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Bilag til Rammeaftale 2016:  
 
Udviklingsstrategi 2016 omfatter følgende bilag:  
 
Bilag 1. Målgruppebeskrivelse  
Bilag 2. Udviklingsplan for Sølund 2016 
Bilag 3. Udviklingsplan, Region Midtjylland, 2016 – ”Specialområde Socialpsykiatri 
Voksne” samt ”Specialområde Autisme” 
Bilag 4. Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger 
Bilag 5. Organisering på det specialiserede socialområde 
Bilag 6. Udtræk fra Tilbudsportalen, samlet overblik over tilbud i den midtjyske region 
Bilag 7. KKR-målsætninger på det specialiserede socialområde 
 
 
 
Styringsaftale 2016 omfatter følgende bilag:  
Bilag 1. Tilbudsviften – oversigt over alle tilbud omfattet af rammeaftalen inklusiv 
takster og nøgleoplysninger (pr. november 2015) 
Bilag 2. Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller samt 
abonnementsordninger. 
Bilag 3. Oversigt over antal pladser omfattet af rammeaftalen, fordelt på målgruppe 
og driftsherre (pr. november 2015) 
 
 
Udkast til bilag kan findes på dette link: 
http://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2016 
 
Bilag i endelig udgave kan pr. 15. oktober 2015 findes på kommunernes og Region 
Midtjyllands fælles socialportal (www.rammeaftale.midtjylland.dk) samt på 
kommunernes og Region Midtjyllands hjemmesider, hvor også denne publikation kan 
hentes.  
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Forord 
Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet 
overblik over tilbudsviften på det område, som de 20 driftsherre i regionen 
samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe 
overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for 
aftalens område. 
 
Derudover er det formålet med rammeaftalen at:  

• Sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af 
kommunegrænser, så alle kommuner til stadighed er i stand til at tilbyde de 
rigtige tilbud af høj kvalitet til små målgrupper og målgrupper med 
komplicerede problemer. 

• Skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet, behov for pladser samt 
takst- og udgiftsudviklingen. 

• Sikre koordinering og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og 
målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer på 
særlige områder anvendes hensigtsmæssigt.  

 
Rammeaftalen er opdelt i henholdsvis en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og 
en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Ny bekendtgørelse om 
rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde trådte i 
kraft pr. 1. november 2014. Det betød, at fristen for indgåelse af Udviklingsstrategien 
ændres fra den 1. juli til den 15. oktober, således fristen bliver identisk med indgåelse 
af Styringsaftalen. Tilsammen udgør de Rammeaftale 2016.  
 
Rammeaftalen tager afsæt i indberetninger fra de 19 kommuner og Region Midtjylland 
om det forventede behov for tilbud på det sociale område og deres overvejelser om 
tilbudsviften det kommende år. Rammeaftalen er udarbejdet i tæt samarbejde med 
repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland, hvormed 
der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område. 
 
For borgerne har det gode samarbejde stor betydning. Koordinering af indsatsen er 
medvirkende til at sikre, at der altid er tilbud af høj faglig kvalitet – uanset om det er 
egen kommune, anden kommune eller Region Midtjylland, der driver tilbuddet.  
 
Samtidig har det stor betydning for kommunerne og Region Midtjylland, at 
koordineringen af tilbudsviften bliver en succes - at der sikres den bedst mulige 
anvendelse af tilbuddene på rammeaftalens område såvel fagligt som økonomisk. 
 
Et årshjul for rammeaftalearbejdet ser i grove træk ud som skitseret herunder:  
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Det er Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet 
(DASSOS), herunder Forretningsudvalget, som har deltagelse af embedsmænd fra 
kommunerne og Region Midtjylland, der har forberedt arbejdet omkring 
Rammeaftalen inden fremsendelse til Kommunekontaktrådet (KKR) og vedtagelse af 
de 20 driftsherrer. Se bilag 5 for yderligere information om organiseringen på det 
specialiserede socialområde.  
 

Juni  
KKR – Rammeaftale, 

incl. Central Udmelding 

 

Marts / Maj  
DASSOS - Central 

Udmelding 

Marts / Maj  
DASSOS - 

Rammeaftale   
15. oktober  

Socialstyrelsen 
Rammeaftale, incl. 
Central Udmelding 

November  
 - Socialstyrelsen 

Central Udmelding  

1. januar  
Socialminister- 

tema 

Maj 
Kd.net – 

Rammeaftale, incl. 
Central Udmelding 

August  / Oktober  
Byråd og regionsråd 
Rammeaftale, incl. 
Central Udmelding  

Januarkonference  
- politikere, DASSOS 
og brugerorg., næste 

års rammeaftale 
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Sammenfatning  
Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre en åben dialog 
om udviklingen på det specialiserede socialområde. 
 
Aftalen skal dels fungere som et redskab, der sikrer balance i udbud og efterspørgsel 
efter specialiserede sociale tilbud ud fra hensyn til driftssikkerhed, 
forsyningssikkerhed og en rationel økonomi, og dels sikre fleksibilitet og faglig 
udvikling i tilbuddene. 
 
Udviklingsstrategi:  
Fokus- og udviklingsområder 
I Rammeaftale 2016 har de midtjyske kommuner og Region Midtjylland i fællesskab 
en række fokusområder, hvor det findes særlig vigtigt, at der i det fremadrettede 
samarbejde er en øget bevågenhed: 
 
Socialpsykiatri 
Kommunerne har i fællesskab udarbejdet et rammepapir, der tegner et samlet 
billede af, hvordan kommunerne sikrer en sammenhængende indsats på 
voksenpsykiatriområdet. Rammepapiret tager afsæt i en fælles forståelse af, at 
bedre sammenhænge inden for voksenpsykiatrien skal bidrage til, at den enkelte 
borger får en behandling af høj kvalitet og effektive forløb.  Konkret skal mere 
sammenhængende forløb understøtte, at flere borgere bliver i stand til at mestre 
eget liv og fastholde deres tilknytning til uddannelse og beskæftigelse.  I 
rammepapiret beskrives fire overordnede fælles tiltag - på følgende områder: 
 

• Samarbejdstiltag 
• Mestring  
• Tidlig indsats afstemt i forhold til den enkelte 
• Den inkluderende indsats i arbejdsliv og civilsamfund 

 
Fælles mål, metodeudvikling- og anvendelse 
De midtjyske kommuner og Region Midtjylland har i regi af Rammeaftale 2016 aftalt, 
at der skal udarbejdes fælles politiske målsætninger på det specialiserede 
socialområde for de kommende år. Politiske mål bliver dermed et centralt 
styringsredskab, hvor de kan give en klarere pejling af, hvad der skal prioriteres af 
politikere og administration i den enkelte kommune. Samtidig skal målene tydeliggøre 
hvilke resultater den kommunale opgaveløsning skal skabe.  I regi af Rammeaftale 
2016 er der enighed om, at der ud over metodeudvikling også skal sættes fokus på 
metodeanvendelse. Et centralt element bliver derfor inddragelse af evidensbaserede 
metoder og anvendelse af velfærdsteknologi for at nå de opstillede målsætninger. 

 
Sammenhæng, kommunernes behov for specialiserede tilbud og udbud 
I forbindelse med udarbejdelsen af Rammeaftale 2016 har kommunerne udarbejdet 
en vurdering af den oplevede sammenhæng mellem kommunens behov for 
specialiserede tilbud og det samlede udbud af specialiserede tilbud i 2016.  
 
Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng eller 
høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og 
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det samlede udbud af tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Dette gælder på såvel 
voksenområdet som børn- og ungeområdet.    
 
På de enkelte målgrupper kan der i overvejende grad kun spores mindre afvigelser i 
forhold hertil. På hjerneskadeområdet er kommunernes oplevelse den samme, men 
der bliver også noteret den udfordring i forhold til udbuddet af tilbud, at træningen af 
borgere helst skal foregå i nærområdet, hvis den skal give mest mening på sigt.  
 
På hjemløshedsområdet (voksen) er svarene lidt mere differentieret i forhold til, om 
udbuddet af tilbud matcher behovet for tilbud – om end det generelle billede fortsat er 
den samme som ovenfor. For målgrupperne fysisk funktionsnedsættelse eller 
udviklingsforstyrrelser (børn- og unge) noteres der et behov for øget fleksibilitet i 
forhold til at imødekomme målgruppernes forskellige behov, herunder mindre 
omkostningstunge tilbud. 
 
Afrapportering på Centrale Udmeldinger fra 2014 
Afventer politisk behandling i KKR. Herefter indarbejdes resumé af afrapporteringen 
på de Centrale Udmeldinger.   
 
Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger 
Gennemgående oplyser landets kommuner, at de oplever sammenhæng mellem 
kommunernes behov for de lands- og landsdelsdækkende tilbud og tilbuddenes udbud 
af pladser, ydelser m.v. For de sikrede afdelinger fremhæver enkelte kommuner, at 
de oplever et for stort udbud af pladser, ligesom en række kommuner, dog med 
forbehold, forventer et fald i behovet pladser fremadrettet. For langt størstedelen af 
kommunerne opleves der dog sammenhæng mellem kommunernes behov og de 
sikrede afdelingers udbud af pladser og ydelser. 
 
Styringsaftale:  
Udviklings i taksterne 
Der er enighed om følgende udvikling i taksterne: 
 

• At udgiftsstyring på dette område fortsat er vigtig, da det må forventes, at 
de samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres. 

 
• At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive 

løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved 
sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes 
tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og 
serviceniveau. 

 
• At der fortsat skal arbejdes med nye måder at styre udgiftsudviklingen på 

bl.a. gennem øget fokus på visitationen og den fælles metodeudvikling 
og anvendelse.  

 
• At indførelse af differentierede takster for de enkelte tilbud fortsættes med 

henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst. 
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• At overheadprocenten i takstberegningen er maksimale procenter, dvs. 
driftsherrerne bl.a. kan reducere administrationsomkostningerne fra det 
nuværende niveau på 6,1 %.  

 
• At indgå i dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af 

mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i 
orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter 
og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion 
gennem de senere år. 
 

• Der foretages en samlet reduktion af taksterne med minimum 3% i 
perioden 2016-2018, med mulighed for at medregne den reduktion af 
taksterne, som er gennemført fra 2014 til 2015. 
 

• Driftsherrerne har mulighed for at fordele nedsættelsen forskelligt på 
voksen og børneområdet, og på de forskellige tilbud. Takstreduktionen 
skal således ses som et gennemsnit af den enkelte driftsherres samlede 
tilbud omfattet af rammeaftalen. Takstreduktionen skal ses i forhold til 
den ordinære takst for 2015 (dvs. uden over-/underskud indregnet). 
(Afskrivning og forrentning af bygninger mv. indgår ikke, men følger blot 
de gældende beregningsprincipper. Desuden kan bidragsprocenten til 
tjenestemandsopsparing ikke ændres). Det bemærkes at 
udgiftsbudgetterne og dermed taksterne derudover er omfattet af den 
almindelige pris- og lønregulering. 
 

• I særlige tilfælde kan der mellem driftsherren og køberkommunerne 
indgås aftale om en anden takstudvikling end ovenstående. 
 

• De sikrede institutioner Koglen og Grenen samt institutionen MultifinC er 
ikke omfattet af takstreguleringen. 
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Kapitel 1. Indledning 
Proceskravene til rammeaftalen er begrænsede, således at det i høj grad er op til 
kommunerne selv at vurdere, hvilke oplysninger der er nødvendige i forbindelse med 
indgåelse af rammeaftalen, herunder hvilke tilbudstyper, temaer eller målgrupper, der 
for et givet år skal være i fokus i Udviklingsstrategien. 
 
I forbindelse med fastlæggelse af Udviklingsstrategien skal kommunalbestyrelserne i 
hver region behandle Socialstyrelsens eventuelle Centrale Udmelding af målgrupper 
eller særlige indsatser på det mest specialiserede socialområde og området for den 
mest specialiserede specialundervisning. Til behandling i Udviklingsstrategi 2016 er 
udmeldt målgrupperne ”børn og unge med alvorlig synsnedsættelse” samt ”voksne 
med kompleks erhvervet hjerneskade”.     
 
Ifølge bekendtgørelsen om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene 
ældreboligområde, kan ministeren senest 1. januar udmelde særlige temaer eller 
tilbud, som skal behandles i rammeaftalen. Som følge af Socialstyrelsen Centrale 
Udmeldinger omkring ovenstående målgrupper, har ministeren valgt ikke at benytte 
sig af muligheden for at udmelde et ministertema i relation til Rammeaftale 2016.  
  
Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattende tilbud og 
skal samtidig også indeholde et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af 
pladser og tilbud. I overensstemmelse med lovgivningen skal de respektive 
kommunalbestyrelser og regionsrådet derfor have en drøftelse af, om udbuddet af og 
behovet for pladser og tilbud i det eller de foregående år har været 
overensstemmende både i forhold til antal pladser og tilbud og i forhold til tilbuddenes 
indhold.  
 
I den midtjyske region er kommunerne derfor blevet bedt om at vurdere, om de 
oplever sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det 
samlede udbud af specialiserede tilbud til de nævnte målgrupper. Kommunerne er i 
den forbindelse blevet bedt om at tage højde for de tendenser og bevægelser samt 
deres etablering af forebyggende foranstaltninger.  
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Kapitel 2. Hvad er omfattet af rammeaftalen  
Myndighedsansvaret, ansvaret for forsyningen og ansvaret for finansieringen på det 
sociale område er placeret i kommunerne. Det indebærer, at den enkelte 
kommunalbestyrelse har det samlede ansvar for at træffe afgørelser om borgerens 
visitation til tilbud, sikre at der er relevante tilbud til borgerne samt finansiere 
tilbuddene. At kommunerne har forsyningsansvaret, jf. Servicelovens § 4, betyder, at 
de skal sørge for, at der er de nødvendige tilbud efter Serviceloven. Denne forpligtelse 
kan de opfylde ved enten selv at oprette tilbuddene eller samarbejde med regionen, 
andre kommuner eller private leverandører.  
 
Regionen har leverandøransvar, jf. Servicelovens § 5. Det samme leverandøransvar 
har de kommuner, som overtager tilbud, der er omfattet af rammeaftalen.  
Leverandøransvaret indebærer en forpligtelse til at stille tilbuddene til rådighed efter 
aftale med kommunerne og drive dem fagligt og økonomisk forsvarligt, herunder 
tilpasse kapaciteten, udvikle tilbuddene og føre tilsyn. For at kunne leve op til 
leverandøransvaret er det en væsentlig forudsætning for regionen og de kommunale 
leverandører, at der løbende er dialog om de akutte og fremtidige behov.  
 
Ud over tilbud omfattet af rammeaftalen driver kommunerne en række andre sociale 
tilbud. Kommunerne opfordrer i fællesskab til, at takstberegningsprincipperne er 
gældende for alle tilbud, jf. Styringsaftalen.  
 
Parterne har aftalt, at specialiserede sociale tilbud, hvor mere end 5 % af pladserne 
anvendes af andre kommuner end driftsherren, er en del af Rammeaftalen. Alle 
regionale tilbud vil være omfattet af rammeaftalen. Private tilbud er ikke omfattet af 
rammeaftalen, men rammeaftalen får dog afsmittende effekt for de private 
leverandører, da aftalerne i høj grad angiver de rammer, som området kommer til at 
udvikle sig inden for.  
 
