Risiko for mangel på bygningsmalere fra omkring 2016 
› Risiko for mangel på elektrikere fra omkring 2013 
› Risiko for rekrutteringsproblemer eller mangel på EUD-uddannede chauffører 

fra omkring 2012 til omkring 2018 
› Risiko for mangel på smede fra omkring 2018 
› Risiko for mangel på gruppen 'øvrige med en erhvervsuddannelse i byggefa-

gene' fra omkring 2014 til omkring 2018 
› Risiko for rekrutteringsproblemer mht. udvalgte mekanikere (lastvognsmeka-

nikere og entreprenørmaskinmekanikere) fra omkring 2012 til omkring 2018 
› Risiko for mangel på bygge- og anlægsteknikere fra omkring 2012 
› Risiko for mangel på ingeniører med en mellemlang videregående uddannelse 

fra omkring 2012 
› Risiko for mangel på civilingeniører fra omkring 2012 til omkring 2019 
› Risiko for mangel på gruppen 'øvrige med en lang videregående byggerelevant 

uddannelse' (arkitekter og landinspektører) fra omkring 2012 
› Udsigt til relativt lille overskud af ikke-faglærte sidst i fremskrivningsperio-

den. 

2.4 Ubalancer på landsplan 
COWI har gennemført lignende analyser for beskæftigelsesregioner i hele landet. I 
2010-11 gennemførtes en lignende analyse for Beskæftigelsesregion Hovedstaden 
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og Sjælland. I 2011-12 gennemførtes en lignende analyse for Beskæftigelsesregion 
Midtjylland og i 2012 er der udover denne analyse for Beskæftigelsesregion Syd-
danmark gennemført en lignende analyse for Beskæftigelsesregion Nordjylland.  

Den følgende tabel sammenstiller resultaterne af disse analyser for de fire Beskæf-
tigelsesregioner. Tabellen giver en mulighed for at vurdere i hvilket omfang, der er 
basis for at rekruttere arbejdskraft fra de øvrige regioner i tilfælde af mangel på ar-
bejdskraft eller rekrutteringsproblemer. Der skal dog knyttes nogle bemærkninger 
og forbehold til tabellen.  

Tabel 2-2. Sammenstilling af resultaterne af fremskrivninger i landets fire Beskæftigelses-

regioner.  

 

De angivne årstal må ikke opfattes som nøje forudsigelser. Snarere som udtryk for, 
at omkring det angivne årstal kan der i den enkelte region opstå mangel på arbejds-
kraft eller rekrutteringsproblemer medmindre der tages initiativ til at undgå dette 

Syddanmark
Hovedstaden 

og Sjælland
Midtjylland Nordjylland

Murere
Underskud

2014+

Rekrut. probl 

2015 - 2016

Underskud 

2013+

Rekrut. probl/ 

underskud 

2017+

Tømrere/ Snedkere
Underskud

2016+

Underskud 

2013+

Underskud 

2014+

VVSere
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2016+

Underskud 

2013+
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2013+
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2014+
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Underskud 

2017+
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2012+
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2012+
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og/eller medmindre tilgangen til uddannelserne eller fuldførelsen af dem ændres 
afgørende. 

Da analyserne er foretaget på forskellige tidspunkter, er der ikke taget udgangs-
punkt i de samme forudsætninger og den samme viden om befolkningsprognoser, 
tilgang til uddannelserne, fuldførelsesprocenter, uddannelsesfrekvenser, erhvervs-
frekvenser, tiltag for at sikre, at vi bliver længere tid på arbejdsmarkedet og for-
ventninger til efterspørgslen efter arbejdskraft. Af denne årsag er analyserne og de-
res resultater heller ikke direkte sammenlignelige. Det er derfor vanskeligt at vur-
dere, i hvilken grad det forskellige omfang af rekrutteringsproblemer i de fire be-
skæftigelsesregioner skyldes forskellige forudsætninger. 

Tabellen og dens resultater må derfor først og fremmest opfattes som pejlemærker 
for en sandsynlig udvikling, medmindre der tages afgørende initiativer.  

