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KKR 
MIDTJYLLAND 

F l y g t n i n g e o m r å d e t  -  F A K T A A R K

Aktuel problemstilling:

På baggrund af det stigende asylansøgertal må det forventes, at 
kommunekvoterne for 2015 vil blive væsentligt forhøjet. Det nuværende 
landstal for 2015 er 4.000 og regionskvoten for Region Midtjylland er 1039. 
Det er svært at spå om, hvor stor en forøgelse, der vil blive tale om, men 
det er ikke urealistisk med en kvote, der bliver 2-3 gange større eller måske 
endnu mere.

For 2014 må der også forventes en overskridelse i forhold til de kvoter, der 
er udmeldt på baggrund af et landstal på 4.400. Udlændingestyrelsen har 
dog i september udmeldt, at man ikke forventer at landstallet overstiger 
6.000.

Det rejser udfordringer for kommunerne i forhold til at have den fornødne 
kapacitet til at modtage, boligplacere og tilbyde en integrationsindsats. 

Kommunernes opgaver:

Som reglerne er i dag, er det sådan, at når en flygtning bliver visteret til en 
kommune, dvs at flygtningen overgår til kommunalt integrationsansvar, så 
har kommunerne en række opgaver efter integrationsloven, som 
flygtningen er omfattet af de første 3 år. Det drejer sig bl.a. om følgende: 

• Kommunen skal snarest muligt tilbyde flygtningen og dennes eventuelle 
familie en permanent bolig og indkvartering, indtil boligplacering kan finde 
sted
• Kommunen skal tilbyde en helbredsvurdering hos praktiserende læge 
• Kommunen skal tilbyde en integrationsplan, der koordinerer den 
beskæftigelsesrettede indsats med øvrige indsatser for familien 
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• Kommunen skal tilbyde et integrationsprogram på 37 timer ugentligt, der 
omfatter danskuddannelse og beskæftigelses- eller uddannelsesrettede 
tilbud. Integrationsprogrammet har en varighed i 3 år eller indtil 
udlændingen har nået de mål om arbejde, uddannelse og sprog, der er aftalt 
i integrationskontrakten.

Hertil kan der komme opgaver ved eventuel familiesammenføring med 
ægtefælle og børn, herunder sprogstimulerende tilbud til de yngste og for de 
noget ældre børn undervisning i en modtageklasse, indtil de kan følge den 
almindelige undervisning sammen med danske børn.

Økonomiske konsekvenser

Staten dækker kommunernes samlede udgifter efter integrationsloven. Det 
sker i form af:
• Månedligt grundtilskud i 3 år for hver flygtning og familiesammenført, 

der tilbydes et integrationsprogram.
• 50 pct. refusion på programaktiviteter (danskundervisning og 

beskæftigelsesrettede tilbud).
• Resultattilskud, hvis udlændingen kommer i arbejde, uddannelse og 

består en afsluttende prøve i dansk.
• Hertil kommer, at nettoudgifterne bliver kompenseret via 

bloktilskuddet, og området er i øvrigt omfattet af budgetgarantien.

Finansieringen skal i øvrigt ses i sammenhæng med udligningsordningerne, 
herunder de generelle tilskud til udlændinge.

KL’s fokus

KL er i dialog med regeringen for at drøfte kommunernes udfordringer 
med den større flygtningegruppe. KL har også indsamlet en række 
foreløbige forslag til nytænkning af indsatsen, som kan ses her i notatet: 
KL’s foreløbige forslag til nytænkning af indsatsen på flygtningeområdet.

På møde i KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg den 5. november blev 
følgende indstilling tiltrådt:

KL vil arbejde for:
• At staten understøtter og finansierer etablering af 

indkvarteringsmuligheder fx i form af flygtningelandsbyer.
• At tomme statslige bygninger inddrages til midlertidig indkvartering.
• At der skabes finansieringsmæssige muligheder for at omdanne 

overskydende kommunale institutioner som skoler og plejehjem via 
lånemuligheder.

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_70045/cf_202/KL-s_forel-bige_forslag_vedr.PDF


3

• At kommunerne fritages for deponering i forbindelse med leje af boliger 
til flygtninge.