Rammeaftalens anvendelsesområde er følgende typer af tilbud, der ligger i regionen:  
 
Tabel 2.1. Lovhjemmel for tilbud omfattet af rammeaftalen 
Lovgivning Indhold 
Serviceloven § 32 Særlige dagtilbud til børn med nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne 
Serviceloven § 36 Særlige klubtilbud til større børn og unge med nedsat 

fysisk eller psykisk funktionsevne 
Serviceloven § 66, stk. 1, 2, jf. 
lovens § 142, stk. 1, nr. 1  

Generelt godkendte plejefamilier og generelt godkendte 
kommunale plejefamilier 

Serviceloven § 66, stk. 5 Opholdssteder for børn og unge 
Serviceloven § 66, stk. 6 Døgninstitutioner til børn og unge 
Serviceloven § 83 * Personlig hjælp, pleje og støtte 
Serviceloven § 84 * Afløsning/aflastning af ægtefæller eller andre nære 

pårørende 
Serviceloven § 85 * Hjælp, pleje, støtte 
Serviceloven § 86 * Genoptræning og vedligeholdelsestræning 
Serviceloven § 87 * Som §§ 83-85 med døgnvarighed 
Serviceloven § 97 * Ledsagelse (voksne under 67 år) 
Serviceloven § 98 * Særlig kontaktperson til døvblinde (voksne under 67 år) 
Serviceloven § 101 Behandling af stofmisbrug (social behandling) 
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Serviceloven § 102 * Hjælp, pleje, støtte af behandlingsmæssig karakter 
Serviceloven § 103 Beskyttet beskæftigelse 
Serviceloven § 104 Aktivitets- og samværstilbud 
Serviceloven § 107 Midlertidig boform til voksne med nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsevne samt aflastningstilbud 
Serviceloven § 108 Længerevarende boform til voksne med nedsat fysisk 

eller psykisk funktionsevne 
Serviceloven § 109 Kvindekrisecentre mv. 
Serviceloven § 110 Forsorgshjem mv. 
Serviceloven § 112 (jf.§5, stk.2) Hjælpemidler i nogle tilfælde til personer med varigt 

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 
Almenboligloven 105 b Almene ældreboliger, der ejes af en region, en 

kommune, en almen boligorganisation eller en 
selvejende institution, for personer med betydelig og 
varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 

Folkeskoleloven § 20, stk. 3 
 

Lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud (børn 
og unge) 

Specialundervisningsloven § 1, 
stk. 2 

Lands- og landsdelsdækkende tilbud (voksne) 

Specialundervisningsloven § 1, 
stk. 3 

Tilbud til personer med tale-, høre- og synshandicap 
(kommunikation). 

Plejeboliger efter lov om boliger for ældre og personer med handicap 
Køb af specialrådgivningsydelser i tilknytning til de konkrete tilbud, der er omfattet af 
styringsaftalen, jf. § 11, stk. 1.  
Note: Tilbud efter Serviceloven §§ 83-87, §§ 97-98 samt § 102 indgår, hvor ydelser efter disse paragraffer ydes i 
tilknytning til tilbud omfattet af rammeaftalen efter Almenboligloven § 185 b. 
 
Det er rammeaftalen i beliggenhedsregionen, der er gældende, hvis kommuner ønsker 
at anvende et tilbud i en anden region.  
 
Kommunerne og LOS (Landsforeningen af opholdssteder) har løbende konstruktive 
drøftelser om rammeaftalens afsmittende effekt for de private leverandører.   
 

2.1 Samarbejdet om Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 

I Region Midtjylland er Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 udarbejdet i en åben 
dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland. Det er DASSOS, som har 
deltagelse af embedsmænd fra kommunerne og Region Midtjylland, der har forberedt 
arbejdet omkring rammeaftalen. Målet har været en aftale, der dels giver et samlet 
overblik over tilbudsviften i regionen og dels skaber et fælles afsæt for udvikling af 
indsatsen over for borgerne. 
 
DASSOS har godkendt det endelige udkast til Udviklingsstrategien i Rammeaftale 
2016 den 19. maj 2015 og KKR den 11. juni 2015. Samtidig er rammeaftalen endeligt 
godkendt i de enkelte kommunalbestyrelser og i regionsrådet. 
 

2.2 Fælles mål og visioner 

De 19 kommuner og Region Midtjylland har en fælles opgave med udarbejdelsen af 
rammeaftalen. Den skaber et fælles udgangspunkt for det mellemkommunale 
samarbejde og samarbejdet mellem kommuner og Region Midtjylland om indsatsen på 
det sociale område.  
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Den socialpolitiske linje tegnes af den enkelte kommune, der formulerer mål og 
visioner for egne tilbud. Samtidig har kommunerne og Region Midtjylland i fællesskab 
formuleret en række mål og visioner, der danner en fælles ramme om indsatsen på 
det sociale område. 
 
Fælles mål og visioner for borgerne  
Kommunerne og Region Midtjylland vil i fællesskab arbejde for at:  
 

• Sikre borgerne en dynamisk og fleksibel socialsektor, der tager afsæt i den 
enkeltes ønsker, behov og muligheder.  

• Sikre borgerne en socialsektor, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. 
• Sikre borgerne en sammenhængende og koordineret indsats på tværs af 

kommune- og regionsgrænser og på tværs af sektorer. 
• Sikre borgere med særlig behov fuld adgang til specialiserede tilbud og 

behandling, således at den brede vifte af tilbud og den særlige ekspertise, som 
borgerne benytter sig af, understøttes og udvikles. 

 

2.3 Bruger- og pårørendeinddragelse 

Omdrejningspunktet for indsatsen på det sociale område er et godt samarbejde med 
brugerne og de pårørende om tilbuddene, herunder om ændrede behov og ønsker. 
Derfor vil kommunerne og Region Midtjylland arbejde for et åbent og tillidsfuldt 
samarbejde med brugere og pårørende på flere niveauer: 
 

• Dels i de enkelte tilbud hvor indsatsen ydes:  
 

Beslutningen om, hvordan der i det enkelte tilbud arbejdes med bruger- og 
pårørendeinvolvering, træffes af den enkelte kommune og af Region Midtjylland 
i forhold til de tilbud, den enkelte myndighed driver. 
 

Af informationerne om de enkelte tilbud vil det fremgå, hvilke rammer der er 
for bruger- og pårørendeindflydelse, herunder om der er etableret bruger- og 
pårørenderåd. 

 
• Dels med politiske og administrative beslutningstagere i den enkelte kommune: 
 

Tilbagemeldinger til de politiske og administrative systemer om indsatsen på 
det sociale område har stor betydning. Derfor inddrager de enkelte kommuner 
løbende det kommunale handicapråd i processen omkring udarbejdelsen af den 
årlige rammeaftale.  

 
• Dels med politiske og administrative beslutningstagere på regionalt niveau: 
 

Formand og næstformand fra de lokale brugerorganisationer deltog den 12. 
januar 2015 i Politikerkonferencen. Under overskriften ”Vidensunderbygget 
social indsats – muligheder for fælles mål og samarbejde” drøftede de sammen 
med lokale kommunalpolitikere mulighederne for fælles målsætninger på det 
specialiserede socialområde i den midtjyske region for de kommende år, jf. 
afsnit 3.2.  
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• Dels med regionale interesseorganisationer: 
 
I et samarbejde mellem Danske Handicaporganisationer, Skole og Samfund 
samt KKR Midtjylland er der etableret et regionalt dialogforum (Dialogforum 
Midtjylland). Dette forum drøfter generelle spørgsmål og temaer for udvikling af 
det sociale område.  

2.4 Samarbejde med Socialtilsyn Midt 

Kommuner, Region og Socialtilsyn Midt vil i 2016 fortsætte dialogen og det gode 
samarbejde, som hidtil har været gældende. Den indsigt i kvaliteten i tilbuddene, som 
tilsynet giver, er vigtig for kommuner og region i arbejdet med at fastholde og udvikle 
kvaliteten i tilbuddene. De enkelte kommuner vil derfor fokusere yderligere på de 
emner, som Socialtilsyn Midt fremhæver i deres årsrapport 2015.  
 
Konklusionerne fra Socialtilsynets seneste årsrapport skal indgå i drøftelserne om den 
rammeaftale på det sociale område og det almene ældreboligområde, som årligt 
indgås mellem kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet. 
  
Socialtilsynet fastsætter takster og den objektive finansiering af socialtilsynenes 
opgaver. Finansieringen drøftes hvert år i forbindelse med indgåelse af styringsaftalen 
som led i rammeaftalerne på det sociale område.  
 
Derudover foregår en løbende dialog mellem DASSOS og Socialtilsyn Midt om kvalitet 
og udviklingstendenser på området.  
 
Hovedkonklusioner fra årsrapport 2015:  
Socialtilsyn Midt har på baggrund af de tilsyn, der er blevet gennemført i 2014 erfaret, 
at tilbuddene og plejefamilierne generelt er vidende om kommunernes indsatsmål for 
anbragte borgere. I de fleste tilfælde fungerer samarbejdet mellem de anbringende 
kommuner og tilbuddene hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de indsatsmål, 
der er opstillet for den enkelte borger. 
 
Socialtilsyn Midt har, på baggrund af de overdragede sager på plejefamilieområdet, 
erfaret, at der har været stor forskel i hyppigheden og i udførelsen af tilsyn med 
plejefamilier inden overgangen til socialtilsynet. Generelt har de enkelte kommuner 
dog varetaget tilsynsopgaven tilfredsstillende, og i majoriteten af de overdragede 
sager var der opdyrkningsrapporter, godkendelser, kontrakter og tilsynsrapporter på 
plejefamilierne. Af historikken på disse sager fremgår det også, at plejefamilierne fik 
årligt tilsyn, og at sagerne løbende blev opdateret. 
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Kapitel 3. Fokus- og udviklingsområder i 2016 

3.1. Socialpsykiatri 

De midtjyske kommuner og regionen udpegede i regi af rammeaftale 2015 
socialpsykiatrien som et særligt fokus- og udviklingsområde. Det blev i den 
forbindelse bl.a. aftalt, at parterne fremadrettet vil arbejde for, at behandlings- og 
socialpsykiatri samt beskæftigelsesindsats leveres i sammenhængende tilbud med 
fælles værdier og mål for at sikre, at flere borgere rehabiliteres, får mest muligt 
tilknytning til arbejdsmarkedet og får del i et aktivt samfundsliv på lige fod med 
andre borgere.  
 
Sideløbende hermed har kommunerne udarbejdet fire sundhedspolitiske KKR 
målsætninger. Den fjerde målsætning indebærer, at alle kommuner skal arbejde 
med bedre sammenhænge inden for voksenpsykiatrien. 
 
For at konkretisere de tiltag, der skitseres i regi af Rammeaftale 2015 og samtidig 
omsætte KKR’s fjerde målsætning på sundhedsområdet i praksis, har Den 
kommunale styregruppe på sundhedsområdet (KOSU) og Den Administrative 
Styregruppe på Social- og Specialundervisningsområdet (DASSOS) besluttet, at 
kommunerne i fællesskab skal udarbejde et rammepapir, der tegner et samlet 
billede af, hvordan kommunerne sikrer en sammenhængende indsats på 
psykiatriområdet. Samtidig blev det besluttet, at Rammepapiret skal indgå i 
Rammeaftale 2016, såvel som i kommunernes samarbejde på sundhedsområdet.  
 
Rammepapiret tager afsæt i en fælles forståelse af, at bedre sammenhænge inden 
for voksenpsykiatrien skal bidrage til, at den enkelte borger får en behandling af 
høj kvalitet og effektive forløb.  Konkret skal mere sammenhængende forløb 
understøtte, at flere borgere bliver i stand til at mestre eget liv og fastholde deres 
tilknytning til uddannelse og beskæftigelse.   
 
I rammepapiret beskrives fire overordnede fælles tiltag for at sikre en 
sammenhængende indsats. Tiltagene sker på følgende områder: 
 

• Samarbejdstiltag 
• Mestring  
• Tidlig indsats afstemt i forhold til den enkelte 
• Den inkluderende indsats i arbejdsliv og civilsamfund 

 
Rammepapiret kan læses i fuld længde på hjemmesiden: rammeaftale.midtjylland.dk. 
 
I 2016 skal der arbejdes mere konkret med de fire områder i de enkelte kommuner, i 
samarbejdet omkring rammeaftalen og i samarbejdet på sundhedsområdet.  
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3.2. Fælles mål, metodeudvikling- og anvendelse 

De midtjyske kommuner og Region Midtjylland har i regi af Rammeaftale 2016 aftalt, 
at der skal udarbejdes fælles politiske målsætninger på det specialiserede 
socialområde for de kommende år. Politiske mål bliver dermed et centralt 
styringsredskab, hvor de kan give en klarere pejling af, hvad der skal prioriteres af 
politikere og administration i den enkelte kommune. Samtidig skal målene tydeliggøre 
hvilke resultater, den kommunale opgaveløsning skal skabe.   
 
Et væsentligt element i rammeaftalesamarbejdet har været metodeudvikling af 
omkostningseffektive og fagligt kvalificerede tilbud, som fagligt og kvalitativt er i 
orden. Kommuner og region har i den forbindelse haft fokus på omlægning af tilbud, 
udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider samt effekt af indsatsen og 
serviceniveau. Det er i det videre arbejde med Rammeaftale 2016 vigtigt, at bygge 
videre på de hidtidige erfaringer med udvikling af tilbuddene.  
 
I regi af Rammeaftale 2016 er der enighed om, at der ud over metodeudvikling også 
skal sættes fokus på metodeanvendelse. Et centralt element bliver derfor inddragelse 
af evidensbaserede metoder og anvendelse af velfærdsteknologi for at nå de 
opstillede målsætninger. Dermed sikres den bedst mulige ressourceanvendelse samt 
fortsat fokus på en styrket indsats, effektive løsninger og god kvalitet i den sociale 
praksis. 
 
På baggrund af drøftelserne på Novemberkonferencen og KKR Midtjyllands 
Januarkonference samt drøftelser i DASSOS-regi kan der identificeres følgende fire 
områder, hvor kommunerne i den midtjyske region med fordel kan have fælles 
socialpolitiske KKR-målsætninger:  
 

1. Voksenhandicapområdet 
2. Misbrugsområdet  
3. Socialt udsatte børn og unge 
4. Voksenpsykiatriområdet. 

 
Samarbejdet skal desuden medvirke til at sætte fokus på mulighederne for at måle 
effekt og progression hos de mennesker, det drejer sig. Det er således væsentlig, at 
de indsatser der iværksættes skal gøre en forskel – skal skabe bevægelse hos 
borgerne. 
 
I forbindelse med gennemførelse af processen vil det være naturligt at etablere et tæt 
samarbejde mellem kommunerne og Region Midtjylland, idet regionen er en væsentlig 
leverandør af sociale tilbud til kommunerne. KKR-målsætningerne indarbejdes som 
bilag til rammeaftalen – se bilag 7. 
 
DASSOS nedsætter det nødvendige antal bredt funderende styregrupper med henblik 
på udarbejdelse af rammepapirer på hvert af de fire områder.  KKR-Midtjylland drøfter 
disse i det tempo, de bliver færdige til.  
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Kapitel 4. Vurdering af nuværende og fremtidige behov for 
pladser 
I henhold til lovgivningen skal Udviklingsstrategien udarbejdes på baggrund af et 
samlet overblik over tilbud, der ligger i regionen samt kommunalbestyrelsernes og 
regionsrådets overvejelser over sammenhængen mellem behovet for tilbud og det 
samlede udbud af tilbud. Regionsrådet bidrager til udviklingsstrategien for så vidt 
angår de tilbud, der aktuelt drives af regionen, eller som kommunalbestyrelserne 
påtænker at anmode regionen om at etablere.   
 
I Region Midtjylland er kommunerne derfor blevet bedt om at udarbejde en vurdering 
af sammenhængen mellem kommunens behov for tilbud og det samlede udbud af 
tilbud i 2016 samt overvejelser om tilbudsviften. Kommunerne er i den forbindelse 
blevet bedt om at tage højde for de tendenser og udviklingstræk, som registreres i 
kommunen, ligesom der er blevet taget højde for etablering af forebyggende 
foranstaltninger.   
 

4.1 Voksenområdet  

Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng eller 
høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud på 
voksenområdet og det samlede udbud af specialiserede tilbud, der er omfattet af 
Rammeaftalen, jf. tabel 4.1.  
 
På de enkelte målgrupper kan der i overvejende grad kun spores mindre afvigelser i 
forhold hertil. På hjerneskadeområdet er kommunernes oplevelse den samme, men 
der bliver også noteret den udfordring i forhold til udbuddet af tilbud, at træningen af 
borgere helst skal foregå i nærområdet, hvis den skal give mest mening på sigt.  
 
På hjemløshedsområdet er svarene lidt mere differentieret i forhold til, om udbuddet 
af tilbud matcher behovet for tilbud – om end det generelle billede fortsat er den 
samme som ovenfor. Det noteres således i bemærkningerne af nogle kommuner, at 
målgruppen søger billigere boliger/tilbud og let bostøtte samt at målgruppen som 
følge heraf i dag søger de almindelige forsorgshjem.   
 