Sammenstillingen af resultaterne på landsplan tyder umiddelbart på, at; 

› Der er risiko for mangel eller rekrutteringsproblemer i alle fire beskæftigelses-
regioner for murere, elektrikere, teknikere og gruppen af ingeniører. For disse 
faggrupper vil der næppe være muligheder for at udligne balanceproblemerne 
i region Syddanmark ved tværregional rekruttering. 

› For tømrere/ snedkere, VVS'ere, bygningsmalere og 'øvrige med en lang vide-
regående bygge- og anlægsrelevant uddannelse' (landinspektører og arkitekter) 
peger sammenstillingen umiddelbart på, at balanceproblemerne bliver mindre 
i beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland end i de tre øvrige beskæfti-
gelsesregioner. Efter alt at dømme hænger det bl.a. sammen med, at analysen 
af beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland tog udgangspunkt i en mere 
pessimistisk fremskrivning af beskæftigelsen end de øvrige fremskrivninger. 
Det er derfor vanskeligt at afgøre, i hvilket omfang de nævnte balanceproble-
mer i Syddanmark vil kunne udlignes tværregionalt.     

› For chauffører EUD (chauffører med en erhvervsfaglig uddannelse), smede og 
'øvrige med en erhvervsfaglig uddannelse i bygge- og anlægsfagene' peger 
sammenstillingen på, at balanceproblemerne er mindre i de to naboregioner 
end i region Syddanmark. For disse grupper - og for gruppen 'udvalgte meka-
nikere' der bl.a. omfatter lastvognsmekanikere, hvor balanceproblemerne teg-
ner til at blive mindre i de tre øvrige beskæftigelsesregioner - vil der muligvis 
være visse muligheder for tværregional udligning af balanceproblemerne.  

2.5 Kompetencer og rekruttering 
Den kvalitative del af undersøgelsen viser, at der er en generel stigning i kompe-
tencekravene til arbejdskraften. Nye kompetencekrav kommer som følge af den 
teknologiske udvikling (nye materialer mv.), større og mere komplekse organisati-
oner på byggepladserne, som stiller krav om bedre kommunikation mv. og et behov 
for kundeorientering og forretningsmæssigt fokus hos hele arbejdsstyrken.   

Flere generelle kom-
petencekrav 
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Undersøgelsen viser også, at både arbejdsgivere, faglige organisationer og uddan-
nelsesinstitutioner vurderer at arbejdsstyrken i bygge- og anlægsbranchen besidder 
de kvalifikationer, som er relevante for de bygge- og anlægsprojekterne som plan-
lægges gennemført de kommende 10 år.  

Der er dog nogle områder, hvor der er grund til opmærksomhed:  

› Betonbyggeri og betonkonstruktioner betyder meget i de kommende bygge-
projekter - der vil være stigende efterspørgsel efter arbejdskraft med erfaring 
og kompetencer på betonområdet 

› Elinstallationer udgør en stor andel af de store projekter og der kan forventes 
efterspørgsel efter kvalificerede elektrikere til disse opgaver  

› Store bygge- og anlægsprojekter stiller store krav til projektledelsen, det vil 
ofte sige til de ingeniører og andre projektledere, som varetager projektledel-
sen.      

2.5.1 Imødekommelse af arbejdskraftbehovet  
Den fremtidige arbejdskraftsituation for bygge- og anlægsbranchen betyder at byg-
ge- og anlægsvirksomhederne skal forvente at gøre en særlig indsats for at kunne 
rekruttere tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft.  

Det vil være flere muligheder for at udvide rekrutteringsgrundlaget på. Det kan ek-
sempelvis være at rekruttere bredere, eksempelvis ved at ansætte arbejdskraft som 
kommer fra andre brancher og som har gennemført relevant efteruddannelse, ved at 
organisere arbejdsprocesserne anderledes, så eksempelvis nogle arbejdsfunktioner 
for faglærte løses af andre medarbejdere. Endelig vil nogle arbejdsgivere vælge at 
rekruttere udenlandsk arbejdskraft, enten direkte eller ved at samarbejde med uden-
landske underleverandører.  