• At der indføres en særlig udlejningsaftale med lejeloft på det private 
udlejningsmarked.

• At kommuner skal have mulighed for at anvise en bolig i udsatte 
boligområder i en nødsituation og efter en konkret lokal vurdering af 
det hensigtsmæssige heri.

• Ommærkning af ledige ældreboliger til flygtningeboliger.
• At de humanitære organisationers netværk kan inddrages til private 

indkvarteringsløsninger, fx i form af en boligbørs, hvor private kan 
melde ind, hvis de vil udleje et værelse, sommerhus eller lignende.

• Mindre bureaukrati omkring udarbejdelse af integrationsplaner og en 
mere effektiv model for helbredsvurdering.

• Mulighed for i højere grad at inddrage de syriske flygtninges ressourcer 
og kompetencer i programindsatsen, fx ved at tilbyde 
modersmålsundervisning for børnene eller andre indsatser, der er 
relevante for flygtningegruppen.

• Et styrket samspil med civilsamfundet, så frivillige danskeres bidrag i 
højere grad kan indgå i modtageindsatsen og dermed styrke et folkeligt 
engagement.

• At behovet for fleksible løsninger i programindsatsen afhænger dels af 
antallet af flygtninge og dels af den kommende aftale med regeringen, 
som skal forelægges bestyrelsen.

• At sekretariatet sammen med udvalgte kommuner analyserer videre med 
henblik på at vurdere eventuelle merudgifter

I brev af 1. november til landets borgmestre er informeret om situationen. 

Her opfordres kommunerne, med henblik på den videre dialog med 
ministrene, desuden til at sende forslag til KL til løsninger og tilbud, der 
ikke i dag er en del af kommunernes handlemuligheder. 

Definitioner:

En asylansøger er en udlænding, som søger om asyl, men som endnu ikke 
er blevet anerkendt som flygtning. Det er staten (Udlændingestyrelsen), som 
har ansvaret for asylansøgere og afholder udgifterne til underhold og 
indkvartering i et asylcenter.

En flygtning (konventionsflygtning eller kvoteflygtning) er en person, hvis 
ansøgning om asyl er imødekommet, og som således har fået 
opholdstilladelse som flygtning. 
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Flygtning fordeles mellem kommunerne  på grundlag af en 
fordelingsmodel, hvor der først udmeldes et landstal og herefter fastlægges 
regionskvoter og kommunekvoter. Kommunerne har mulighed for at indgå 
frivillige aftaler i forbindelse med regionskvoter og kommunekvoter. 

Hvis ikke der indgås frivillige aftaler, fastsættes kommunekvoterne af 
Udlændingestyrelsen på baggrund af en matematisk model med flg. 
parametre:

 den enkelte kommunes andel af den samlede befolkning 
 den enkelte kommunes andel af indvandrere og flygtninge, samt 
 antallet af familiesammenførte udlændinge, der i kalenderåret forud 

for udmelding af landstallet er førstegangsindrejst i Danmark og 
bosat i den enkelte kommune.

Mere information: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/ophold
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Forklaring på problemstilling i forhold til praktikpladser til pædagogstuderende

Pr. 1 august 2014 trådte en ny pædagoguddannelse i kraft, som betyder, at de studerende nu skal 
vælge en af tre specialiseringer – skole/og fritidspædagogik, dagtilbudspædagogik og social/og 
specialpædagogik -, inden de starter på uddannelsen. De to lønnede praktikker, som de 
studerende skal i som en del af uddannelsen, skal være inden for den specialisering, de har valgt. 
Ligeledes er der blevet ændret i tidspunkterne for praktikkerne, så de studerende på den nye 
uddannelse skal i praktik i december og juni, modsat tidligere hvor det var august og februar.

Samtidig med at denne nye uddannelse er trådt i kraft, skulle de pædagogstuderende der pr.1.aug. 
2014 gik i gang med 4.-5.-6. eller 7.semester gøre deres uddannelse færdig efter den gamle 
bekendtgørelse, hvor en af deres praktikker skal være en praktik inden for specialområdet.