For målgrupperne udviklingshæmning og multible funktionsnedsættelser noteres et 
opmærksomhedspunkt om, at borgere / pårørende kan ønske tilbud i egen kommune, 
hvorfor de frivilligt har valgt at stå på venteliste hertil. Samtidig noteres et 
opmærksomhedspunkt om, at det kan være svært at finde pladser i den midtjyske 
region til voksne handicappede med flere forskellige diagnoser og problemstillinger – 
eksempelvis sindslidelse, udviklingshæmning, ADHD og/eller misbrugsproblemer. Eller 
med et ekstremt behov for skærmning.  
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Tabel 4.1. Kommunernes samlede indberetning på voksenområdet 

Voksenområdet 

Opfyldelsesgrad, 1 – 5 (1 = mindst og 5 = højest grad) 

1 2 3 4 5 Ved 
ikke 

Fysisk funktionsnedsættelse 0 0 2 6 7 4 
Hjerneskade - både medfødt og erhvervet 0 1 1 13 4 0 
Udviklingsforstyrrelser 0 0 2 10 7 0 
Udviklingshæmning 0 0 1 6 12 0 
Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse 0 0 1 8 7 3 
Psykiske vanskeligheder - herunder sindslidelse 0 0 0 8 10 1 
Multiple funktionsnedsættelser 0 0 2 10 6 1 
Sjældent forekommende funktionsnedsættelser 0 0 2 6 5 6 
Hjemløshed 1 1 3 7 6 1 
Overgreb - herunder voldsramte kvinder 0 0 2 6 6 5 
Alkoholmisbrug 0 0 2 9 7 1 
Stofmisbrug 0 0 2 10 6 1 
Øvrige svære sociale problemer 1 0 1 9 4 4 

Note: Kommunerne er sidestillet – uanset kommunestørrelse 
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4.2. Børn- og ungeområdet 

Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der på børn- og 
ungeområdet er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes 
behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af specialiserede tilbud, der er 
omfattet af Rammeaftalen, jf. tabel 4.2.  
 
På hjemløseområdet har et flertal af kommuner afkrydset ”ved ikke”. Det er 
begrundet med, at der ikke findes hjemløse unge i deres kommune. Tre kommuner 
oplever imidlertid en udfordring med at skaffe boliger til hjemløse unge. Samtidig 
kobles hjemløseområdet til misbrugsområdet, idet der opleves vanskeligheder med at 
finde tilbud, der kan rumme unge i misbrug og som også varetager såvel afgiftning, 
behandling, støtte og relevant skoletilbud. Det noteres ligeledes, at misbrugere ikke er 
en del af målgruppen på mange døgninstitutioner.  
 
For målgrupperne fysisk funktionsnedsættelse eller udviklingsforstyrrelser noteres der 
et behov for øget fleksibilitet i forhold til at imødekomme målgruppernes forskellige 
behov, herunder mindre omkostningstunge tilbud. Dette forsøges efterkommet ved 
dels at udvikle mere fleksible tilbud i eget regi og dels at efterspørge dem på regionalt 
niveau.   
 
 

Børn- og ungeområdet 

Opfyldelsesgrad, 1 – 5 (1 = mindst og 5 = højest grad) 

1 2 3 4 5 Ved 
ikke 

Fysisk funktionsnedsættelse 0 0 1 11 7 0 
Hjerneskade - både medfødt og erhvervet 1 0 2 9 6 1 
Udviklingsforstyrrelser 0 1 1 12 5 0 
Udviklingshæmning 0 0 0 11 7 1 
Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse 0 0 1 11 6 1 
Psykiske vanskeligheder - herunder sindslidelse 0 2 1 11 4 1 
Multiple funktionsnedsættelser 0 0 0 13 6 0 
Sjældent forekommende funktionsnedsættelser 0 1 0 10 5 3 
Hjemløshed 2 1 0 2 4 10 
Overgreb - herunder voldsramte kvinder 1 0 1 11 6 0 
Alkoholmisbrug 0 1 2 6 5 5 
Stofmisbrug 0 2 3 5 5 4 
Øvrige svære sociale problemer 0 0 0 14 5 0 

Note: Kommunerne er sidestillet – uanset kommunestørrelse 
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Kapitel 5. Afrapportering på Centrale Udmeldinger f ra 2014 
Ifølge bekendtgørelsen om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene 
ældreboligområde, skal kommunalbestyrelserne i forbindelse med fastlæggelse af 
udviklingsstrategien, behandle Socialstyrelsens eventuelle udmelding af målgrupper 
eller særlige indsatser, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på 
tværs af kommunerne i en eller flere regioner.  
 
Formålet med udmeldingen er at sikre koordination og planlægning på tværs af 
kommuner og regioner af de højt specialiserede indsatser og tilbud i forhold til 
målgruppen. Den centrale udmelding skal danne baggrund for en dialog med 
kommunalbestyrelserne om de højt specialiserede indsatser og tilbud. Socialstyrelsen 
indgang til dialogen er det eksisterende rammeaftalesamarbejde.  
 
Til behandling i Udviklingsstrategi 2016 udmeldte Socialstyrelsen pr. 1. november 
2014 to Centrale Udmeldinger – henholdsvis Børn og unge med alvorlig 
synsnedsættelse samt voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Oplysningerne er 
indhentet i kommunerne via spørgeskemaer udsendt til de enkelte kommuner samt 
drøftelser i DASSOS.   
 
5.1. Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 
Afventer politisk behandling i KKR. Herefter indarbejdes resumé af afrapporteringen 
på de Centrale Udmeldinger.   
 
 
5.2. Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade 
Afventer politisk behandling i KKR. Herefter indarbejdes resumé af afrapporteringen 
på de Centrale Udmeldinger.   
  
 



21 
 

Kapitel 6. Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede 
afdelinger 
Der er i 2016 seks landsdækkende tilbud, fem landsdelsdækkende tilbud og otte tilbud 
med sikrede afdelinger. Nedenfor er kort opsummeret de helt overordnede 
hovedtendenser omkring kapacitet og belægning samt kommunernes efterspørgsel og 
behov efter disse typer af tilbud. Tilbuddenes udvikling i forhold til kapacitet, 
belægning og tendenser er beskrevet særskilt for hvert af de tilbud, der i 
bekendtgørelserne er defineret som henholdsvis lands- og landsdelsdækkende og 
sikrede afdelinger i bilag 4. 
 
Den samlede belægning på de lands- og landsdelsdækkende tilbud var i 2014 på 96 
procent mod en belægning i 2013 på 98 procent. Belægningen på de enkelte tilbud 
svinger fra 29 til 143 procent. Den samlede kapacitet er netto reduceret med 26 
pladser svarende til 3 procent fra 2014 til 2015. Udviklingen i kapaciteten dækker 
over op- og nedjusteringer i de enkelte tilbud.  I 2016 øges det samlede antal pladser 
med otte efterfulgt af en mindre forventet reduktion på tre pladser i 2017. Således 
forventes et stabilt antal pladser i 2016 og fremover. 
 
Belægningen på de sikrede og de særligt sikrede afdelinger var i 2014 samlet set på 
79 procent, spændende fra 61 til 104 procent på de enkelte tilbud. Dette er et 
væsentligt fald i forhold til 2013, hvor belægningen  var på 84 procent. På baggrund 
af driftsherrernes indberetninger forventes der umiddelbart ingen ændringer i 
kapaciteten i 2016 og fremover. 
 
Gennemgående oplyser landets kommuner, at de oplever sammenhæng mellem 
kommunernes behov for de lands- og landsdelsdækkende tilbud og tilbuddenes udbud 
af pladser, ydelser m.v. Der er dog enkelte kommuner, der påpeger en række 
omstændigheder ved enkelte tilbud, som kan bidrage til en højere grad af 
sammenhæng, især mellem kommunernes behov og de leverede ydelser. For de 
sikrede afdelinger fremhæver enkelte kommuner, at de oplever et for stort udbud af 
pladser, ligesom en række kommuner, dog med forbehold, forventer et fald i behovet 
pladser fremadrettet. For langt størstedelen af kommunerne opleves der dog 
sammenhæng mellem kommunernes behov og de sikrede afdelingers udbud af 
pladser og ydelser. 
 
Benchmarkanalyse af de sikrede afdelinger 
I rammeaftalen for 2015 indgår det som et fælles fokus på tværs af samtlige regioner, 
at der skal sikres gennemsigtighed mellem pris og indhold på de sikrede afdelinger.  
Med udgangspunkt heri gennemføres en benchmarkinganalyse blandt samtlige 
driftsherrer med fokus på ressourceforbruget og koblingen heraf til både de 
socialfaglige indsatser samt undervisningsdelen. Analysen forventes afsluttet primo 
2016. Undersøgelsens resultater kan bruges som beslutningsgrundlag i forhold til 
eventuelle fremtidige justeringer i driften for de sikrede afdelinger.  
 
Som det fremgår af opgørelserne af belægningen på de sikrede afdelinger i bilag 4 er 
der fortsat udfordringer med at nå den forudsatte belægningsprocent på alle tilbud. 
Udviklingen vil derfor blive fulgt løbende og kan indgå i dialogen med den enkelte 
driftsherre samt i den tværgående dialog på tværs af de fem rammeaftaleområder. 
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Kapitel 7. Specialundervisningsområdet 
Kommunalbestyrelsen i regionen og regionsrådet indgår årligt en rammeaftale om 
faglig udvikling, styring og koordinering af de regionale undervisningstilbud, der ligger 
i regionen, jf. § 47, stk. 3, i lov om folkeskolen og § 6 h, stk. 3, i lov om 
specialundervisning for voksne. Kommunalbestyrelserne i regionen koordinerer 
udarbejdelsen af rammeaftalen.  

Bekendtgørelsen omfatter følgende undervisningstilbud m.v.: 
• De lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud, der drives af regionsrådet i 

henhold til § 20, stk. 3, i lov om folkeskolen og § 1, stk. 2, i lov om 
specialundervisning for voksne. 

• Undervisningstilbud for personer med tale-, høre- eller synsvanskeligheder 
(kommunikationscentre), der drives af regionsrådet i henhold til § 1, stk. 3, i lov 
om specialundervisning for voksne. 

• Rådgivning og vejledning, der ydes af de regionale undervisningstilbud og 
Københavns Kommunes lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud, og som 
ikke er knyttet til pladserne på undervisningstilbuddene. 

 
Idet Region Midtjylland hverken driver lands- og landsdelsdækkende 
undervisningstilbud for børn og unge i henhold til Folkeskolelovens § 20, stk. 3 eller 
lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud for voksne i henhold til 
Specialundervisningslovens § 1, stk. 2, er det blot Region Midtjyllands 
undervisningstilbud for personer med tale-, høre- og synsvanskeligheder efter 
Specialundervisningslovens § 1, stk. 3, der er omfattet. 
 
I Region Midtjylland er målgruppen således personer med kommunikationshandicap – 
henholdsvis opdelt på taleområdet og høreområdet.  
 
Taleområdet:  
Taleområdets tilbud retter sig mod børn og voksne med tale- og sprogvanskeligheder, 
erhvervet hjerneskade samt stamme-, læse- og stemmevanskeligheder, herunder 
voksne med progredierende lidelser (Parkinsons m.v.) og bortopereret strube.  
 
Høreområdet:  
Høreområdets målgruppe er hørehandicappede børn og voksne, døve, døvblevne, 
døvblinde, personer med cochlear implant, Ménières sygdom, tinnitus samt disses 
pårørende og personale. 
 
For personer med kommunikationshandicap tilbydes specialrådgivning til personer 
med medfødte eller erhvervede handicaps, der har en sådan karakter, at der kræves 
et højtspecialiseret tilbud. Det drejer sig typisk om lidelser eller handicaps, der i svær 
grad hæmmer borgerens funktionsevne. 
 
Kerneydelserne på området er undervisning, rådgivning og vejledning tilpasset 
borgerens handicap. På taleområdet er undersøgelse og udredning desuden en del af 
kerneydelserne 
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Specialundervisningsområdet i 2016 
De 19 kommuner i Region Midtjylland har i deres indberetninger angivet i hvilken grad 
den enkelte kommune oplever sammenhæng mellem kommunens behov for 
specialiserede tilbud til målgruppen og det samlede udbud af specialiserede tilbud til 
denne målgruppe. Målgruppedefinitionen tager afsæt i Socialstyrelsens 
målgruppekategorisering.  Den overordnet målgruppe, der indgår i rammeaftalen er 
fysisk funktionsnedsættelse og omfatter bl.a. døvblindhed samt høre-, tale- og 
synsnedsættelse.   
 
Af de kommunale indberetninger på voksenområdet fremgår det, at hovedparten af 
kommuner oplever sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunens 
behov og udbuddet af tilbud til målgruppen, jf. tabel 4.1. 13 kommuner angiver 
således dette i afkrydsningsskemaet, mens 4 kommuner har angivet ”ved ikke”. På 
børn og ungeområdet angiver 18 kommuner, at de oplever sammenhæng eller hej 
grad af sammenhæng mellem kommunens behov og udbuddet af tilbud til 
målgruppen, jf. tabel 4.2.  
 
Med udgangspunkt i ministertemaet for 2015 ” Anbragte børn og unges skolegang”, 
afholdt de midtjyske kommuner den 12. marts 2015 temadag om emnet. Baggrunden 
for temadagen var dels Ministertemaet for 2015 og dels de midtjyske kommuners 
arbejde med Ministertemaet i 2013 vedr. ”Forskellige former for 
familieplejeanbringelser”, hvor anbragte børn og unges skolegang blev formuleret som 
et fremtidigt opmærksomhedspunkt for kommunerne. 
 
Opmærksomhedspunkter fra temadagen var om følgende emner:  

• Skolegang fra anbringelsens start 
• Faglige forventninger til barnet/den unge 
• Faglighed og progression i undervisningen 
• Fokus på det normaliserede læringsmiljø 
• Mulighed for skolegang udover 9./10. skoleår 

 
Punkterne kan læses i fuld længde på hjemmesiden: rammeaftale.midtjylland.dk 
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Kapitel 8. Indledning 
Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det 
kommende år for de omfattede tilbud i regionen. Formålet med styringsaftalen er, at 
øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at 
kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge 
pladser på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere 
rammerne for dette køb og salg på tværs af kommunegrænser på en anden måde, 
end det har været tilfældet i det hidtidige rammeaftalekoncept. Der stilles i 
regelgrundlaget krav om, at styringsaftalen indeholder: 
 

• Angivelse af, hvilke konkrete tilbud der er omfattet af styringsaftalen 
• Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen 
• Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud 
• Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser 
• Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse 

og lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregi 
• Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud 
• Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud 

og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de 
øvrige kommuner 

 
Tilbud på socialområdet finansieres fuldt ud af kommunerne, bortset fra visse særlige 
administrative opgaver omkring rammeaftalen og de specialrådgivningsydelser, 
hvorom der indgås kontrakt med VISO. 
 
Kommunerne har ansvaret for, at der er det nødvendige antal pladser til rådighed 
enten i form af kommunens egne tilbud eller ved køb af pladser i private tilbud, tilbud 
i de fem regioner eller tilbud i andre kommuner. Dog har regionerne leverandørpligt 
på en række fastlagte områder. 
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Kapitel 9. Tilbud omfattet af styringsaftalen 
Ifølge bekendtgørelsen om rammeaftaler er det indenfor fastsatte rammer op til 
kommunerne i fællesskab at fastlægge præcis hvilke tilbud, der er omfattet af 
rammeaftalen (styringsaftalen). 
 
I tabel 2.1 i Udviklingsstrategiens kapitel 2 findes en oversigt over hvilke paragraffer 
der er omfatter af rammeaftalen. Af disse specialiserede sociale tilbud er det besluttet 
at kun tilbud hvor mere end 5 % af pladserne anvendes af andre kommuner end 
driftsherren er en del af rammeaftalen. Hvis et tilbud har flere 
afdelinger/takstgrupper, så opgøres det for hele tilbuddet samlet, om der er mere end 
5 % af pladserne, der anvendes af andre kommuner. Tilbuddet er nærmere defineret i 
afsnit 11.5. 
 
De enkelte tilbud der er omfattet af rammeaftalen kan ses i bilag 1. Driftsherrerne 
opfordres til, at lade takstberegningsprincipperne være gældende for alle tilbud. 
 