› I tilfælde af mangel på struktører og ikke-faglærte inden for beton, maskinfø-
rere mv. vil det ofte være muligt at gennemføre relevant efteruddannelse af le-
dige  

› For de fleste faglærte grupper, vil en del af behovet i mangelsituationer kunne 
løses ved at gennemføre efteruddannelse af ledige, især på afgrænsede nicher 
og fagområder, hvor løsningen af opgaver ikke er betinget af en fuld er er-
hvervsuddannelse 

› På installationsområdet (VVS og el) er det vanskeligt at substituere, men der 
kan være enkelte rutineprægede opgavetyper, som tillært arbejdskraft kan lø-
se. Eksempelvis montage af kabelbakker og andet tilbehør  

› Hos ingeniører og teknikere er der mulighed for substitution mellem grupper-
ne, men der sker på dette område i stigende grad outsourcing af opgaver til 
lande med et lavere lønniveau 
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2.5.2 Hvordan rekrutteres til bygge- og anlægsopgaverne 
Det må antages, at rekruttering til de konkrete bygge- og anlægsopgaver, som de 
kommende år skal udføres i Region Syddanmark for størstedelens vedkommende 
vil ske inden for regionen, idet længere pendling til faglært og ikke-faglært arbejde 
i længere perioder ikke er almindeligt. Der er dog undtagelser fra dette.  

Mest oplagt må det antages, at en stor del af de efterspurgte ingeniører, arkitekter 
mv. vil komme fra andre regioner eller fra udlandet. Af de store sygehusprojekter 
fremgår det, at de valgte rådgiverteams er store internationale konsortier. På de 
største projekter må det antages at en del af arbejdsopgaverne vil blive løst uden for 
regionen  

En række andre forhold kan medvirke til, at rekrutteringen til projekterne vil ske i 
et større område:  

› Entreprenørerne i et vist omfang medbringer egen arbejdskraft 

› Større entreprenørvirksomheder anvender fast udenlandsk arbejdskraft 

› Der erfaringsmæssigt er stor søgning til de meget profilerede projekter 

Fra entreprenørside vil der være stor fokus på dels at sikre højt kvalificeret beman-
ding til de komplekse opgaver og dels at man udnytter eget produktionsapparat 
bedst muligt.  

Det må forventes, at de entreprenører som kommer uden for regionen (resten af 
Danmark eller udlandet) vil medbringe egne medarbejdere i et vist omfang, men 
det vil afhænge af den aktuelle ordresituation hos de pågældende virksomheder. 
Har entreprenørerne ikke ledig kapacitet i egne virksomhed, vil man ofte søge at 
samarbejde med lokale underleverandører, hvilket vil betyde en større lokal be-
skæftigelseseffekt.   

De større entreprenørvirksomheder anvender i et vist omfang udenlandsk arbejds-
kraft som en fast del af deres organisation og det er sandsynligt at det vil finde sted 
i et vist omfang på de større projekter som planlægges gennemført i Syddanmark. 
Erfaringen fra andre store projekter i Danmark i de senere år er, at udenlandsk ar-
bejdskraft anvendes til de såkaldte råhusopgaver, det vil sige støbe- og elementop-
gaver på byggeprojekter.   

På en del af opgaverne vil der desuden blive efterspurgt særlige kompetencer, som 
ikke i særligt stort omfang er til stede i Danmark. Det kan eksempelvis være inden 
for jernbanesignaler mv. Her vil der kunne ske rekruttering fra udlandet.  

Endelig er der en vis erfaring for, at store "prestigefyldte" opgaver som bro- og 
tunnelarbejde mv. tiltrækker arbejdskraft fra både ind- og udland. I Syddanmark er 
der dog ikke så mange af denne type "fyrtårnsprojekter" men det kan finde sted på 
de største sygehusbyggerier.  

Ingeniør- og arki-
tektarbejde løses 
uden for regionen  

Entreprenørkonsorti-
et medbringer i et 
vist omfang selv ar-
bejdskraft 

En del af arbejds-
kraften på projekter-
ne vil sandsynligvis 
være udenlandsk 

Der erfaringsmæs-
sigt er der stor søg-
ning til "prestigeop-
gaver" 
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2.6 Indsatsmuligheder 
Analysens resultater viser, at der inden for få år kan forventes mangel på kvalifice-
ret arbejdskraft for en lang række af de analyserede uddannelsesgrupper.  

Der vil derfor være behov for at gøre en særlig indsats for at imødekomme behovet 
for arbejdskraft de kommende år.  