Det er fortsat det samme antal studerende, der skal i praktik i løbet af et år, men i kraft af at 
tidspunkterne for praktikkerne ligger forskudt og overlapper hinanden, vil der på nogle 
tidspunkter være flere i praktik end tidligere – og derfor være et behov for flere praktikpladser – 
og på andre tidspunkter vil der være færre end tidligere – og derfor ikke behov for så mange 
praktikpladser. 

Samtidig vil der være et behov for flere pladser inden for specialområdet, idet de studerende 
inden for specialiseringen social/og specialpædagogik (34% af de optagne på uddannelsen pr.år) 
skal have to af deres lønnede praktikker inden for specialområdet - modsat tidligere hvor de kun 
skulle have en enkelt af deres praktikker inden for specialområdet.
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Status redningsberedskabet
30. oktober 2014

Nedenfor er oplistet en status på samarbejdet mellem kommunerne om 
etablering af fælles beredskaber.

1. Randers, Syddjurs, Norddjurs og evt. Favrskov og Mariagerfjord

Der er aftalt, at lave en sammenligning af økonomien i de respektive 
redningsberedskaber. 

Randers, Syddjurs og Norddjurs er enige om, at sammenlægge deres beredskaber.

I første fase skal en fælles projektgruppe analysere de eksisterende beredskaber og 
beskrive potentielle områder indenfor et eventuelt fælles beredskab, hvor der er 
effektiviseringspotentiale eller kan opnås synergieffekter.
Materialet skal efter planen forelægges de 5 kommuners borgmestre den 21. 
november.

Projektgruppen har drøftet muligheden for at etablere en fælles vagtcentral. I 3 af de 4 
beredskaber, som indgår i samarbejdet, drives vagtcentralen i dag af Falck. 
Projektgruppen har endnu ikke analyseret fordele og ulemper ved hhv. en 
fælleskommunal og en regional vagtcentral. 

Spørgsmålet om nedsættelse af beredskabskommission endnu ikke sat på 
dagsordenen, men jf. KL´s fortolkninger skal et samordnet beredskab drives som et § 
60 selskab med en fælles beredskabskommission. Skulle kommunerne vælge at 
beholde nogle af beredskabets opgaver i eget regi, kan det medføre at der skal 
etableres både en fælles og en kommunal beredskabskommission

Den fælles projektgruppe er endnu ikke i gang med at arbejde med spørgsmål om 
organisering og opgavefordeling (f.eks. på myndighedsområdet). 

2. Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø

Aarhus Kommune ønsker at indgå et samarbejde med Samsø, Odder og 
Skanderborg, men er åbne over for yderligere kommuner, der måtte ønske 
samarbejde.
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Fra Aarhus kommune kigges der efter fordele ved at samle vagtcentraler. Der er i dag 
i Aarhus en velfungerende vagtcentral som giver økonomisk overskud til beredskabet 
og billigere vagtordninger til andre kommunale enheder. Samtidig er der i dag et 
meget tæt fagligt samarbejde mellem indsatsledelse og vagtcentral, som er særligt 
vigtig i Aarhus Kommune pga. de tunge opgaver og risikoobjekter i kommunen. Det vil 
for Aarhus Kommunes side være afgørende, at en samlet vagtcentral ikke mindsker 
den økonomiske og faglige bæredygtighed hos de kommunale enheder. Aarhus er 
dog ikke afvisende over for en undersøgelse og kan godt se muligheder i, at et 
kommunalt §60 selskab f.eks. også driver regionens vagtcentral.

Aarhus Kommune er ikke nået længere i forhold til at drøfte organisering af 
samarbejdet, eller hvilke konkrete opgaver der skal løses i § 60-selskabet.

Skanderborg Kommune arbejder aktuelt med strukturreformen på 
beredskabsområdet ud fra en forudsætning om, at der etableres et fælles østjysk 
beredskab i et samarbejde mellem Aarhus, Odder, Samsø og Skanderborg 
kommuner.
 
Økonomiudvalget i Skanderborg Kommune har løbende drøftet strukturreformen, og 
tiltrådte den nævnte forudsætning ved møde den 1. oktober 2014. Det skal hertil 
bemærkes, at dette ikke betragtes som en endelig beslutning, og at Skanderborg 
Kommune dermed fortsat er åben over for, at yderligere kommuner tilslutter sig det 
nye samarbejde.
 