 



27 
 

 

Tabel 9.1. Oversigt over antal pladser  

 2016 
Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 

Dagpladser  
Døgnpladser  

Sikrede institutioner for børn og unge  
Åbne dagpladser  

Åbne døgnpladser  
Sikrede pladser  

Voksne med sindslidelse  
Dagpladser  

Døgnpladser  
Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede  

Dagpladser  
Døgnpladser  

Personer med psykisk handicap inkl. Autister  
Dagpladser  

Døgnpladser  
Dagtilbud – beskyttet beskæftigelse 1)  

Samlet antal pladser  
Personer med kommunikationshandicap  

Dagpladser  
Kvindekrisecentre  

Samlet antal pladser  
Forsorgshjem  

Dagpladser  
Døgnpladser  

Stofmisbrugsområdet 2)  
Dagpladser  

Døgnpladser  
Note 1: Pladsantallet til beskyttet beskæftigelse vedrører kun de pladser, der er placeret på de 
kommunale revalideringsinstitutioner. Målgruppen (voksne handicappede, sindslidende mv.) er ikke på 
forhånd angivet. Det skyldes, at revalideringsinstitutionernes øvrige virksomhed ikke er omfattet af 
rammeaftalen. Øvrige pladser til beskyttet beskæftigelse indgår i de øvrige dagtilbud uden yderligere 
specifikation.   
Note 2: Tilbuddene efter sundhedslovgivningen er ikke omfattet af rammeaftalen. Oversigten henfører 
kun til stofmisbrugsbehandling efter serviceloven. 
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Kapitel 10. Udviklingen i taksterne 
Der er enighed om følgende udvikling i taksterne: 
 

• At udgiftsstyring på dette område fortsat er vigtig, da det må forventes, at de 
samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres. 

 
• At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive 

løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved 
sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, 
kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau. 

 
• At der fortsat skal arbejdes med nye måder at styre udgiftsudviklingen på bl.a. 

gennem øget fokus på visitationen og den fælles metodeudvikling og 
anvendelse.  

 
• At indførelse af differentierede takster for de enkelte tilbud fortsættes med 

henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst. 
 

• At overheadprocenten i takstberegningen er maksimale procenter, dvs. 
driftsherrerne bl.a. kan reducere administrationsomkostningerne fra det 
nuværende niveau på 6,1 %.  

 
• At indgå i dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere 

omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. 
Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed 
taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion gennem de senere 
år. 

 
• Der foretages en samlet reduktion af taksterne med minimum 3% i perioden 

2016-2018, med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne, som er 
gennemført fra 2014 til 2015. 

 
• Driftsherrerne har mulighed for at fordele nedsættelsen forskelligt på voksen og 

børneområdet, og på de forskellige tilbud. Takstreduktionen skal således ses 
som et gennemsnit af den enkelte driftsherres samlede tilbud omfattet af 
rammeaftalen. Takstreduktionen skal ses i forhold til den ordinære takst for 
2015 (dvs. uden over-/underskud indregnet). (Afskrivning og forrentning af 
bygninger mv. indgår ikke, men følger blot de gældende beregningsprincipper. 
Desuden kan bidragsprocenten til tjenestemandsopsparing ikke ændres). Det 
bemærkes at udgiftsbudgetterne og dermed taksterne derudover er omfattet af 
den almindelige pris- og lønregulering. 

 
• I særlige tilfælde kan der mellem driftsherren og køberkommunerne indgås 

aftale om en anden takstudvikling end ovenstående. 
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• De sikrede institutioner Koglen og Grenen samt institutionen MultifunC er ikke 
omfattet af takstreguleringen. 

 
Taksterne beregnes normalt som et gennemsnit for den ydelsespakke, der gælder for 
takstgruppen. Denne standardtakst kan imidlertid i helt særlige tilfælde erstattes af 
individuelt beregnede takster. Dette kan ske i form af tillægstakser, procentregulering 
af standardtaksten eller som helt individuelt beregnede projekttakster. 
 
For at kunne følge udviklingen i tillægstakster og indskrivninger til mere end 100 % 
takst, skal hver kommune én gang årligt indsende opgørelser af alle tilbud, hvor der 
er aftalt betaling udover den almindelige takst. Den enkelte kommune vil modtage en 
anmodning, når opgørelsen indkaldes. 
 
Der skal sikres et konstruktivt samarbejde om at skabe en effektiv opfølgning på 
rammeaftalens intentioner i forhold til de praktiske, realøkonomiske, faglige og 
socialretlige konsekvenser. 
 
I Lov og Cirkulære program kan der indgår ændringer, der gør det dyrere/billigere at 
drive tilbud. Det kan få den konsekvens i forhold til en eventuel aftale om 
takstudvikling, at driftsherre skal reducere/øge det som kommunerne ellers bliver 
kompenseret for via DUT midlerne for ændringer i Lov og Cirkulære programmet. Ved 
store ændringer kan det have en betydelig konsekvens som eksempelvis besparelser 
for driftsherre. Følgende procedure er derfor aftalt: 
 
Hvert år når Lov og Cirkulæreprogrammet offentliggøres kan der herudfra konstateres 
om der er forhold der påvirker omkostningerne ved at drive tilbud. Ud fra disse 
forhold estimerer Sekretariat for rammeaftaler en procent som DASSOS sammen med 
Lov og Cirkulæreprogram orienteres om.  DASSOS kan på den baggrund beslutte, om 
der skal reguleres herfor i den eventuelle aftalte takstudvikling. 
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Kapitel 11. Prisstrukturen for de omfattede tilbud 

11.1 Principper for takstfastsættelse 

Ved fastsættelse af takster for regionale og kommunale tilbud anvendes følgende 
overordnede principper: 
 

• Incitament til effektiv drift  
Udbyderen skal have incitament til at sikre en løbende økonomisk effektiv drift, 
herunder at der sker den nødvendige tilpasning af kapaciteten. Efterspørgeren 
skal have incitament til at indgå i dialog med udbyderen om væsentlige 
ændringer i efterspørgslen. 
 

• Taksterne skal være retvisende 
Sammenlignelige tilbud skal kunne sammenlignes på priserne. Administrationen 
af takstsystemet skal være enkel, men samtidig give mulighed for den 
nødvendige differentiering. Det skal tilstræbes at takstsystemet skal være 
gennemsigtigt. 
 

• Budgetsikkerhed for kommunerne og Region Midtjylland  
Budgetterne skal være realistiske i forhold til de faktiske omkostninger. 
Løbende dialog og tilpasning af kapaciteten sikrer, at risiko for uforudsete 
udsving i økonomien dækkes ind. 
 

• Udviklingstiltag 
Det enkelte kommunale eller regionale tilbud skal sikres muligheden for 
løbende udvikling. Omkostningerne indregnes i taksten.  
 

• Samme regler for alle udbydere af tilbud 
For at sikre ensartede konkurrencevilkår gælder de samme regler for 
omkostningsberegninger for alle udbydere inden for rammeaftalens område.  
 

• De vedtagne takster er endelige 
Der er enighed om, at taksterne betragtes som endelige, og at efterregulering 
skal begrænses i størst mulig omfang. Undtagelser fra denne aftale om at 
taksterne er endelige fremgår af kapitel 6 i bilag 2. 
 

11.2 Indhold af taksterne 

Taksterne skal indeholde alle omkostninger, der kan henføres til et tilbud. Taksterne 
skal blandt andet rumme tilbuddenes driftsomkostninger, udviklingsomkostninger, 
henførbare administrationsudgifter, udgifter ved ubenyttede pladser, pladser til akutte 
tilbud og eventuelt beredskab som led i at undgå ventelister. 
 
De langsigtede omkostninger til drift af tilbuddet skal endvidere medtages. Taksterne 
skal derfor indeholde udgifter til afskrivning og forrentning af tilbuddets bygninger, 
grunde, inventar og driftsmidler, der ikke kan afskrives straks. Hvis tilbuddet holder til 
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i lejede lokaler, indregnes de faktiske udgifter til husleje. Desuden indregnes udgifter 
til opsparet tjenestemandspension i driftsåret. Endelig skal der indregnes en 
regulering af over- eller underskud fra tidligere år, hvis over-/underskuddet er på 
mere end +/- 5 %. 
 
Kommunerne i regionen og Region Midtjylland har indgået aftale om omkostnings- og 
beregningsmodeller på social- og specialundervisningsområdet. Aftalen fremgår af 
bilag 2 og giver en mere detaljeret beskrivelse af grundlaget for beregningen af de 
årlige takster for de tilbud, der indgår i rammeaftalen. 
 

11.3 Forudsætninger der aftales i forbindelse med den årlige rammeaftale 

I forbindelse med den årlige rammeaftale, er der aftalt visse generelle forudsætninger 
for beregningen af taksterne.  
 
Det er aftalt, at følgende procentsatser skal benyttes i takstberegningen for de enkelte 
tilbud: 
 Procentsats 
Administration (inkl. omkostninger til udvikling og dokumentation af 
kvalitet) 

6,1 

Opsparing til pensionsomkostning for tjenestemænd 30,0 
Forrentning af grunde, bygninger og inventar (Nationalbankens 
diskonto 1. maj året før budgetåret plus 1 procent) 

1,00 

 
Kommunerne og Region Midtjylland har aftalt, at procenten for ”Administration” er en 
maksimal procent. En nærmere beskrivelse af takstberegningen, og herunder også 
mulighederne for at fravige procentsatserne, findes i bilag 2 til styringsaftalen. 
 
Belægningsprocent: Det er aftalt, at følgende belægningsprocenter skal benyttes for 
alle tilbud, hvor der afregnes efter antal dag- eller døgnpladser: 
 Belægningsprocent 
Børn og Unge området 98 % 
Voksenområdet (ekskl. forsorgshjem og kvindekrisecentre) 100 % 
 
Anvendelsen af ovenstående belægningsprocenter er nærmere beskrevet i bilag 2, 
hvor det også er beskrevet, hvordan belægningsforudsætninger for forsorgshjem og 
kvindekrisecentre beregnes. Ligeledes findes der undtagelser for akut-tilbud og for 
nyetablerede tilbud. 
 

11.4 Taksttyper 

Der skal jf. takstbekendtgørelsen fastsættes takster for de enkelte ydelser, som 
driftsherren leverer. Taksterne kan beregnes på flere forskellige måder: 
 
Standardtakster: Også kaldet gennemsnitstakst. Taksterne er beregnet ud fra en 
gennemsnitlig ydelsespakke, defineret via en servicedeklaration eller anden 
indholdsbeskrivelse.  
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Differentierede takster: Driftsherren kan som en del af den årlige fastsættelse af 
takster indberette flere takstgrupper (differentierede takster) med hver sin 
servicedeklaration eller indholdsbeskrivelse i samme tilbud. Det skal ske inden for en 
uændret samlet ramme for det enkelte tilbud. 
 
Når der anvendes differentierede takster skal der på Tilbudsportalen findes en 
ydelsesbeskrivelse, hvoraf det konkret fremgår, hvordan ydelserne adskiller sig i de 
niveauer, som anvendes som differentierede takstgrupper. Det skal være tydeligt 
hvordan der anvendes forskellige ressourcer på de forskellige niveauer. Driftsherren 
skal desuden tilstræbe at de ressourcer, der anvendes i det enkelte tilbud, også reelt 
svarer til de ydelsesniveauer, som borgerne er visiteret til. Endelig opfordres 
driftsherren til at begrænse antallet af ydelsesniveauer, og derved sikre tilpas store 
spring mellem takstniveauerne til, at der kan laves en meningsfuld beskrivelse af 
forskellene i ydelserne på de enkelte takstniveauer. Det er aftalt at der skal ske en 
årlig opfølgning på dette. 
 
Differentierede takster kan være opdelt i en basistakst og en ydelses takst. 
Basistaksten er den takst der betales for de ”faste” dele af et tilbud, eksempel 
bygninger, nattevagt mv. Basistaksten vil således være ens for alle pladserne på 
tilbuddet på tværs af ydelses niveauerne. Ydelses taksten er derimod den der varierer 
mellem ydelses niveauerne, og vil således dække de ”variable” dele af tilbuddet, 
eksempelvis pædagogtimer, der variere med tyngden af den enkelte borger. 
 
Individuelle takster: I helt særlige tilfælde kan individuelt beregnede takster 
anvendes. Dette kan ske i form af tillæg for ydelser, som ligger ud over 
ydelsespakken, eller i form af en aftalt procentvis regulering af taksten, eller som en 
helt individuelt aftalt takst (projekttakst). 
 
Der er enighed imellem kommunerne og regionen om, at begrænse anvendelsen af 
individuelt beregnede takster (herunder tillægstakster, procentreguleringer og 
projekttakster) mest muligt.  
 
Taksttyper og udvikling: For at kunne følge takstudviklingen, så skal pladserne, de 
fulde omkostninger og takstelementerne indberettes i den årlige opgørelse af over- og 
underskud. Dette gælder uanset om der anvendes standardtakster, differentierede 
takster eller individuelle takster. 
 

11.5 Regulering af over-/underskud1 

Reglerne der er beskrevet her følger den nye bekendtgørelse (BEK nr. 9 af 12. januar 
2015), og er gældende for over- og underskud der er oparbejdet i 2015 og 
fremadrettet. For opgørelse af over- og underskud for 2014 henvises til 
Styringsaftalen for 2015. 
Kommunale og regionale driftsherrer skal i overensstemmelse med 
takstbekendtgørelsens §§ 5-8 indregne tidligere års over- og underskud i taksten for 
ydelser og ydelsespakker i form af tillæg til eller reduktion af taksten,  

                                                 
1 Reglerne beskrevet her følger bekendtgørelse nr. 9 af 12. januar 2015 om beregning af takster og 
betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven. Denne er gældende for over- og underskud der 
oparbejdes i 2015 og fremadrettet. 



33 
 

 
Over- og underskud opgøres på baggrund af det årets takstindtægter, sammenholdt 
med årets nettodriftsomkostninger for drift af det enkelte tilbud. 
 
Det er således et lovkrav, at regionernes og kommunernes over- og underskud 
efterreguleres i taksterne to år efter, hvis det overstiger +/- 5 %. Der er enighed om, 
at efterregulering af takster så vidt muligt bør undgås, og at de enkelte tilbud bør 
have incitament til at sikre en så effektiv drift, som overhovedet muligt. Det aftales 
derfor, at et årligt over- eller underskud indenfor +/- 5 % ikke efterreguleres i taksten 
to år efter, idet det antages at over- eller underskud af denne størrelsesorden er et 
led i almindelig rationel driftsvaretagelse. 
 
Overskud på op til 5 % må hensættes til senere brug. Driftsherren skal indenfor 5 år 
bruge hensættelsen til at dække underskud, effektivisere, kvalitetsudvikle eller 
lignende inden for driftsherrens samlede drift af ydelser og tilbud omfattet af 
rammeaftalen. 
 
Underskud på op til 5 % kan ikke indregnes i taksten, men skal f.eks. dækkes via 
effektivisering eller tidligere henlagt overskud inden for driftsherrens samlede drift af 
ydelser og tilbud omfattet af rammeaftalen. 
 
Er der ydelser, hvor over- eller underskud er større end +/- 5 %, udlignes den andel 
af over- eller underskud, som ligger ud over +/- 5 %, på tværs af ydelserne inden for 
tilbuddet, hvor tilbuddet defineres således:2 
 

• Det er op til driftsherren, om flere afdelinger organiseres som ét tilbud med 
flere afdelinger eller om de enkelte afdelinger er enkeltstående tilbud. 

 
• Det er dog en forudsætning for, at der kan være tale om ét tilbud med flere 

afdelinger, at der er et vist samarbejde afdelingerne imellem om at levere 
samme form for ydelser til forskellige målgrupper eller forskellige ydelser til 
samme målgruppe samt, at afdelingerne har fælles ledelse, fælles økonomi og 
evt. fælles personale. 

 
Dette er nærmere beskrevet i styringsaftalens bilag 2, hvor der også er defineret en 
undtagelsesbestemmelse for små tilbud der levere samme ydelse. 
 

                                                 
2 Denne definition er den samme som anvendes i vejledning om socialtilsyn jf. kapitel 3 punkt 10. 
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Kapitel 12. Oprettelse og lukning af tilbud og plad ser 

12.1 Procedurer for justering af rammeaftalen 

Der er en vis grad af rummelighed i rammeaftalen. Driftsherren har mulighed for at 
foretage justeringer på tilbudsniveau, idet der påhviler en forpligtigelse til at tilpasse 
kapaciteten.  
 