Både den kvantitative del af analysen og interviews, som er gennemført med nøg-
lepersoner i regionen, peger på risiko for rekrutteringsproblemer blandt både er-
hvervsuddannede og for visse grupper af ikke-faglærte.  

2.6.1 Indsatsmuligheder på kort sigt 
Manglen på visse typer af arbejdskraft kan vise sig inden for 1-2 år og for blandt 
andet elektrikere, ingeniører og teknikere. Desuden forventes det, at der vil kunne 
opstå mangel på kvalificeret arbejdskraft til jord- og betonområdet, det vil sige bå-
de ikke-faglærte med særlige kompetencer på betonområdet og uddannede struktø-
rer.   

På kort sigt er der behov for at gennemføre målrettet efteruddannelse rettet mod de 
behov for arbejdskraft, som vil opstå de næste 1 - 2 år.   

Med hensyn til behovet for arbejdskraft til betonområdet vil det være muligt at 
gennemføre relevant efteruddannelse blandt de uddannelsesgrupper, hvor der på 
kort sigt fortsat forventes ledighed. Det vil eksempelvis sige murere, tømrere og 
snedkere. En efteruddannelse mod de pågældende beskæftigelsesområder med ak-
tuel efterspørgsel vil kunne betyde, at grupper som p.t. er ledige kan opretholde de-
res tilknytning til bygge- og anlægsbranchen.  

Der forventes på kort sigt fortsat nedgang i beskæftigelsen inden for fremstillings-
virksomhed. Det vil være muligt at fokusere den aktuelle rekrutteringsindsats mod 
arbejdskraft, som mister beskæftigelsen i industrien. En del af denne arbejdskraft 
har erfaring eller uddannelse fra bygge- og anlægsfagene og vil derfor forholdsvist 
nemt kunne efteruddannes til at påtage sig beskæftigelse på området.  

For andre vil der skulle gennemføres mere grundlæggende efteruddannelse, og det 
bør nøje drøftes med potentielle arbejdsgivere, hvor de realistiske beskæftigelses-
muligheder for disse grupper er henne.  

Endelig bør branchen opfordres til at drøfte mulighederne for substitution på ar-
bejdspladserne. På flere fagområder for faglærte bygningsarbejdere er der arbejds-
funktioner, som vil kunne varetages af tillært arbejdskraft. Det gælder eksempelvis 
montage af lister, kabelbakker, spartlingsopgaver mv. Mange steder er der dog ikke 
tradition for at lade andre end faglærte udføre den slags funktioner, hvilket udgør 
en barriere.  

Efteruddannelse til 
betonområdet 

Rekruttering fra om-
råder i nedgang 

Muligheden for sub-
stitution af faglærte 



  
BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I SYDDANMARK 

 

25

2.6.2 Indsatsmuligheder på længere sigt 
På længere sigt vurderes det, at efterspørgslen efter arbejdskraft til bygge- og an-
lægsbranchen kun kan imødekommes via en række mere grundlæggende tiltag.  

Analysen peger på, at der er behov for at øge tilgangen til en række af uddannelser-
ne. Andelen af hver årgang, der har en erhvervsfaglig uddannelse, er noget mindre 
blandt de yngre end blandt de ældre inden for flere af de belyste faggrupper. 
Manglen på praktikpladser over en længere årrække har medvirket til at reducere 
arbejdskraftudbuddet. Det er derfor nødvendigt at få øget tilgangen til 
uddannelserne. En kommende praktikpladsgaranti kan medvirke til at løse 
manglen, men det må forventes at der fortsat vil være et stort behov for at øge 
tilgangen til uddannelserne. 

Vejene til dette går især via vejledningsindsatsen på folkeskoleniveau men også på 
ungdomsuddannelserne.  

I forbindelse med gennemførelse af de større offentlige bygge- og anlægsprojekter 
drøftes i flere tilfælde indførelse af såkaldte sociale klausuler i forbindelse med 
udbud af opgaver. Klausulerne kan blandt andet indeholde krav om oprettelse af 
praktikpladser hos virksomheder, som skal opnå kontrakt med en offentklig 
bygherre. I andre situationer laver man frivillige partnerskabsaftaler for at opnå 
samme mål.  