Muligheden for at indgå i en fælles kommunal / regional vagtcentral er ikke endeligt 
behandlet i Skanderborg Kommune, og heller ikke i det nye samarbejde. Skanderborg 
Kommune er i udgangspunktet optaget af at sikre en nær faglig sammenhæng mellem 
vagtcentral og beredskab, men er samtidig åben i forhold til iværksættelse af en 
undersøgelse af, hvorvidt dette kan sikres via en fælles vagtcentral.
 
Spørgsmålet om løsning af myndighedsopgaver er der endnu ikke taget stilling til.
 

3. Horsens og Hedensted

Horsens og Hedensted planlægger at indgå samarbejde på området. Der er ikke taget 
stilling til det i Byrådene. Det bliver fælles kommunal vagtcentral, fælles 
beredskabskommission. Øvrige opgaveløsninger overvejes.
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4. Ringkøbing-Skjern, Herning, Ikast-Brande

Hvilke kommuner som indgår i samarbejdet og om det er politisk 
besluttet/drøftet: 
 - Der arbejdes videre med et samarbejde mellem Ikast-Brande, Herning og 
Ringkøbing-Skjern. 

Om I har drøftet mulighederne for at indgå i en fælles kommunal/regionalt 
vagtcentral (der vil blive nedsat en arbejdsgruppe sammen med regionen) 
- Det er ikke blevet drøftet. 

Nedsættelse af beredskabskommission 
- Der er ikke en afklaring af dette punkt. 

Løsning af myndighedsopgaver 
 - Myndighedsopgaverne skal placeres i kommunerne og ikke i et fælles selskab. 

Andre overvejelser eller opgaver der er i gangsat 
- Set i relation til de klimamæssige ændringer og de oplevede konsekvenser af 
kraftige regnskyl/oversvømmelser, stormskader m.v., bør der sikres et statsligt 
beredskab i nærområdet. For de nævnte kommuner betyder det, at det statslige 
beredskab i Herning ikke flyttes.

5. Viborg og Silkeborg

Hvilke kommuner som indgår i samarbejdet og om det er politisk besluttet/drøftet

Svar: Det forventes, at byrådene i Silkeborg og Viborg i løbet af november 2014 
principgodkender at etablere fælles beredskab. Afventer tilbagemelding fra Ikast-
Brande og Favrskov om evt. interesse i at deltage i det nye beredskab. 

Om I har drøftet mulighederne for at indgå i en fælles kommunal/regionalt vagtcentral 
(der vil blive nedsat en arbejdsgruppe sammen med regionen)



6. november 2014 / KD·Net / Jesper Kaas Schmidt 4

Svar: Har ikke drøftet fælles vagtcentral, men er positiv overfor videre undersøgelse 
af muligheder og perspektiver. 

Nedsættelse af beredskabskommission

Svar: Har ikke taget stilling til nedsættelse af beredskabskommission, men overvejet 
organisering af sammenlægningsarbejdet i 2015 med en politisk Styregruppe i 
spidsen.

Løsning af myndighedsopgaver

Svar: Som udgangspunkt skal myndighedsopgaver løses af den enkelte kommune.

Andre overvejelser eller opgaver der er i gangsat

Svar: Har bl.a. overvejet tidspunkt for ansættelse af ny beredskabschef og igangsat 
kortlægning af eksisterende indtægtsdækket virksomhed.

Silkeborg:

- Det forventes, at byrådene i Silkeborg og Viborg i løbet af november 2014 
principgodkender at etablere fælles beredskab. Afventer tilbagemelding fra 
Ikast-Brande og Favrskov om evt. interesse i at deltage i det nye beredskab. 

- Har ikke drøftet fælles vagtcentral, men er positiv overfor videre undersøgelse 
af muligheder og perspektiver. Vigtigst er, at den kommende struktur for 
vagtcentral effektivt kan løse alle vagtopgaver.    

- Har ikke taget stilling til nedsættelse af beredskabskommission, men overvejet 
organisering af sammenlægningsarbejdet i 2015 med en politisk Styregruppe i 
spidsen.