Driftsherrens forpligtigelse til at tilpasse kapaciteten er vigtig, og er en central 
forudsætning for at drive tilbuddene økonomisk effektivt. Den løbende tilpasning er 
afgørende for at undgå tomme pladser (og høje priser) og for få pladser (og 
venteliste).  
 
Den enkelte kommune og Region Midtjylland har dermed pligt til, via løbende 
justeringer, at udnytte ressourcerne optimalt. Tidlig orientering og dialog med de 
berørte parter er i den forbindelse afgørende - inden godkendelse i DASSOS.  
 
Der er mellem kommuner og Region Midtjylland enighed om behovet for løbende 
opfølgning og justering af kapaciteten i takt med ændrede behov. For at sikre den 
mest optimale kapacitet, er samarbejdsparterne enige om, at der gennem faglig 
dialog og behovsvurdering, kan foregå en løbende planlægning for en række 
målgrupper. Som følge heraf kan det blive nødvendigt at udarbejde tillæg til 
rammeaftalen. 
 
Foretager en kommune større ændringer i form af oprettelse af et nyt tilbud, skal de 
øvrige kommuner og Region Midtjylland orienteres så tidligt som muligt – og senest 
når beslutningen er truffet. ’Fair play’ er i den forbindelse centralt, hvorfor der lægges 
vægt på drøftelser mellem parterne så tidligt som muligt i processen.  
 
Da alle regionale tilbud drives efter aftale med kommunalbestyrelserne i regionen, jf. 
Servicelovens § 5, kræver det godkendelse af kommunerne, hvis Region Midtjylland 
finder behov for oprettelse af nye tilbud eller ændringer i de eksisterende tilbud. Når 
en kommunalbestyrelse overtager et tilbud fra regionen, overføres 
leverandørforpligtelsen, og tilbuddet skal som hidtil indgå i rammeaftalen.  
 
Er der behov for større ændringer - eksempelvis nedlæggelse af et tilbud - behandles 
emnet i DASSOS inden den endelige beslutning træffes af driftsherren. Også her er 
tidlig dialog med de berørte parter af central betydning.  
 
For at undgå prisglidninger kan der ikke ske ændringer af taksten i aftaleperioden som 
følge af evt. kapacitetsændringer. Der henvises til styringsaftalens bilag 2, kapitel 6 
for regler om ændring af takster. 
 

12.2 Tilpasninger og ændringer i kapaciteten 

Som led i udarbejdelsen af styringsaftalen har kommunerne indsendt en kommunal 
indberetning til Sekretariat for rammeaftaler, hvori det forventede behov for tilbud i 
2016 præsenteres. 
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De kommunale indberetninger viser, at de midtjyske kommuner overordnet set 
oplever, at der er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes 
behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af specialiserede tilbud, der er 
omfattet af Rammeaftalen. Dette gælder for såvel voksenområdet som børn- og 
ungeområdet. På den baggrund er det besluttet, at den kapacitet, der blev stillet til 
rådighed for kommunerne i regionen i 2015, overordnet set videreføres til 2016 med 
visse justeringer. 
 
Når der er konkrete forslag til justeringer på et tilbud, er der gode erfaringer med at 
driftsherren mødes med de aktuelle betalingskommuner til fastlæggelse af målgruppe, 
antal pladser og serviceniveau, inden der træffes endelig beslutning. 
 

12.3 Udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud 

Ved oprettelse og lukning af et tilbud er det driftsherren, der alene er ansvarlig for 
eventuelle uforudsete problemstillinger, herunder eventuelle økonomiske 
problemstillinger. Der kan således ikke foretages efterregulering af taksten eller på 
anden måde foretages restafregning til betalingskommunerne. Der kan heller ikke på 
anden måde sendes restafregning til betalingskommunerne, og eventuelle over-
/underskud kan ikke indregnes i andre tilbud. 
 
Ved sammenlægning/opsplitning af tilbud skal over-/underskud følge med til det/de 
nye tilbud. I fordelingen tages hensyn til de konkrete forhold i omlægningen. 
Eksempelvis kan over-/underskud overføres forholdsmæssigt til to eller flere tilbud, 
som det oprindelige tilbud opsplittes i, idet der tages hensyn til, hvordan borgerne fra 
det oprindelige tilbud fordeler sig på de nye tilbud/afdelinger. 
 

12.4 Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner 

Kommunalbestyrelserne skal i dialog med regionsrådene sikre tværregional 
koordination af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud samt de 
sikrede institutioner. Der er på den baggrund nedsat et kommunalt 
koordinationsforum bestående af repræsentanter fra de administrative styregrupper 
på det specialiserede socialområde i hvert af de fem kommunekontaktråd. 
Koordinationsforummet er ansvarlig for at udarbejde forslag til landsdækkende 
koordination af de berørte områder, som indgår i de enkelte rammeaftaler. For 
yderligere information vedr. lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede 
institutioner henvises til Rammeaftalens kapitel 6 samt bilag 4 i Udviklingsstrategien.  
 

12.5 Koordinationsstruktur 

I forbindelse med evalueringen af kommunalreformen er der indgået en politisk aftale 
mellem alle partier i Folketinget om, at der skal etableres en national 
koordinationsstruktur, som skal udvikles og varetages af Socialstyrelsen.  
 
Koordinationsstrukturen dækker det mest specialiserede socialområde og 
specialundervisningsområde. Socialstyrelsen overvåger udviklingen i målgrupper, 
tilbud og indsatser samt indsamler og formidler viden om effekt af indsatserne på det 
mest specialiserede socialområde og på området for den mest specialiserede 
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specialundervisning. Målet er, at den mest specialiserede viden er tilgængelig og 
tilbuddene udvikles dynamisk i takt med, at behovene ændrer sig. Målet er derved at 
forhindre en uhensigtsmæssig afspecialisering af specialundervisningsområdet og det 
specialiserede socialområde.  
 
Omdrejningspunktet for den nationale koordinationsstruktur er en dialogbaseret 
samarbejdsmodel med kommunerne. Modellen skal styrke overvågningen og 
udviklingen af de højt specialiserede social- og specialundervisningstilbud. Dette sker i 
samarbejde med kommuner, regionerne, KL og andre relevante interessenter. Den 
dialogbaserede samarbejdsmodel benytter sig af det etablerede KKR samarbejde, 
herunder arbejdet i de administrative styregrupper.  
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Kapitel 13. Afregning for brug af tilbud 

13.1 Betalingsaftale 

For at sikre fleksibilitet og dokumentation ved køb og salg af pladser skal der indgås 
en skriftlig visitations og betalingsaftale mellem køber og sælger. På sigt skal der 
etableres en elektronisk løsning, som indebærer, at denne procedure ikke kræver 
ekstra ressourcer. 
 
I tilfælde af revisitation og deraf følgende ændringer i ydelsen, bør den enkelte 
handlekommune inddrage betalingskommunen. 
 
Betalingsaftalen skal indeholde alle nødvendige detailoplysninger til brug for 
afregningen. Der lægges vægt på, at betalingsaftalen tilpasses således at den kan 
anvendes ved indberetning til det eller de afregningssystemer kommunen og 
Regionen anvender. Betalingsaftalen skal således som minimum omfatte: 
 

• Borgers navn og cpr.-nr. 
• Information om hvem der er handlekommune samt hvem der er 

betalingskommune, 
• Information om hvem der er leverandør, 
• Oversigt over de enkelte ydelser, herunder bevillingsparagraf, der indgår i 

tilbuddet, 
• Bevillingsomfanget for de enkelte ydelser, 
• Startdato og priser for de enkelte ydelser, 
• Opsigelsesvarsel. 

 
Der skal ikke indgås betalingsaftale omkring den grundtakst, der skal betales af 
kommunerne ved anbringelse efter magtanvendelsesbekendtgørelsens § 40 (BEK nr. 
186 af 20/02/2015, de objektivt finansierede pladser). 
 

13.2 Ændringer i et aftalt tilbud indgås ligeledes skriftlig 

Betalingsaftalen indgås mellem handlekommunen og driftsherren. I de tilfælde der er 
anden betalingskommune skal denne myndighed afregne efter den indgåede 
betalingsaftale. 
 
Takstgruppen har udarbejdet en beskrivelse af processen i forbindelse med indgåelse 
af matchnings- og betalingsaftaler, herunder også principper for ind- og udskrivning. 
Beskrivelserne heraf findes på www.rammeaftale.midtjylland.dk og viser der sig 
behov for afdækning af nye problemstillinger opdateres materialet løbende (under 
punktet ”Rammeaftaler” og ”Til sagsbehandlere”). 
 

13.3 Afregningsproceduren 

Driftsherren sender månedlige afregninger til betalingskommunerne. Fristen for 
betaling fastsættes til minimum 14 dage. 
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Der er mulighed for, at køber og sælger kan indgå abonnementsaftaler på en række 
særlige områder. I forhold til behandling af misbrugere er der ligeledes behov for en 
særlig håndtering af takstberegningen. Principperne for indgåelse af 
abonnementsordninger og takststrukturer for misbrugsbehandling er nærmere 
beskrevet i bilag 2, kapitel 4.3. 
 
Med hensyn til abonnementsordninger kan driftsherre sende halvårlige afregninger til 
betalingskommunerne. Objektivt finansierede pladser afregnes a conto først på året, 
grundtaksten afregnes månedligt efter konkret forbrug.  
 
Betalingskommunen kan ikke regulere i den fremsendte regning. Regningen betales 
uanset enighed om regningens størrelse eller øvrige betalingsforhold. Er der uenighed 
om regning meddeles dette driftsherren, hvorefter det er driftsherren, der skal 
foretage de nødvendige berigtigelser i den kommende afregning i fald indsigelsen er 
berettiget. Fejlagtigt betalte beløb refunderes altså efterfølgende. Dette princip er 
nødvendigt, hvis afregningssystemerne skal fungere effektivt. 
 

13.4 Opsigelsesvarsel 

Opsigelsesvarslet er løbende måned plus én måned, dette gælder også ved dødsfald, 
idet dødsfald i sig selv sidestilles med en opsigelse. Betaling i opsigelsesperioden 
forudsætter at leverandøren har sædvanlige omkostninger forbundet med pladsen og 
at pladsen ikke kan disponeres til anden side.  
 
Opsigelsesvarslet er ikke gældende ved anbringelser efter 
magtanvendelsesbekendtgørelsens § 40 (BEK nr. 186 af 20/02/2015, de objektivt 
finansierede pladser). Det skyldes, at der kan være tale om korte ophold, hvor 
opholdstiden meget sjældent kendes, da den kan afgøres af domstolene. 
 
Dette er uddybet i Styringsaftalens bilag 2, kapitel 7.  
 

13.5 Forpligtende købsaftaler og delt finansieringsansvar 

En driftsherre kan med henblik på at oprette eller opretholde tilbud indgå aftaler med 
en eller flere kommunalbestyrelser om forpligtende købsaftaler eller delt 
finansieringsansvar. 
 
En forpligtende købsaftaler, er en aftale, hvor en eller flere kommunalbestyrelser 
garanterer for betaling af et bestemt antal pladser i et tilbud i en aftalt periode, hvis 
pladserne ikke efterspørges af andre. 
 
Aftaler om delt finansieringsansvar, er en aftale, hvor en eller flere 
kommunalbestyrelser bidrager til finansieringen af et konkret tilbud, uden at 
kommunalbestyrelsen selv er driftsherre. 
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Kapitel 14. Kommunale overtagelser af regionale til bud 
Reglerne om kommunale overtagelser af regionale tilbud fremgår af Servicelovens §§ 
186-187.  
 
Dette indebærer, at en kommunalbestyrelse har mulighed for at overtage regionale 
tilbud, der er beliggende i kommunen, én gang i hver valgperiode. Det skal øge 
regionernes muligheder for mere langsigtet planlægning af drift og udvikling.  
 
Overtagelse af et tilbud skal fortsat drøftes i forbindelse med de årlige rammeaftaler 
og overtagne tilbud skal fortsat stå til rådighed for de øvrige kommuner i det omfang, 
det fastlægges i rammeaftalen.  
 
Senest den 1. januar i valgperiodens 3. år skal en kommunalbestyrelse have meddelt 
regionen, såfremt den ønsker at overtage et regionalt tilbud. Overtagelsen skal senest 
være gennemført den 1. januar i valgperiodens 4. år.  
 
Da lovændringen træder i kraft i midten af det første år i en ny valgperiode (1. juli 
2014), vil det ikke være muligt med en fire års ”fredningsperiode” første gang efter 
lovens ikrafttræden. Det vil betyde, at den første ”fredningsperiode” kun bliver på 1½ 
år regnet for lovens ikrafttræden, idet en kommunalbestyrelse senest skal give 
besked til en region den 1. januar 2016 om, at den ønsker at overtage et regionalt 
tilbud.   
  

14.1 Procedure for kommunale overtagelser 

Såfremt en kommune ønsker at vurdere mulighederne for at overtage tilbud fra 
Region Midtjylland, rettes der henvendelse til Regionen, der er behjælpelig med de 
nødvendige data. Kontaktudvalget har godkendt proceduren for 
overdragelsesprocessen på deres møde den 17. april 2008. Kommunerne og Region 
Midtjylland er enige om, at tidlig dialog med relevante parter er et centralt redskab i 
den forbindelse  
 
Det er den enkelte kommunalbestyrelse, der beslutter, om den vil ændre ejerskabet 
af det enkelte tilbud.  
 
Såfremt Kontaktudvalget ikke har behandlet overtagelsen inden beslutningen er 
truffet, sker der en efterfølgende orientering af udvalget med henblik på justering af 
rammeaftalen. 
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4. Asylkontor 

 

 

Kommunernes Landsforening 

og Kommunekontaktrådene  

 

 

 

 

Dato:          27. april 2015  

Sagsnummer: 15/058495  

Sagsbehandler: DRKJ

   

 

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

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

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

   Torsdag: 12.00 – 17.00 Fredag: 10.00 – 13.00 

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

   E-mail: Se www.nyidanmark.dk  

 

Regionskvoter for 2016 

Ved brev af 1. april 2015 udmeldte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2016 foreløbigt 

fastsættes til 12.000 personer. Styrelsen bad samtidig kommunerne i hver region om inden 

den 1. maj 2015 at søge at indgå en aftale om regionskvoter for 2016, jf. integrationslovens 

§ 7, stk. 1.  

Ved e-mail af 16. april 2015 har KKR Hovedstaden på vegne af de fem kommunekontaktråd 

oplyst, at der ikke er ønske om at indgå aftaler om regionskvoter for 2016.   

Udlændingestyrelsen fastsætter på den baggrund regionskvoterne for 2016 i medfør af 

integrationslovens § 7, stk. 3, og § 5 i bekendtgørelse nr. 50 af 18. januar 2008 om 

boligplacering af flygtninge (boligplaceringsbekendtgørelsen).   

Regionskvoterne for 2016 er herefter fastsat således:   

 

Region Antal 

Hovedstaden 1.928 

Sjælland 2.163 

Syddanmark 2.976 

Midtjylland 3.209 

Nordjylland 1.724 

I alt 12.000 

 

Kommunekvoter for 2016 

 

Udlændingestyrelsen skal bede kommunalbestyrelserne inden for regionerne om at søge at 

aftale, i hvilke kommuner det antal flygtninge, der er fastsat i regionskvoterne for 2016, skal 

boligplaceres, jf. integrationslovens § 8, stk. 1.  

Har kommunalbestyrelserne inden for en region ikke inden den 10. september 2016 til 

Udlændingestyrelsen givet meddelelse om indgåelse af en aftale om kommunekvoter for 

2016, fastsætter Udlændingestyrelsen inden den 30. september 2016 for hver kommune i 

regionen det antal flygtninge, som påregnes boligplaceret inden for de enkelte kommuner i 

det kommende år, jf. integrationslovens § 8, stk. 3, og § 9 i boligplaceringsbekendtgørelsen. 
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Udlændingestyrelsen vedlægger Bilag A, der på baggrund af antallet af indbyggere, antallet 

af indvandrere og flygtninge samt visse familiesammenførte udlændinge i de enkelte regio-

ner og kommuner, viser de beregnede og afrundede kommunekvoter for 2016. Det er disse 

kommunekvoter, som styrelsen agter at fastsætte, hvis der ikke indgås aftaler om 

kommunekvoterne for 2016. 