Også tilgangen til de naturvidenskabelige uddannelser skal øges for at kunne 
imødekomme  behovet for ingeniørarbejdskraft. I visse situationer vil det være 
aktuelt at genmemføre efteruddannelse rettet mod bygge- og anlægsbranchen for 
ingeniører, som har en uddannelse inden for områder med færre beskæftigelses-
muligheder.  

Endelig kan det være aktuelt at fokusere på fastholdelsen af arbejdskraft i 
branchen.  En stor del af de bygge- og anlægsuddannede forlader bygge- og 
anlægsbranchen og søger mod andre brancher, længe før de forlader 
arbejdsmarkedet. Initiativer til at fastholde og eventuelt tilbagerekruttere bygge- og 
anlægsuddannet arbejdskraft vil kunne medvirke til at reducere branchens 
eventuelles rekrutteringsproblemer.  

Arbejdsmiljømæssige og andre tiltag, der kan medvirke til at fastholde den ældre 
del af arbejdsstyrken kan også være blandt de relevante initiativer. 
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NOTAT

KKR-RBR formandskabsmøde mandag den 
24. juni kl. 11.00-12.00

Sted: 
Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle 

Deltagere: 
RBR: Ib Haahr, Thorkild Jacobsen, Karl Schmidt
KKR: Egon Fræhr, Morten Karlsbjerg, Filip Dalengaard
Afbud: Bjarne Nielsen og Uffe Steiner Jensen.

Dagsorden:

1. Opsamling på samspillet mellem KKR og RBR i den seneste 
valgperiode

2. Særlige fælles interesseområder

3. Samspil fremover

4. Evt.

Referat:

Forholdet mellem arbejdsmarkedets parter og kommunerne blev drøftet, 
også i forhold til arbejdet i RBR som bl.a. skal overvåge jobcentrenes og 
kommunernes indsats på beskæftigelsesområdet. Aktørernes forskellige 
roller og interesser giver udfordringer for samspillet i RBR.
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RBR får fremadrettet en større rolle i forhold til den virksomhedsrettede 
kontakt, ligesom kommende reformer bl.a. på baggrund af anbefalinger fra 
Carsten Koch-udvalget, kan medføre ændringer i indsatserne for at få ledige 
i arbejde, der kan øge behovet for yderligere samspil mellem RBR og KKR. 
I den takt RBR/Beskæftigelsesregionen får mere udadgående direkte 
opgaver eks. ift. virksomheder og samarbejde på tværs af forskellige 
organisationer, øges behovet for et øget samspil mellem RBR og KKR for 
at undgå samspilsudfordringer og i stedet høste samspilssynergier.

Der var enighed om, at det er vigtigt med et godt, positivt samarbejde 
mellem parterne i RBR om indsatsen og det fælles mål at få flere i arbejde. 
Hertil kommer enighed om et øget godt og konstruktivt samspil mellem 
KKR og RBR, hvilket også i sig selv vil smitte af på samspillet mellem 
parterne i RBR.

Der var enighed om, at ungdomsledighed er et stort problem, som alle skal 
stå sammen om at løse. Der er pt. 24.000 unge mellem 16 – 29 år i offentlig 
forsørgelse, så der er tale om et meget stort problem for Syddanmark. 
Derfor er det også meget positivt med den fælles RBR-KKR temadag den 
24. juni, som netop fokuserer på de unge. 

Hertil vil RBR på sit augustmøde netop på ungeområdet drøfte yderligere 
initiativer på ungeområdet, herunder at RBR/Beskæftigelsesregionen 
påtager sig en mere udgående direkte koordinerende funktion ift. 
uddannelsesinstitutioner, kommuner, jobcentre, ungdommens 
uddannelsesvejledning og andre relevante interessenter, og her er det også 
et aktiv med godt samspil mellem KKR og RBR.

Parterne er enige om den positive virkning, det har at lave fælles KKR-RBR 
indsatser/arrangementer, og man skal fremadrettet se på mulighederne for 
nye fælles initiativer.

På analysesiden finder KKR, at RBR laver mange interessante analyser, som 
det kan være svært for den enkelte kommune eller kommunerne samlet at 
lave. Men der kan være behov for at få det gjort tydeligere hos eks. 
udvalgsformand og næstformand, hos andre i kommunen sådan, at de kan 
blive mere kendte og brugte i den kommunale verden. RBR vil derfor 
arbejde videre med at synliggøre dette og bl.a. tænke mere over, hvordan 
det kan blive tydeligere i den enkelte kommunes og de enkelte 
kommunalpolitikeres verden. Man kan eks. invitere udvalgsformand, evt. 
med næstformand og/eller chefer til temamøder. 