- Som udgangspunkt skal myndighedsopgaver løses af den enkelte kommune
- Har bl.a. overvejet tidspunkt for ansættelse af ny beredskabschef og igangsat 

kortlægning af eksisterende indtægtsdækket virksomhed 

6. Skive, Lemvig, Holstebro, Struer

Det er opfattelsen, at vi i regionen burde arbejde for én fælles vagtcentral.

Vi har nu nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde med de konkrete udfordringer og 
pege på løsninger. Gruppen består af de 4 tekniske direktører og de 4 
beredskabschefer.  
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En given løsning vil være, at der bliver én beredskabskommission og at 
myndighedsopgaven løses lokalt i kommunen.

Sagen har været drøftet politisk, men der er ingen formel beslutning, da vi jo fortsat 
ikke har regeringens accept af om det resultat de 98 kommuner kommer frem til vil 
blive accepteret. 



3.2 Beskæftigelsesreformen – KKRs rolle 



Den 29. oktober 2014 

 

Sags ID: 1928905 

Dok.ID: 1928905 

 

JBJ/TNN/BJH 

  

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

Telefon 3370 3106 

 

www.kl.dk 

Side 1/6 

 

NOTAT  

Opgaver for KKR og de regionale arbejds-
markedsråd 

KKR har med beskæftigelsesreformen fået en ny opgave. Kommunerne 

forpligtes til at drøfte tværkommunale samarbejde i KKR, og KKR udpeger 

fem medlemmer til hvert af de otte nye regionale arbejdsmarkedsråd.  

 

Kommunerne har med reformen fået et større fælleskommunalt ansvar for 

beskæftigelsespolitikken, idet arbejdsmarkedets parter ikke længere skal 

overvåge kommunernes beskæftigelsesindsats via de Regionale Beskæftigel-

sesråd.  

 

Det er vigtigt, at der fra start sættes en offensiv tværkommunale dagsorden, 

på beskæftigelsesområdet. Det betyder, at de fem kommunale medlemmer 

af de kommende regionale beskæftigelsesråd skal arbejde for at sætte den 

kommunale dagorden i rådet. 

 

KKR’s nye rolle bliver at sikre samspillet mellem kommunerne, KKR og de 

nye regionale arbejdsmarkedsråd – og at understøtte kommunernes mulig-

heder for at tænke på tværs af sektorer og binde beskæftigelsesområdet 

sammen med erhvervspolitikken og mulighederne for at skabe vækst.  

 

Der bliver også en ny samarbejdsrolle i forhold til arbejdsmarkedets parter, 

som KKR hidtil ikke har arbejdet så meget sammen med. Der har bl.a. væ-

ret henvendelse fra flere a-kasser og LO.  

 

KKR’s formelle opgaver 

Med beskæftigelsesreformen får kommunerne til opgave at drøfte samar-

bejder om beskæftigelsesindsatsen mellem kommunerne i KKR. Det fore-

liggende udkast til lovforslag forudsætter, at kommunerne træffer beslut-

ning om, hvilke opgaver kommunerne vil samarbejde om i KKR. 
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Lovforslagets bemærkninger nævner som mulige eksempler: 

• Koordinering af samarbejdet med virksomhederne 

• Indsatser, der kræver specialiseret viden, fx indsatsen over for akademi-

kere, opkvalificering til særlige brancher, mv. 

 

Der er et behov for tværgående koordinering, og derfor er der i forligskred-

sen en forventning om, at kommunerne gennem KKR reelt drøfter samar-

bejder på tværs og også iværksætter relevante samarbejder.  

 

KKR får til opgave at udpege fem kommunale medlemmer til hvert af de i 

alt otte regionale arbejdsmarkedsråd, der erstatter de eksisterende regionale 

og lokale beskæftigelsesråd. 

 

De regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) 

Beskæftigelsesreformen betyder, at der etableres otte regionale arbejdsmar-

kedsråd, der skal understøtte kommunernes indsats og koordinere indsatsen 

på tværs af geografi og sektorer, bl.a. ift. a-kasser, uddannelsesinstitutioner, 

mv. 