Spørgsmål vedrørende beregningerne kan rettes til fuldmægtig Louise Saabye Rasmussen, 

telefonnummer 35 30 82 74.  

Med venlig hilsen 

  

Dorte Lohmann Kjærgaard 
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Bilag A – Beregnede kommunekvoter for 2016 

 
Region Hovedstaden 

 

 
 
Region Sjælland 

Greve  110 

 Køge  133 

Roskilde  215 

Solrød  60 

Albertslund 0 

Allerød 56 

Ballerup 42 

Bornholm 134 

Brøndby 0 

Dragør 48 

Egedal 137 

Fredensborg 70 

Frederiksberg 195 

Frederikssund 130 

Furesø 75 

Gentofte 117 

Gladsaxe 27 

Glostrup 18 

Gribskov 95 

Halsnæs 74 

Helsingør 144 

Herlev 10 

Hillerød 111 

Hvidovre 25 

Høje-Taastrup 0 

Hørsholm 67 

Ishøj 0 

København 0 

Lyngby-Taarbæk 101 

Rudersdal 124 

Rødovre 30 

Tårnby 88 

Vallensbæk 10 

 Ialt 1.928 
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Odsherred  89 

Holbæk  184 

Faxe  86 

Kalundborg  137 

Ringsted  65 

Slagelse  173 

Stevns  64 

Sorø  85 

Lejre  85 

Lolland  106 

Næstved  242 

Guldborgsund  174 

Vordingborg  155 

I alt  2.163 

 
Region Syddanmark 

Middelfart 102 

Assens 145 

Faaborg-Midtfyn 194 

Kerteminde 60 

Nyborg 101 

Odense 385 

Svendborg 157 

Nordfyns 88 

Langeland 38 

Ærø 26 

Haderslev 128 

Billund 57 

Sønderborg 166 

Tønder 129 

Esbjerg 276 

Fanø 12 

Varde 152 

Vejen 83 

Aabenraa 123 

Fredericia 97 

Kolding 196 

Vejle 261 

I alt 2.976 
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Region Midtjylland 

Horsens 146 

Herning 196 

Holstebro 166 

Lemvig 54 

Struer 63 

Syddjurs 131 

Norddjurs 103 

Favrskov 152 

Odder 64 

Randers 262 

Silkeborg 270 

Samsø 18 

Skanderborg 202 

Århus 587 

Ikast-Brande 80 

Ringkøbing-Skjern 164 

Hedensted 144 

Skive 152 

Viborg 255 

I alt 3.209 

 
Region Nordjylland 

Morsø  59 

Thisted 111 

Brønderslev 90 

Frederikshavn  184 

Vesthimmerland 109 

Læsø 9 

Rebild 107 

Mariagerfjord 114 

Jammerbugt 123 

Aalborg  642 

Hjørring 176 

I alt 1.724 
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Aarhus Kommune

Aarhus Rådhus
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KKR 
MIDTJYLLAND 

Henvendelse til Justitsministeren vedr. 
flygtningefordelingsmodellen
 
Kære Mette Frederiksen

På møde i KKR Midtjylland den 24. februar 2015 blev det besluttet, at den 
forhøjede kvote af flygtninge i 2015 skal fordeles endeligt mellem de 19 
kommuner i den midtjyske region efter beregning i Udlændingestyrelsens 
matematiske fordelingsmodel.

Fordelingen skal ske efter, at kommuner, der ønsker at modtage flere flygt-
ninge, end de er forpligtede til efter den første beregning i modellen, har 
meldt dette ind til KL og dette antal er trukket ud af beregningen.

På mødet i KKR Midtjylland blev der spurgt ind til hvilke parametre, vægte 
og data, der ligger til grund for beregningen i modellen, og der var enighed 
om, at der er behov for en nærmere redegørelse for dette.

Vi skal derfor anmode om, at få en sådan redegørelse, der kan give indsigt i 
de konkrete forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne i model-
len. 

Vi er overbevist om, at en sådan større åbenhed og gennemsigtighed i mo-
dellen vil skabe større forståelse for og accept af den fordeling af flygtninge-
kvoten, som den resulterer i, og håber at høre fra dig snarest.

Med venlig hilsen

Borgmester Jan Petersen
Formand for KKR Midtjylland

Borgmester Carsten Kissmeyer
Næstform. for KKR Midtjylland

Justitsminister Mette Frederiksen
Justitsministeriet
Slotholmsgade 19
1216 København K
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JUST1TSM I N STERI ET
Justitsirii ni stelen

KKR MidtjylIand
Att. Formand for KKR Midtjylland
Borgmester Jan Petersen og 1)ato: ? • I MAJ 2015
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Kære Jan Petersen og Carsten Kissmeyer

Tak for jeres henvendelse af 6. marts 20 i 5 vedrørende fordelingen af

flygtninge i 2015.

leg er klar over, at I i kommunerne står over for en stor udfordring med

boligplacering af det store antal flygtninge, som forventes at overgå til

kommunerne i lØbet af 2015, jf. det reviderede landstal for 2015, og som

bl.a. skal ses i sammenhæng med det store antal asylansøgere fra Syrien.

Fordelingen af flygtninge er nærmere reguleret i integrationsloven og den

såkaldte boligplaceringsbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 50 af 1 8. janu

ar 2008), der henhØrer under Ministeriet for BØrn, Ligestilling, Integration

og Sociale Forhold.

Regeringen har i indeværende år forsøgt at give et yderligere incitarnent

til, at regions- og kommunekvoterne aftales internt mellem kommunerne. I

januar blev der således afsat hhv. 200 mio. kr. til at håndtere det ekstraor

dinært høje antal flygtninge og 125 mio. kr. til investeringer i kommuner-

ne. De 125 mio. kr. vil blive fordelt i forhold til den andel af flygtninge,

501EH den enkelte kommune modtager ud over det oprindeligt udmeldte

landstal for 2015 på 4.000. De kommuner, der modtager nytilkomne flygt-

ninge, vil således få en økonomisk håndsrækning til de ekstraordinære ud-

gifter, der kan være forbundet med en hurtig udvidelse af boligkapaciteten.

Udlændingestyrelsen har i december orienteret om, hvilke regions- og Slotsholmsgade lo
1216 KØbenhavn K.

kommunekvoter, der vil gælde for 2015, såfremt kommunerne ikke ud-
Telefon 7226 8400)

meldte internt aftalte kvoter. Disse kvoter følger af boligplaceringsbe- Telefax 3393 3510)

kendtgørelsen og den heri beskrevne fordelingsnøgle. www.justitsrninisteriet.dk
jrn@jrn.dk



Udlændingestyrelsen har modtaget tilkendegivelse om, at kommunalbesty
relserne har indgået aftale om regions- og kommunekvoterne for 2015.

Disse kvoter følger stort set de kvoter, som Udlændingestyrelsen havde
meldt ud.

De gældende regions- og kommunekvoter, der følger af kommunalbesty

relsernes aftaler, fremgår af Udlændingestyrelsens brev af 16. april 201 5 til

Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene.

De reviderede kvoter rejser en række spørgsmål til fordelingsnøglen, som

jeg synes er helt relevante at drøfte. Fordelingsnøglen, der har til formål at
sikre en jævn geografisk fordeling af nyankomne flygtninge, følger af bo
ligplaceringsbekendtgørelsen, der som nævnt henhører under Ministeriet

for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

reden eW—

Kopi af dette brev er sendt til ministeren for børn, ligestilling, integration

og sociale forhold.
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Dato: 8. april 2015   

 

1. Indledning 

I dette notat redegøres for den matematiske model som ligger til grund for beregningen af 

regions- og kommunekvoterne. 

Modellen for boligplacering af flygtninge fremgår af lovbekendtgørelse nr. 1094 af 7. oktober 

2014 Integrationslovens kapitel 3 samt af bekendtgørelse nr. 50 af 18. januar 2008 om bo-

ligplacering af flygtninge.  

Det er Udlændingestyrelsen der på baggrund af bekendtgørelsen foretager en opdatering af 

den matematiske model. 

Den fordeling Udlændingestyrelsen foretager tages i anbringelse såfremt der ikke indgås 

aftale om kommunekvoter. 

2. Den matematiske fordelingsmodel 

Principperne for den matematiske fordelingsmodel er fastlagt direkte i bekendtgørelse nr. 50 

af 18. januar 2008. 

Modellen sikrer en balanceret fordeling af kvoterne under hensynstagen til:  

 Kommunens andel af den samlede befolkning pr. 1. januar i kalenderåret for udmel-
ding af landstallet eller den senest opdaterede opgørelse. 

 Kommunens andel af indvandrere og flygtninge pr. 1. januar i kalenderåret for ud-
melding af landstallet eller den senest opdaterede opgørelse. 

 Antallet af familiesammenførte udlændinge, der i kalenderåret forud for udmelding af 
landstallet er førstegangsindrejst i Danmark og bosat i kommunen.  

 

Det samlede befolkningstal samt kommunens andel af indvandrere og flygtninge opgøres på 

grundlag af opgørelser foretaget af Danmarks Statistik.  Antallet af familiesammenførte op-

delt på bopælskommune opgøres på baggrund af oplysninger fra det Centrale Personregi-

ster (CPR). 

Udlændingestyrelsens opgave i forbindelse med fastlæggelse af regions- og kommunekvo-

terne er, at opdatere den matematiske fordelingsmodel med data vedrørende de tre oven-

stående faktorer. 

3. Beregningsgennemgang ud fra forskellige landstal 

Til illustration af fordelingsmodellens principper redegøres der nedenstående for fastlæggel-

se af kommunekvoten for Århus Kommune ved et landstal for 2015 på henholdsvis 4.000 og 

12.000.   
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3.1. Landstal på 4.000 baseret på statistik pr. 1. januar 2014 udmeldt 30. marts 2014 

I nedenstående tabeller vises beregningen af kvoteantallet for Århus Kommune ved det tidli-

gere udmeldte landstal på 4.000. 

 

Til beregning af kvoteantallet for Århus Kommune skal der fastlægges en fordelingsandel, 

der angiver, hvor stor en andel af den samlede kvote, som Århus Kommune skal modtage i 

2015. De forskellige trin i beregningen fremgår af søjlerne C-F.    

Med udgangspunkt i opgørelse fra Danmarks Statistik over befolkningen i de enkelte kom-

muner pr. 1. januar 2014 er befolkningsandelen for Århus Kommune opgjort til 0,058, jf. C. 

Med udgangspunkt i opgørelse fra Danmarks Statistik pr. 1. januar 2014 er Århus Kommu-

nes Kommunens procentvise andel af antallet af flygtninge og indvandrere opgjort til 0,068, 

jf. D.  

Differenskvotienten, svarende til den procentvise andel af antallet af flygtninge og indvandre-

re fratrukket kommunens procentvise andel af grundbefolkningen kan herefter opgøres til 

0,011, jf. E. 

Herefter trækkes differenskvotienten fra den procentvise andel af den samlede befolkning, 
hvorefter fordelingsandelen for Århus Kommune kan opgøres til 0,04663, jf. F. Dette svarer 
til at Århus skal modtage ca. 4,7 pct. af det samlede kvoteantal.  
 
Beregningsmetoden sikrer, at Århus Kommune ved fastlæggelse af fordelingsandelen kom-

penseres for, at den procentvise andel af antallet af flygtninge og indvandrere overstiger 

befolkningsandelen pr. 1. januar 2014.  

I søjlerne G og H fastlægges kvoteantallet således til ca. 187 ekskl. antal familiesammenfø-

ringer og ca. 358 inkl. antal familiesammenføringer, hvilket anvendes til den videre bereg-

ning af kvoteantallet. 

I søjle I fremgår antallet af familiesammenføringer i Århus Kommune i 2013, som er 222. 

Dette antal fratrækkes kvoteantallet inkl. antal familiesammenføringer på ca. 358, hvilket 

giver et foreløbigt kvoteantal på 136, jf. J.   

Denne beregningsmetode sikrer, at Århus Kommune kompenseres for, at antallet af familie-

sammenføringer i 2013 overstiger det niveau, som fordelingsandelen tilsiger. 

Som afslutning på beregningen reguleres der for nul-kommunernes negative kvoteandel, ved 

at de øvrige kommuners andel nedskrives, ligesom der foretages afrundinger, jf. K og L.  

Det samlede kvoteantal udgør herefter 112.   

3.2. Landstal på 12.000 udmeldt 4. december 2014 

I nedenstående gentages beregningen af kvoteantallet for Århus Kommune ved et landstal 

på 12.000. 

A B C D E F G H I J K L

Landstal i alt
Familiesammenføringer i 

2013 i alt
Befolkningsandel

Andel af  indv. og 

f lygtninge

Dif ferenskvotient 

(C-D)

Fordelingsandel 

(C-E ) )

Kvoteantal 

(F* A)

Kvoteantal inkl. 

familiesammenførte 

(F*  (A+B))

Familiesammenførin

ger i kommunen i 

2013

Foreløbigt 

kvoteantal 

(H- I)

Regulering for 

nulkommuner

Afrundet kvoteantal 

(J-K)

                  4.000                                           3.671 0,058 0,068 0,011 0,04663 186,504 357,668 222 136 23,1928 112
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Ved udmeldingen af den nye kvotefordeling er der foretaget to overordnede ændringer i be-

regningsgrundlaget. Landstallet er opjusteret fra 4.000 til 12.000 og de anvendte statistikker 

er opgjort pr. 1. oktober 2014, jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 4.   

Til anskueliggørelse af beregningen af kvoteandelen for Århus Kommune fortages denne i to 

trin: 

 I trin 1 anvendes, der et landstal på 12.000 og statistik pr. 1. januar 2014 

 I trin 2 anvendes, der et landstal på 12.000 og statistik pr. 1. oktober 2014.  

Dette for at vise de isolerede effekter af en hhv. opjustering af landstallet til 12.000 og en 

hhv. anvendelse af et nyere statistikgrundlag 

Trin 1: Beregning baseret på statistik pr. 1. januar 2014  

I nedenstående tabel viser beregningen af kvoteantallet for Århus Kommune ved et udmeldt 

landstal på 12.000 og baseret på statistik pr. 1. januar 2014.  

 

Fordelingsandelen for Århus Kommune er opgjort til 0,04663, jf. F. Fordelingsandelen er 

således uændret i forhold til ovenstående beregning ved et landstal på 4.000, hvilket skyl-

des, at der anvendes det samme statistikgrundlag. 

Det samlede kvoteantal beregnes på denne baggrund til 474. Ved landstallet på 4.000 ud-

gjorde kvoteantallet 112. Der er således tale om en stigning i kvoteantallet på ca. 420 pct., 

mens landstallet alene er opjusteret med 300 pct.  

Den forholdsmæssige større stigning i kvoteantallet skyldes, at antallet af familiesammenfør-

te i 2013 indgår i beregningen af kvoteantallet og at antallet af familiesammenførte i 2013 er 

konstant i de to beregninger. Den kompensation, som Århus Kommune får ved, at antallet af 

familiesammenførte i 2013 fratrækkes fra kvoteantallet, er således forholdsmæssig mindre 

ved et landstal på 12.000 end ved et landstal på 4.000. Dette er således også årsagen til, at 

man ikke kan opskalere kvoteantallet proportionalt med opjusteringen i landstallet, da man 

herved vil forudsætte, at antallet af familiesammenførte i 2013 ligeledes er ændret proportio-

nalt.    

Trin 2: Beregning baseret på statistik pr. 1. januar 2014  

I nedenstående tabel viser beregningen af kvoteantallet for Århus Kommune ved et udmeldt 

landstal på 12.000 og baseret på statistik pr. 1. oktober 2014.  

 
 
Som det fremgår af tabellen er fordelingsandelen for Århus Kommune opjusteret til 0,04913, 

mod tidligere 0,04663. Dette betyder, at Århus Kommune med det opdaterede statistikgrund-

lag skal modtage en større andel af den samlede kvote. Opjusteringen kan henføres til, at 

andelen af flygtninge og indvandrere i Århus Kommune er faldet fra 0,068 til 0,066 i det op-

daterede statistiske grundlag.    