Som eksempler på analyser, RBR har lavet, der i høj grad kunne bringes 
tydeligere frem, er det mangesteds nærværende emne om udenlandsk 
arbejdskraft. Et andet emne er mangelsituationer på arbejdskraft. 
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RBR har lavet en analyse af ”Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen i 
Syddanmark”. Der gennemføres en række store og ekstraordinære bygge- 
og anlægsprojekter i Syddanmark de kommende 10 år, og analysen viser, at 
der allerede om få år formentligt vil være en væsentlig mangel på 
arbejdskraft efter visse faggrupper. Manglen er ikke kun er et resultat af de 
store byggeprojekter, men også af aldersprofilen blandt de nuværende 
beskæftigede på området, hvor der er en relativ høj andel over 50 år. KKR 
vil sætte analysen på dagsordenen på det kommende KKR møde den 28. 
august.

Offshoreområdet er også et eksempel, hvor RBR/Beskæftigelsesregionen 
laver fremstød overfor en branche, der forhåbentlig kan komme alle til 
gavn, og hvor der eksempelvis kører et særlig offshorejobcenternetværk 
mellem Beskæftigelsesregionen, jobcentre, uddannelsesinstitutioner og 
repræsentanter for branchen. 

Disse initiativer og analyser kan også være med til at sætte RBR mere på 
dagsordenen i den enkelte kommune og hos de kommunale politikere.

Det kan overvejes at samle kommunale formænd og næstformænd på 
beskæftigelsesområdet i Syddanmark for en drøftelse af fælles udfordringer 
og interesser.



2.6 Fordeling af flygtninge i 2014



Beregnede kommunekvoter for antal flygtninge i 2014 i Syddanmark

Kommune Antal
Middelfart 37
Assens 45
Faaborg-Midtfyn 39
Kerteminde 24
Nyborg 28
Odense 62
Svendborg 45
Nordfyns 24
Langeland 14
Ærø 5
Haderslev 41
Billund 22
Sønderborg 35
Tønder 24
Esbjerg 77
Fanø 3
Varde 33
Vejen 36
Aabenraa 37
Fredericia 8
Kolding 53
Vejle 54
I alt 746



4.2 KKR’s udpegelse af politiske repræsentanter til regionale 
fora 



Udpegninger fra KKR Syddanmark 2010-2014

Post Hvem har posten nu
Beskæftigelsesankenævnet i Region Syddanmark Jørn Lehmann Petersen (A), Sønderborg
 Grete Justesen (C), Faaborg-Midtfyn
 Lis Ravn Ebbesen (F), Kolding
 Erik Buhl-Jensen (V), Varde
 Preben Jensen (V), Billund
Center for Høretab Susanne Eilersen (O), Fredericia
Center for Rehabilitering og Specialrådgivning 
(CRS) Gert Rasmussen (A), Nordfyn

DB Syd, Biblioteks- og Kulturforening i Region 
Syddanmark – bestyrelse Jørn Lehmann Petersen (A), Sønderborg

Det Regionale Beskæftigelsesråd i Syddanmark Hans Jørgensen (A), Faaborg-Midtfyn
 Bjarne Nielsen (V), Langeland
 Morten Andersen (V), Nordfyn
 Inger Nielsen (C), Fredericia
 Lis Ravn Ebbesen (F), Kolding
Det regionale færdselssikkerhedsudvalg for Midt- og 
Vestjylland Preben Olesen (V), Varde