 

RAR sammensættes ifølge lovforslaget således: 

• 6 fra Dansk Arbejdsgiverforening  

• 5 fra Landsorganisationen i Danmark  

• 1 fra FTF  

• 1 fra Akademikerne  

• 1 fra Lederne  

• 5 fra kommunerne beliggende i regionen i forening  

• 1 fra Danske Handicaporganisationer   

• 1 fra regionsrådet  

• Som tilforordnede udpeger rådet 1 repræsentant for Vækstforum, 1 re-

præsentant for VEU-centrene samt 1 repræsentant for erhvervsakade-

mier og professionshøjskoler i fællesskab eller 1 repræsentant for uni-

versiteterne i det regionale område. 

 

Det fastsættes ikke direkte i lovforslaget, hvor mange og hvilke RAR der 

oprettes. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at fastsætte antal og geo-

grafi. Der er dog politisk enighed mellem forligspartierne om, at der skal 

nedsættes et RAR for kommunerne i KKR Nordjylland, to i KKR Midtjyl-

land (et i øst og et i vest), to i KKR Syddanmark (et på Fyn og et i Sydjyl-

land), et for KKR Sjælland, et for KKR Hovedstaden og Bornholm for sig 

selv. Det er også denne inddeling, der ligger til grund for de udpegelser til 

de regionale arbejdsmarkedsråd, som beskæftigelsesministeren har bedt de 

respektive organisationer og myndigheder om at foretage, så rådene kan 

træde i kraft den 1. januar 2015.  
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Lovforslaget tillægger de regionale arbejdsmarkedsråd en rådgivende opgave 

i forhold til kommunerne og giver også rådene til opgave at koordinere fx 

virksomhedsindsatsen. Arbejdsmarkedsrådene vil derfor følge kommuner-

nes beslutninger omkring tværgående samarbejde i KKR tæt – men uden at 

have den kontrollerende opgave, som de hidtidige regionale beskæftigelses-

råd har haft. 

 

Rådene får bl.a. følgende opgaver: 

• Indgår i et samspil med kommunerne og understøtter beskæftigelsesind-

satsen på tværs af kommuner 

• Rådgiver og går i dialog med kommunerne om udvikling af beskæftige l-

sesindsatsen 

• Samarbejder og koordinerer beskæftigelsesindsatsen med arbejdsløs-

hedskasser og øvrige aktører, herunder VEU-centre og vækstfora, samt 

koordinerer uddannelses- og erhvervsvejledningen 

• Koordinerer virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet mod områder 

med mangel på arbejdskraft og områder med høj ledighed 

• Godkender den regionale positivliste for den regionale uddannelsespul-

je. 

 

KL har støttet en revitalisering af samarbejdet med arbejdsmarkedets parter 

gennem nye RAR. Det ligger i naturlig forlængelse heraf, at de regionale 

arbejdsmarkedsråd med udgangspunkt i den formulerede opgaveliste skal 

drøfte overordnede beskæftigelsespolitiske udfordringer. Og rådgive kom-

munerne om de strategiske sigtelinjer, så kommunerne kan imødekomme 

behovene på det regionale arbejdsmarked. Rådene skal fx her bidrage til , at 

kommunerne har tilstrækkelig viden om behovene på det regionale ar-

bejdsmarked.  

 

Arbejdsmarkedsrådene kan afgive synspunkter til kommunerne omkring 

kommunernes indsats, men rådene er rådgivende og har ikke beslutnings-

kompetence ift. kommunernes. Der ligger her en væsentlig ændring i for-

hold til de funktioner, som de hidtidige regionale beskæftigelsesråd har haft 

med overvågning, opfølgning og kontrol af kommunernes indsats.  

 

Samspillet mellem KKR og RAR  

Med de skitserede opgaver for de regionale arbejdsmarkedsråd vil der skulle 

udvikles et tæt samspil mellem de regionale råd og KKR. Det vil være afgø-

rende, at kommunerne i KKR drøfter tværgående udfordringer og samar-

bejder, så de kommunale repræsentanter i de regionale arbejdsmarkedsråd 

har et stærkt ståsted og kommunalt mandat ift. drøftelserne i rådene. De 

kommunale synspunkter vil stå stærkest, hvis kommunerne har en offensiv 

dagsorden i de regionale arbejdsmarkedsråd.  
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Der forestår et arbejde i at formulere, hvordan kommunerne vil samarbejde 

– udover de punkter, der er formuleret i loven. Arbejdet vil skulle ske i et 

tæt samspil mellem kommunerne i KKR. 