A B C D E F G H I J K L

Landstal i alt
Familiesammenføringer i 

2013 i alt
Befolkningsandel

Andel af  indv. og 

f lygtninge

Dif ferenskvotient 

(C-D)

Fordelingsandel 

(C-E ) )

Kvoteantal 

(F* A)

Kvoteantal inkl. 

familiesammenførte 

(F*  (A+B))

Familiesammenførin

ger i kommunen i 

2013

Foreløbigt 

kvoteantal 

(H- I)

Regulering for 

nulkommuner

Afrundet kvoteantal 

(J-K)

                12.000                                           3.671 0,058 0,068 0,011 0,04663 559,512 730,676 222 509 34,2184 474

A B C D E F G H I J K L

Landstal i alt
Familiesammenføringer i 

2013 i alt
Befolkningsandel

Andel af  indv. og 

f lygtninge

Dif ferenskvotient 

(C-D)

Fordelingsandel 

(C-E ) )

Kvoteantal 

(F* A)

Kvoteantal inkl. 

familiesammenførte 

(F*  (A+B))

Familiesammenførin

ger i kommunen i 

2013

Foreløbigt 

kvoteantal 

(H- I)

Regulering for 

nulkommuner

Afrundet kvoteantal 

(J-K)

                12.000                                           3.671 0,058 0,066 0,009 0,04913 589,569 769,927 222 548 32,3555 516
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På denne baggrund kan det afrundende kvoteantal opgøres til 516, jf. L. 

3.3. Opsummering på beregningsgennemgang ud fra forskellige landstal 

Det fremgår af ovennævnte gennemgang af fordelingsmodellen, at der er tale om en model, 

hvor kvotefordelingen afhænger af en række variable. Det fremgår endvidere af gennem-

gangen, at der ikke er en proportional sammenhæng mellem en ændring i landstallet og en 

tilsvarende ændring i kvoteantallet for den enkelte kommune.   

Ved det udmeldte landstal på 4.000 af 30. marts 2014 udgjorde kvoteantallet for Århus 

Kommune 112.  

Ved det udmeldte landstal på 12.000 af 4. december 2014 udgør kvoteantallet for Århus 

Kommune 516.  

Dette svarer til en stigning på 404. Af den samlede stigning kan 362 henføres direkte til op-

justering af landstallet, mens stigningen på de resterende 42 skyldes anvendelse af det op-

daterede statistikgrundlag fra 1. oktober 2014 mod det tidligere anvendte fra 1. januar 2014. 
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NOTAT  

Internationale strategier i kommunerne  

 

Det internationale område er i mange kommuner kommet til at stå mere og 

mere centralt. Og hvor området tidligere var et afgrænset område, primært 

i form af venskabsbysamarbejdet, er det internationale nu mange steder en 

integreret del af flere af kommunens ansvarsområder. 

 

Det gælder ikke mindst erhvervsudviklingsområdet, og en international stra-

tegi vil være et godt startskud for kommunens arbejde med det internatio-

nale område. 

 

Den stigende påvirkning udefra 

Venskabsbysamarbejdet har traditionelt set været omdrejningspunktet for 

det internationale arbejde i de fleste kommuner. Det er det fortsat i mange 

kommuner, men gennem de senere år har kommuner imidlertid også på 

andre områder stiftet bekendtskab med internationaliseringen. Globaliserin-

gen rykker f.eks. pludselig tæt på, når en virksomhed i en kommune flytter 

sin produktion til lande, hvor lønningerne er lavere. 

 
EU spiller desuden en stadig større rolle, fordi mange aktører i kommuner-

ne via EU’s midler har fået støtte til igangsættelse af projekter inden for 

f.eks. erhvervsudvikling, miljø, skoleudveksling, kulturarrangementer mv. 

Mange kommuner har allerede i dag megen fokus på støttemidler fra EU, 

ikke mindst fordi en del kommuner er placeret i regioner, der via EU’s regi-

onalpolitik er udpeget til såkaldt målområde og dermed modtager særlig 

støtte fra EU’s strukturfonde. 

Den internationale dimension er imidlertid også vigtig i forhold til kommu-

nernes engagement i erhvervsservice og erhvervsudvikling. Kommuner fun-

gerer ofte som døråbner for erhvervslivet til udlandet og sikrer samspillet 
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mellem det offentlige og det private erhvervsliv. Det er derfor oplagt, at 

kommunerne med disse globale udfordringer in mente tager de internatio-

nale aktiviteter op til overvejelse. 

 

Syv punkter til overvejelse 

Det kan være svært at opstille retningslinjer for en international strategi,  der 

skal følges af samtlige kommuner. Både i dag og i fremtiden vil forskellige 

kommuner have forskellige udgangspunkter for deres internationale 

aktiviteter. 

 

Her skal således blot nævnes syv punkter, der kan overvejes i forbindelse 

med udarbejdelsen af en international strategi for kommunen: 

1. Vision. Det er vigtigt at få fastlagt, hvad der særligt karakteriserer 

kommunen, og hvad der er udgangspunktet for kommunens interna-

tionalisering. Hvordan ser man kommunen i forhold til den om-

kringliggende verden og de udfordringer, som globaliseringen stiller 

os over for? 

2. Formål. Hvad er det, kommunen ønsker som resultat af de interna-

tionale aktiviteter? Skal kommunen bruge de internationale aktivite-

ter til at drage nytte af erfaringer fra udenlandske kommuner? Er 

formålet at hjælpe erhvervslivet, således at der skabes arbejdspladser 

og tiltrækkes arbejdskraft? Er formålet at give børn og unge en in-

ternational dimension i deres skolegang og fritidsaktiviteter, eller er 

formålet noget helt fjerde?  

3. Geografisk fokus. Skal man satse på samarbejde med nordiske og 

nordeuropæiske lande, der har et kommunestyre, der minder om det 

danske? Eller skal man satse på EU-lande i Central- og Østeuropa 

eller på lande uden for Europa? 

4. Fagligt fokus. Skal ønsket om internationalt samarbejde dreje sig 

om kommunestyre generelt, eller skal der satses på et bestemt fag-

område: folkeskoler, kultur, socialområdet, miljø eller erhvervsud-

vikling? 

5. Ambitionsniveau. Det kan være krævende at iværksætte internatio-

nale aktiviteter, og hvis man er i en opstartsfase, kan det være en 

fordel at have et realistisk ambitionsniveau, således at der en god 

chance for at indfri de målsætninger, der opstilles.  
6. Personale. Det er selvsagt vigtigt med medarbejdere med de rette 

færdigheder, f.eks. i form af sprogkundskaber. Man kan overveje 

medarbejdere, der arbejder med internationale aktiviteter fuldtids, 

eller medarbejdere, der har det internationale som en del af deres 

ansvarsområde. 

7. Økonomi. Selv om man kan søge forskellige programmer og støt-

teordninger i EU og andre sammenhænge, er det typisk projektud-

gifter og ikke driftsudgifter, der kan søges om, og dertil kommer, at 
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man typisk skal medfinansiere en del af projektudgifterne. En vigtig 

overvejelse er derfor også, hvor mange penge kommunen vil afsætte 

til internationalisering. 

Placering i forvaltningen 

Det skal også overvejes, hvor i den kommunale forvaltning det internationale 

område skal placeres. De danske kommuner organiserer i dag deres internatio-

nale aktiviteter meget forskelligt. I nogle kommuner er det internationale arbej-

de centreret omkring en enkelt medarbejder i borgmesterkontoret eller i den 

økonomiske forvaltning, andre steder ligger området i den forvaltning, der har 

mest med det internationale at gøre – f.eks. skoleforvaltningen, hvis kommu-

nens fokus er på internationale uddannelsesaktiviteter. 

 

I en række danske kommuner findes der i dag internationale sekretariater.  

Et internationalt sekretariat, eventuelt i tilslutning til borgmesterkontoret,  

hvor et par medarbejdere arbejder fuldtids med det internationale område, 

kan spille en vigtig rolle i koordineringen og udviklingen af kommunens 

internationale aktiviteter. Sekretariatet skal således ikke have eneret på det 

internationale område, men være igangsætter og sparringspartner i forhold 

til kommunens forvaltninger og institutioner. 

 

Ejerskabet til strategien 

Det er også vigtigt, at der i kommunen kan skabes bred støtte og ejerskab 

til den internationale strategi. 

 

Den formelle vedtagelse af strategien bør ske i byrå-

det/kommunalbestyrelsen. Men det bør også overvejes at lade udarbejdel-

sen af strategien starte på det politiske niveau gennem en temadrøftelse om 

kommunens internationale aktiviteter. 

 

Derudover er det vigtigt, at flest mulige i kommunen bliver involveret i den 

internationale strategi. Det gælder de forskellige forvaltninger og institutio-

ner i kommunen, men det gælder også relevante samarbejdspartnere i  lokal-

samfundet i form af erhvervsliv, foreninger, kulturliv, borgere mv. 

 

Information om den internationale strategi er også afgørende, således at 

budskabet kommer ud til en bredere kreds end blot dem, der lige deltager 

i aktiviteterne. Det gælder både i udarbejdelsen af strategien, og når den 

ligger klar. Man kan overveje at gennemføre oplysningsarbejde i form af gå-

hjem-møder, pjecer, nyhedsbreve, omtale på kommunens hjemmeside mv. 
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NOTAT  

EU’s Investeringsplans relevans for de dan-
ske kommuner 

Resumé 

Nærværende notat vil søge at belyse EU-Kommissionens investeringsplans 

relevans for de danske kommuner. Det skal dog indledningsvist nævnes, at 

da forhandlingerne om planen endnu ikke er afsluttede, er det på nuværen-

de tidspunkt ikke muligt at sige helt præcist, hvad planen kommer til at in-

deholde, samt hvordan finansieringen af investeringsplanen vil komme til at 

se ud. Investeringsplanen ventes at blive godkendt på det Europæiske 

Rådsmøde i juni 2015. 

 

Investeringsplanen vil køre fra 2015 og tre år frem. Det er en helt ny måde 

for EU at tænke i investering. Det nye er, at der ikke er tale om egentlige 

støttepenge, men at projekterne primært skal komme fra private investerin-

ger og hvor EU stiller risikovillig kapital til rådighed/garantistillelse for en 

mindre del af et projekt. EU vil stille 21 mia. euro (157,5 mia. kr) til rådig-

hed og resten skal komme fra private investeringer. Der forventes en gea-

ring med faktor 15 dvs. at de 21 mia. bliver til 315 mia. euro. 

 

Erhvervs- og Vækstministeriet forventer, at planen vil rumme mange mu-

ligheder for dansk erhvervsliv. 

 

Investeringsplanen har et bredt fokus ift. projekter inden for følgende om-

råder;  

 

• Infrastruktur 

• Transport 

• Bredbånd 

• Energinet 

• Vedvarende energi og energieffektivitet 
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• Forskning og udvikling 

 

Kommissionen har allerede godkendt fire projekter. Med godkendte projek-

ter menes der, at projekterne er godkendt til lån, og samlet har de fået til-

kendt lån på omkring 300 millioner euro, altså lidt over 2,2 milliarder kro-

ner. Det drejer sig om investeringer i det spanske sundhedsvæsen, udvidelse 

af en kroatisk lufthavn, sundhedsprojekter i Irland og støtte til industripro-

jekter i Italien. Det er således fire meget forskellige typer af projekter, som 

viser, hvilken bredde der er tænkt med investeringsplanen. 

 

Behandlingerne og de kriterier der er stillet op for godkendelse af disse fire 

projekter, vil danne præcedens for godkendelse af fremtidige ansøgninger.  

Fælles for de fire projekter er, at de alle er kommercielle, og skal give et 

finansielt afkast. 

 

Det skal bemærkes, at der stadigvæk er en række uklare forhold i Investe-

ringsplanen ift. mulighederne for, om kommunerne igennem OPP kan låne 

penge via planen. Dette vil dog kun være muligt, såfremt kommunerne gi-

ves dispensation fra de nuværende låneregler. 

 

Sekretariatet vurderer umiddelbart ikke, at investeringsplanen på nuværende 

tidspunkt vil være af relevans for de danske kommuner: 

 

1) Projekterne skal give et kommercielt afkast, og lånene rettes mod 

private investeringer. Det er således ikke offentlige myndigheder, 

der skal generere projekter. Kommissionen har godkendt fire private 

projekter, som vil danne præcedens for fremtidige projekter. 

2) De danske kommuner har gode muligheder for at låne penge igen-

nem Kommunekredit, der har AAA-rating ligesom den danske stat. 

Det virker usandsynligt, at de danske kommuner kan låne penge til 

lavere forrentning igennem investeringsplanen, end igennem Kom-

munekredit, hvor renten er meget lav. De samme begrænsninger gør 

sig gældende ift. OPP-samarbejde, hvor kommunerne ligeledes skal 

låne penge for at deltage. 

3) Loftet for investeringer og anlæg, der aftales ved økonomiforhand-

lingerne mellem KL og regeringen, gør, at investeringer på baggrund 

af lån igennem investeringsplanen stadigvæk skal holdes inden for 

dette loft. 

 

Der gøres desuden opmærksom på, at KL har modtaget følgende svar fra 

Erhvervs- og Vækstministeriet: 

 
”I forhold til om Junckers investeringsfond, EFSI, kunne være relevant for danske 

kommuner, vil det være sådan, at de i mange tilfælde kan skaffe billigere finansiering til 
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projekter selv pga. Danmarks meget høje kreditværdighed. Desuden vil midler fra fonden 

jo også påvirke kommunernes budgetlofter. 

  

Men Danmark har klare interesser i investeringsplanen særligt i forhold til danske virk-

somheder. Hvis vores samhandelspartnere får mere gang i hjulene, betyder det flere dan-

ske arbejdspladser. 

 

Med investeringsplanen er der især et rigtig godt potentiale for at danske virksomheder 

kan søge risikovillige lån og garantier via investeringsfonden. Budskabet til kommunerne 

skal derfor være, at såfremt der er kommercielle projekter derude, hvor afkast kan do-

kumenteres, hører vi meget gerne om det.” 

 

Baggrund 

Kommissionen fremsatte i november 2014 et forslag om Investeringsplanen 

for Europa (også kendt som "Junckerplanen"). Investeringsplanen er iværk-

sat med henblik på at sætte skub i vækst og beskæftigelse. Som følge af den 

økonomiske og finansielle krise er investeringerne i Europa faldet betyde-

ligt, siden de var på deres højeste i 2007 - nemlig med ca. 15 %. Det har 

hæmmet den økonomiske genoprettelse, jobskabelsen, væksten på lang sigt 

og konkurrenceevnen. 

 

Investeringsplanens indhold 

Investeringsplanen indeholder tre overordnede indsatsområder. Hovedele-

mentet er oprettelsen af EFSI, som pkt. 2 og 3 skal understøtte: 

 

1. Hovedelementet er oprettelsen af en ny Europæisk Fond for Strategiske 

Investeringer (EFSI), der giver 21 mia. euro til garantistillelse for pro-

jekter. 16 mia. euro skal komme fra EU-budgettet og 5 mia. euro fra 

den Europæiske Investeringsbank (EIB). EU-medlemslandene deltager i 

EFSI via det fælles EU-bidrag, hvor de kan yde direkte bidrag til EFSI i 

form af kapitalindskud eller garantier. Kommissionen anslår, at investe-

ringsfonden vil mobilisere 315 mia. euro i de næste tre år. 

 

Garantistillelsen skal gøre det mere attraktivt for private investorer at gå 

ind i konkrete projekter. EFSI skal være i stand til at finansiere mere ri-

sikofyldte projekter og aktiviteter. Dette rækker ud over de eksisterende 

EU-programmer og EIB’s og andre finansielle institutioners traditionel-

le aktiviteter. 

 

EFSI vil gøre brug af mange forskellige finansielle produkter, bl.a. kapi-

talindskud, lån og garantier. EFSI skal ikke træde i stedet for privat 

markedsfinansiering, men derimod virke som en katalysator for privat 

finansiering ved at gøre det mere attraktivt for private at investere. 
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Investeringerne skal rettes mod infrastruktur, navnlig bredbånds- og 

energinet samt transportinfrastruktur i industrielle centre, uddannelse, 

forskning og innovation samt vedvarende energi og energieffektivitet. 