Det regionale færdselssikkerhedsudvalg for Syddanmark
Kim Johansen (A), Nordfyn

 Ole Stisen (L), Sønderborg
 Iver Petersen (V), Kolding
Det regionale færdselssikkerhedsudvalg for Østjylland John Refsgaard (A), Vejle
Det regionale Vækstforum Finn Brunse (A), Assens
 Hans Jørgensen (A), Faaborg-Midtfyn
 Tove Larsen (A), Aabenraa
 Aase Nyegaard (L), Sønderborg
 Ib Kristensen (V), Billund
 Grete Justesen (C), Faaborg-Midtfyn
Det Sociale Nævn Erik Lauritzen (A), Sønderborg
 Palle Hansborg-Sørensen (A), Kerteminde
 Diana Mose Olsen (F), Esbjerg
 Preben Jensen (V), Billund
 Tanya Buchreitz Jensen (V), Kolding
Dimensioneringsudvalget - SOSU Gitte Ottosen (A), Billund
 Gunnar Nielsen (C), Haderslev
 Henning Ravn (V), Esbjerg
Erhvervsakademi Kolding Mette Balsby (V), Kolding
Erhvervsakademi Lillebælt Arne Sigtenbjerggaard (V), Vejle
Erhvervsakademi Sydvest Tove Larsen (A), Aabenraa
Europæisk Iværksætterregion – styregruppe Jørn Pedersen (V), Kolding
Forretningsudvalget for KKR Syddanmark Egon Fræhr (V), Vejen
 Uffe Steiner Jensen (A), Fredericia
 Curt Sørensen (A), Svendborg
 Karsten Landro (C), Ærø



Post Hvem har posten nu
 Aase Nyegaard (L), Sønderborg
 Arne Sigtenbjerggaard (V), Vejle
 Torben Elsig-Pedersen (B), Vejle
 Lis Ravn Ebbesen (F), Kolding
 Anne Møllegaard Mortensen (O), Faaborg-

Midtfyn
International Business College Lars Ejby Pedersen (A), Fredericia
Koordinationsudvalg for tandlæger Lars Kromann-Larsen (F), Vejle
Nyborgskolen Thomas Laursen (F), Nyborg
Praktikpladsforum – pædagoguddannelsen Jane Jegind (V), Odense
 Jørgen Otto Jørgensen (A), Ærø
 Torben Elsig-Pedersen (B), Vejle
Region Syddanmarks Mobilitetsråd Curt Sørensen (A), Svendborg
 Tove Larsen (A), Aabenraa
 Ib Kristensen (V), Billund
 Morten Andersen (V), Nordfyn
Regional Udviklingsplan – Politisk styregruppe Egon Fræhr (V), Vejen
 Uffe Steiner Jensen (A), Fredericia
 Aase Nyegaard (L), Sønderborg
 Morten Andersen (V), Nordfyn
 Curt Sørensen (A), Svendborg
Ringgaarden Gunnar Nielsen (C), Haderslev
Samarbejdsudvalg på praksisområdet – Almen 
praksis Diana Mose Olsen (F), Esbjerg

 Holger Gorm Petersen (O), Vejle
Samarbejdsudvalg på praksisområdet – 
Fysioterapeuter Gunnar Nielsen (C), Haderslev

 Palle Hansborg-Sørensen (A), Kerteminde
Samarbejdsudvalg på praksisområdet – 
Kiropraktorer Hans Peter Andersen (V), Kolding

Samarbejdsudvalg på praksisområdet – Psykologer Palle Hansborg-Sørensen (A), Kerteminde
Samarbejdsudvalg på praksisområdet – 
Speciallæger Pernelle Jensen (V), Fredericia

Samarbejdsudvalget på praksisområdet – 
Fodterapeuter Morten Andersen (V), Nordfyn

Samarbejdsudvalget på praksisområdet – 
Tandlæger Lars Kromann-Larsen (F), Vejle

Social- og Sundhedsskolen Fyn – Bestyrelsen Anne Møllegaard Mortensen (O), Faaborg-
Midtfyn

Sundhedskoordinationsudvalget Jane Jegind (V), Odense
 Eva Fisker (V), Esbjerg
 Ivan Toftgaard (F), Fredericia
 Jørgen Otto Jørgensen (A), Ærø
 Lars Erik Hornemann (V), Svendborg
Syddansk Turisme – bestyrelsen Gylling Haahr (V), Varde
TV Syds repræsentantskab H. P. Geil (V), Haderslev
 Christian Haugk (A), Kolding
 Henrik Vallø (C), Esbjerg



Post Hvem har posten nu
University College Lillebælt - bestyrelse Peter Rahbæk Juel (A), Odense
University College Syddanmark - bestyrelse Johnny Søtrup (V), Esbjerg
Væksthus Syddanmark – bestyrelse Laurids Rudebeck (V), Tønder
 Erik Christensen (A), Nyborg
 Henning Due Lorentzen (A), Fredericia
 Frank Schmidt-Hansen (C), Vejen
 John F. Lindquist (Skadeservice Danmark A/S)



4.2 KKR’s udpegelse af politiske repræsentanter til regionale 
fora 
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Resultat af spørgeskema til politikere 
udpeget af KKR Syddanmark

1. Hvilken værdi har det for kommunerne i Syddanmark, 
at KKR udpeger politikere til det forum, hvor du er 
repræsenteret?
Stor værdi for kommunerne 29%
Nogen værdi for kommunerne 62%
Ingen værdi for kommunerne  5%
Ved ikke  5%

2. I hvor høj grad har du brug for en tættere kontakt til 
KKR Syddanmark i forbindelse med varetagelsen af 
kommunernes interesser i det forum, hvor du er 
repræsenteret?
Der er ikke behov for mere kontakt til KKR 52%
Der er behov for mere kontakt til KKR 43%
Ved ikke  5%

De repræsentanter der angiver at de har brug for mere 
kontakt til KKR kommer fra Det Regionale 
Beskæftigelsesråd, Sundhedskoordinationsudvalget, 
Samarbejdsudvalgene for Almen praksis og fysioterapi, Det 
Sociale Nævn og Det Regionale Beskæftigelsesankenævn ( 
der nu begge nedlægges)

3. Har du brug for mere kommunal administrativ 
opbakning i forbindelse med din varetagelse af 
kommunernes interesser i det forum, hvor du er 
repræsenteret?
Ja jeg har brug for mere administrativ opbakning 33%
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Nej jeg har ikke brug for mere opbakning 57%

De repræsentanter der angiver at de har brug for mere 
opbakning kommer fra Det Regionale Beskæftigelsesråd, 
Det sociale nævn og Det Regionale 
Beskæftigelsesankenævn (der nu begge nedlægges), SOSU 
bestyrelse, Sundhedskoordinationsudvalget og 
Samarbejdsudvalget for almen praksis.

4. Har du yderligere kommentarer?
 For SOSU skolen har det været et godt samspil at jeg har 

kunnet bidrage med viden om behovs del eller ej, når der 
afvikles eller udvikles, omstilles i kommunerne. Det er 
heller ikke nogen skade til, at jeg er sygehjælper uddannet, 
at der er kendskab til området. Vi kunne godt med tid 
blive endnu bedre til at bruge hinanden.

 Der har ikke været nogen former for administrativ 
opbakning og dermed minimal indflydelse 
kommunalpolitisk. Jeg har selv anmodet om bistand fra 
min egen kommune i forhold til Almen praksis udvalget, 
men det vil have større værdi at få en samlet melding til 
gavn for alle kommuner

 Jeg finder det uhensigtsmæssigt at KKR lever lidt sit eget 
liv. Jeg føler ikke megen sammenhæng fra kommune til 
kontaktrådet

 Det er svært at præge arbejdet, når man sidder ene fra 
kommunerne, og regionen er så stærkt repræsenteret

 Opbakningen og hjælpen sørger vi selv for i den 
kommunale administration

 Det velvære ønskeligt med tabt arbejdsfortjeneste for 
arbejdet i R B R, da nogen af os er almindelige 
lønmodtagere.

 Der er stor forskel - Uddannelsesforum Syddanmark har 
absolut ikke den nødvendige værd - men her har KKR 
også truffet beslutning om at ændre på det. 
Sundhedskoordinationsudvalget er afgørende vigtigt - men 
også en meget stor arbejdsbyrde og meget fagligt - det 
kræver en god "hjemmebase", altså en god administration i 
ens egen kommune til opbakning og til tæt dialog.

Jeg synes der er brug for KKR i højere grad sætter 
dagsordenen i KKR, fremfor blot at kommentere mere eller 
mindre tilfældigt. Og i højere grad er kommunernes talsrør.



3

På baggrund af drøftelsen på mødet vil sekretariatet til 
godkendelse på næste KKR-møde udarbejde et forslag til liste 
over, hvad KKR Syddanmark skal udpege repræsentanter til i 
næste valgperiode. 
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