Der vil være særligt fokus på projekter, der kan hjælpe de unge i arbejde. 

 

2. Etablering af et europæisk center for rådgivning om investeringer 

(EIAH). Ved hjælp af eksisterende ekspertise vil centret blive stedet, der 

hjælper med at identificere projekter i hele EU og forberede, udvikle og 

finansiere dem. Det vil ligeledes rådgive med hensyn til brugen af 

innovative finansielle instrumenter og offentlig-private partnerskaber. 

 

3. En køreplan for at forenkle EU’s lovgivning herunder f.eks. udbudsreg-

lerne, VVM-redegørelser, vandrammedirektiv og statsstøttereglerne. 

Dette område er vigtigt for planens succes, men forventes også at være 

det, som kan tage mest tid – og svært at nå inden for den treårige perio-

de. 

 

Det er ambitionen, at planen skal mobilisere mindst 315 mia. euro i private 

og offentlige investeringer over tre år. Dette vil ske igennem kapitalindskud, 

lån og garantier. Tempoet i planen er således meget ambitiøst, og målet er, 

at det realiseres inden for tre år. Dette har flere sagt er urealistisk særligt ift. 

punkt 3 i planen, som handler om at forenkle den lovgivningsmæssige 

ramme.  

 

Den politiske proces 

Planen er ikke vedtaget endnu og der er finder pt. forhandlinger sted mel-

lem Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet. Disse begyndte den 23. 

april. Det forventes, at der opnås enighed om planen i juni 2015, hvorefter 

planen vil være operationel. 

 

Der foregår for øjeblikket en politisk kamp mellem Kommissionen og 

Europa-Parlamentet omkring finansieringen af planen, da sidstnævnte ikke 

ønsker en omfordeling af EU’s eksisterende fonde (Horisont 2020 og 

Connecting Europe) til finansiering af planen. Europa-Parlamentets ansvar-

lige udvalg, Budgetudvalget og det Økonomiske udvalg stemte den 20. april 

2015 om en resolution om Investeringspakken. Resolutionen bakkede op 

om pakken, men problematiserede, at Kommissionen har foreslået, at bevil-

lingerne til forskningsprogrammet Horisont 2020 og transportprogrammet 

Connecting-Europe-faciliteten reduceres med 2,8 milliarder euro for at bi-

drage til finansieringen af planen. Regionsudvalget behandlede også sagen 

på plenarforsamlingen i april og rejste også denne kritik i sin udtalelse. Der 

er således uenigheder om finansieringen af investeringsplanen.  

 

Derfor er finansieringen af planen endnu ikke afklaret.  
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Relevans for de danske kommuner 

På baggrund af nedenstående vurderes investeringsplanen ikke på nuværen-

de tidspunkt at have relevans for de danske kommuner. Det er dog vigtigt 

at understrege, at der stadig er nogle uklarheder ift. muligheder for OPP. 

  

1) Lånene rettes mod private investeringer 

Investeringsplanens fokus er at få private investorer til at investere i projek-

ter som skaber vækst. Det er ikke meningen, at offentlige myndigheder skal 

generere projekter.  Erhvervs- og Vækstministeriet vurderer ikke, at der er 

rum for yderligere investeringer. Tværtimod har regeringen tilkendegivet at 

de offentlige investeringer skal nedbringes.   

 

Erhvervsstyrelsen sendte på Danmarks vegne 26 potentielle projekter til 

Kommissionen. Det var primært anlægsprojekter, som allerede er vedtaget. 

Derfor er denne liste ikke længere relevant, og Erhvervsstyrelsen er nu i 

gang med at identificere andre mulige projekter.  

 

2) Kommunernes lånemuligheder 

Kommunerne kan i udgangspunktet ikke lånefinansiere anlægsinvesteringer. 

Hvis en kommune har en låneadgang, kan lånet optages i Kommunekredit, 

hvor der hæftes kollektivt, hvilket giver meget gunstige lånevilkår. Der er 

ikke umiddelbart noget, der indikerer, at en eventuel EU-garanti for inve-

steringerne vil forbedre kommunernes lånevilkår. 

 

På denne baggrund er det vurderingen, at der ikke er relevante muligheder 

for de danske kommuner i Investeringsplanen i forhold til låneoptagelse.  

 

Ift. OPP (offentligt private partnerskaber) er dette ikke helt så tydeligt og 

det kan på nuværende tidspunkt ikke siges klart om, det vil være relevant 

for et OPP at låne penge via EFSI. Uanset hvordan et OPP finansieres, vil 

det kun være muligt for en kommune at deltage i det, hvis kommunen kan 

opnå låneadgang til det.   

 

3) Anlægsrammen 

Den overordnede ramme for kommunernes anlægsinvesteringer aftales ved 

økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen. Rammen er en fast 

aktivitetsramme, således, at evt. investeringer på baggrund af lån igennem 

investeringsplanen, stadigvæk skal holdes inden for denne. 

 

I Danmark aftales kommunernes økonomi mellem regeringen og KL. Det 

gælder også den ramme for anlægsinvesteringer, som er gældende for det 

kommende år. Jf. budgetloven er der tilknyttet en sanktion på budgettet 

således, at kommunerne i udgangspunktet bliver modregnet i bloktilskud-
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det, hvis de samlet set budgetterer med højere anlægsudgifter, end det er 

aftalt mellem regeringen og KL. 

 

Når anlægsrammen aftales, sker dette som et ”forudsat finansieret bruttoan-

lægsniveau” – parterne er altså enige om, at kommunerne med de finansie-

ringsmuligheder, der indgår i aftalen, kan afholde anlægsudgifter for et be-

løb svarende til rammens størrelse. Selve finansieringen anvises ikke speci-

fikt, men  lånefinansiering udgør kun en mindre del. 

 

Hvis en kommune måtte få et EU-tilskud til en investering, så skal denne 

investering stadig holdes indenfor anlægsrammen, som opgøres brutto. 

Kommunerne kan altså ikke øge deres anlægsramme ved at få flere indtæg-

ter. Det begrænser den danske kommunale relevans på investeringsplanen 

betydeligt. 

 

Det vil således kræve en tilkendegivelse fra dansk statslig side, at man på 

baggrund af EU’s investeringsplan ønsker at øge de offentlige investeringer 

og dermed giver kommunerne mulighed for at investere mere, end der afta-

les ved økonomiforhandlingerne. Som tidligere nævnt er det ikke meldingen 

fra Erhvervs- og Vækstministeriet, at man ønsker at øge de offentlige inve-

steringer.  

 

Konklusion 

Afslutningsvis kan det nævnes, at investeringsplanen er en ny måde, hvorpå 

EU ønsker at skabe vækst og beskæftigelse i EU – nemlig gennem lån frem-

for støttemidler. 

 

Derfor er der fortsat stor usikkerhed om, hvordan dette i praksis vil fungere 

og det er ikke muligt, at sige helt klart, hvordan investeringsplanen vil kun-

ne anvendes ift. OPP.  

 

Det er dog klart, at planen ikke er relevant for danske offentlige myndighe-

der – herunder kommunerne – ift. at generere offentlige projekter og låne 

til disse. 

 

Hvis planen vil have relevans for de danske kommuner, vil det alene være 

ift. OPP, og under forudsætning af, at kommunerne gives dispensation fra 

lånereglerne, hvilket ikke er normal praksis. Afklaring ift. mulighederne for 

OPP afventes. 



3.4 Tema – Internationalisering – kommunernes rolle



Den 17. februar 2015 
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NOTAT  

Kommunernes mulighed for at arbejde inter-
nationalt  

 

Baggrund 

Internationalt udvalg bad på udvalgets møde den 24. september 2014 sekre-

tariatet om at udarbejde et notat om, hvor grænserne går for, hvad en 

kommune må involveres i internationalt. 

 

Retlige grundlag 

Der er ikke fastsat regler i lovgivningen, som direkte fastsætter rammerne 

for kommunernes mulighed for at arbejde internationalt. Vurderingen heraf 

beror derfor på en de såkaldte kommunalfuldmagtsregler, som er samlebe-

tegnelse for de opgaver, som kommunerne kan udfører på ulovbestemt 

grundlag. 

 

Udgangspunktet er herefter, at kommunerne kun kan varetage eller støtte 

opgaver, som interessemæssigt er tilknyttet kommunen (det såkaldte lokali-

tetsprincip). Denne afgrænsning er dels geografisk og dels en afgrænsning i 

forhold til det statslige niveau. 

 

I forhold til den geografiske afgrænsning, er det afgørende ikke den fysiske 

placering af opgaven, men derimod at opgave interessemæssigt er tilknyttet 

kommunen. Dette betyder, at kommunen ikke kan varetage eller støtte op-

gaver, der alene eller i det væsentlige er af interesse for borgere uden for 

kommunen.  

 

For så vidt angår afgrænsningen i forhold til det statslige niveau, betyder 

det, at kommunerne ikke kan påtage sig opgaver som henhører under sta-

ten. Det betyder, at en kommune som udgangspunkt ikke kan beskæftige sig 

med eller anvende økonomiske midler til formål af udenrigspolitisk karak-
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ter. Eksempelvis kan en kommune ikke yde støtte til en oprørsbevægelse i 

en fremmed stat.  

 

Konkrete handlemuligheder 

Det kommunale tilsyn har taget stilling til kommunernes mulighed for at 

engagere sig på det internationale område. 

 

Tilsynet har således godkendt, at kommunerne kan yde støtte til humanitære 

indsamlinger, så længe beløbet kommunen støtter med ikke står i misfor-

hold til det staten yder, og antallet af borgere i kommunerne.   

 

Det er endvidere accepteret, at kommunerne har venskabsaftaler med 

kommuner i andre lande. Dette er begrundet med, at der her kun varetages 

en lokal interesse, og at forholdet ikke er af udenrigspolitisk betydning.  

 

Det er i forlængelse heraf godkendt, at det er en lovlig kommunal opgave, 

at en kommune benytter sin status som kommune og sine udenlandske kon-

takter opnået herved, primært gennem kommunens venskabsbyer, til at væ-

re kommunens erhvervsliv behjælpelig med at etablere kontakter til uden-

landske samhandelspartnere. Det er en betingelse for en sådan hjælp, at den 

står åben for alle virksomheder i kommunen, der naturligt ville kunne 

komme i betragtning som samhandelspartnere. Det vil derimod ikke være 

lovligt for kommunen at indgå aktivt i egentlige kontraktsforhandlinger. 

 

Endelig er der ikke noget til hinder for, at kommuner deltager i internatio-

nalt samarbejde om kommunale anliggender eller for at kommunerne støt-

ter en sådan virksomhed gennem de kommunale organisationer ex Køben-

havn og Århus Kommuners medlemskab af Eurocities.  

 

Det vil bero på en konkret vurdering, om der foreligger en sådan kommunal 

interesse, at kommunerne kan bruge økonomiske midler på eller beskæftige 

sig med en konkret opgave, men på baggrund af praksis fra tilsynsmyndig-

hederne, må det antages, at der er en begrænset handlemulighed ud over de 

oven for nævnte aktiviteter.  

 

KLKs internationale opgaver 

KLK rådgiver og løser konsulentopgaver en række områder, herunder på 

det internationale område, hvor KLK har arbejdet på en lang række projek-

ter vedrørende kommunale spørgsmål. KLKs rådgivning foregår på fuldt 

forretningsmæssige vilkår.  

 

Kommunerne vil i overensstemmelse med ovenstående ikke generelt kunne 

engagere sig i konsulentopgaverpå det internationale område. Det følger af, 
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at der dels er et forbud mod profitformål, dels at der formentlig ikke fore-

ligger en lovlig kommunal interesse.  



3.4 Tema – Internationalisering – kommunernes rolle



Den 26. maj 2015 

 

Sags ID: SAG-2015-02592 
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NOTAT  

Internationalisering - Aktørsoversigt  

Rådgivnings-/finansieringsmuligheder for virksomheder ift. internationali-

sering/eksport 

 Udenrigsministeriet, Eksportrådet (www.um.dk)  

 Eksport Kredit Fonden (www.ekf.dk)  

 Nordisk Projekteksportfond/NEFCO (www.nopef.com/ 

www.nefco.org)  

 Investeringsfonden for Udviklingslande (www.ifu.dk)  

 Enterprise Europe Network (www.enterprise-europe.dk)  

 Central Denmark EU Office (www.centraldenmark.eu) 

 Væksthus Midtjylland (www.vhmidtjylland.dk og www.imidt.dk)  

 

Tiltrækning af udenlandske investeringer: 

 Invest in Denmark / Vestdansk Investeringsfremme (www.invest-

indk.com)  

 

Udenlandsk arbejdskraft 

 Udlændingestyrelsen (www.nyidanmark.dk)  

 

Kommuner og regioner 

 KL (http://www.kl.dk/English/Local-Government-Denmark/In-

ternational-Relations/) 

 Danske Regioner (http://www.regioner.dk/regional+udvikling/in-

ternationalt)  

 Region Midtjylland (- Region/Vækstforum  http://www.rm.dk/regi-

onal-udvikling/internationalt-samarbejde/) 

 

Europakommissionens kontor i Danmark (http://ec.europa.eu/dan-

mark/index_da.htm)  

 

http://www.um.dk/
http://www.ekf.dk/
http://www.nopef.com/
http://www.nefco.org/
http://www.ifu.dk/
http://www.enterprise-europe.dk/
http://www.centraldenmark.eu/
http://www.vhmidtjylland.dk/
http://www.imidt.dk/
http://www.investindk.com/
http://www.investindk.com/
http://www.nyidanmark.dk/
http://www.kl.dk/English/Local-Government-Denmark/International-Relations/
http://www.kl.dk/English/Local-Government-Denmark/International-Relations/
http://www.regioner.dk/regional+udvikling/internationalt
http://www.regioner.dk/regional+udvikling/internationalt
http://www.rm.dk/regional-udvikling/internationalt-samarbejde/
http://www.rm.dk/regional-udvikling/internationalt-samarbejde/
http://ec.europa.eu/danmark/index_da.htm
http://ec.europa.eu/danmark/index_da.htm
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Erhvervsorganisationer 

 DI (http://di.dk/DI/Nyhedsbrev/Internationale/Pages/Arrange-

menterogglobaltnytuge22.aspx)  

 Dansk Erhverv (https://www.danskerhverv.dk/Politik/Verden/Si-

der/Verden.aspx)  

 Dansk Byggeri http://www.danskbyggeri.dk/  

 Dansk Mode & Textil http://www.dmogt.dk/  

 

Dansk-udenlandske erhvervsorganisationer (eksempler) 

 British Camber of Commerce in Denmark (www.bccd.dk) 

 Chambers of Commerce and Industry in Schleswig-Holstein 

(www.ihk-schleswig-holstein.de) mfl. 

 

Private organisationer (eksempler) 

 SEGES (http://www.seges.dk/Afdelinger/Planteproduktion/Or-

ganisation/Internationaladvice/OmInternationaladvice/OmInterna-

tional.htm),  

 Eksportforeningen (www.ed-export.dk)   

 Agro Business Park http://www.agropark.dk/ + Agro Food Park 

http://www.agrofoodpark.dk/AgroFoodPark.htm  

 Censec http://censec.dk/  

http://di.dk/DI/Nyhedsbrev/Internationale/Pages/Arrangementerogglobaltnytuge22.aspx
http://di.dk/DI/Nyhedsbrev/Internationale/Pages/Arrangementerogglobaltnytuge22.aspx
https://www.danskerhverv.dk/Politik/Verden/Sider/Verden.aspx
https://www.danskerhverv.dk/Politik/Verden/Sider/Verden.aspx
http://www.danskbyggeri.dk/
http://www.dmogt.dk/
http://www.bccd.dk/
http://www.ihk-schleswig-holstein.de/
http://www.seges.dk/Afdelinger/Planteproduktion/Organisation/Internationaladvice/OmInternationaladvice/OmInternational.htm
http://www.seges.dk/Afdelinger/Planteproduktion/Organisation/Internationaladvice/OmInternationaladvice/OmInternational.htm
http://www.seges.dk/Afdelinger/Planteproduktion/Organisation/Internationaladvice/OmInternationaladvice/OmInternational.htm
http://www.ed-export.dk/
http://www.agropark.dk/
http://www.agrofoodpark.dk/AgroFoodPark.htm
http://censec.dk/
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