 

Nedenfor er skitseret en række mulige emner for de politiske drøftelser i 

KKR: 

- En halvårlig eller årlig drøftelse af udfordringerne på arbejdsmarke-

det inden for regionen. Drøftelsen kan tage afsæt i de udfordringer, 

som tilvejebringes via arbejdet i de regionale arbejdsmarkedsråd. På 

baggrund af drøftelsen udpeger KKR særlige opmærksomhedspunk-

ter for tværkommunalt samarbejde.   

- KKR drøfter, hvordan kommunerne kan samarbejde omkring ser-

vice til virksomhederne, og hvordan der sikres synergi mellem den 

lokale erhvervsservice og jobcentrenes service til virksomhederne.  

- KKR drøfter indsatser for ledige, der i antal er så få, at enkeltkom-

muner kan have svært ved at løfte området alene. Hensigten er bl.a. 

at undgå mangel på arbejdskraft og dermed flaskehalse, som be-

grænser mulighederne for at skabe vækst.  

 

Alle kommuner i KKR skal ikke nødvendigvis samarbejde om det samme. 

Det kan foregå inden for mindre geografiske områder. Men drøftelserne i 

KKR skal understøtte, at alle kommuner har mulighed for at indgå i rele-

vante samarbejder.  

 

Med udgangspunkt i drøftelserne kan KKR fastlægge pejlemærker for 

kommunernes ønsker til arbejdet i de regionale arbejdsmarkedsråd. Pejle-

mærker, som de kommunale repræsentanter kan bruge til at fremme den 

kommunale dagorden i rådet. 

 

Øvrige aktører 

Udover samspillet mellem KKR og de regionale arbejdsmarkedsråd betyder 

beskæftigelsesreformen, at KKR får en ny rolle i forhold til en lang række 

andre aktører, som KKR hidtil ikke har arbejdet så meget sammen med. 

 

KKR oplever, at nogle af arbejdsmarkedets parter allerede nu ønsker møder 

med KKR formandskaberne om de nye RAR og KKR’s rolle. Der har bl.a. 

været henvendelser fra Metal og LO. 

 

Beskæftigelsesreformen lægger op til, at RAR sikrer en tværgående koordi-

nering og samarbejde på tværs af kommuner og A-kasser med fx uddannel-

sesinstitutioner og Vækstfora. Det betyder, at dagsordenen i forhold til ko-

ordinering og samarbejde skal sættes af RAR, kommunerne og KKR, og at 

vækstforum bliver et af de midler, der kan bruges i beskæftigelsesindsatsen. 
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Fx vil det være relevant at anvende midler fra EU’s strukturfonde til be-

skæftigelsesformål. Det kan fx være til opkvalificering af ledige. 

 

Administrativ organisering 

Det skal overvejes, hvordan der kan etableres en administrativ organisering, 

der kan understøtte de politiske drøftelser mellem kommunerne, på møder-

ne i KKR og i forhold til de kommunale repræsentanters varetagelse af de-

res hverv i RAR. Det kan her overvejes, om der skal nedsættes administrati-

ve arbejdsgrupper o.l. i stil med dem, som kendes fra andre af de områder, 

som KKR beskæftiger sig med (fx det sociale- og sundhedsområdet). 
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Bilag: Eksempler på tværgående kommunale 
samarbejder  

Det vil som nævnt være op til KKR at beslutte, hvordan man vil understøt-

te det tværgående kommunale samarbejde. Og alle kommuner i KKR skal 

ikke nødvendigvis samarbejde om det samme. Nedenstående liste kan give 

inspiration til, hvilke områder man kan forestille sig samarbejde mellem 

flere kommuner omkring.  

 

- Opkvalificering af ledige til særlige brancher, hvor der er mangel på 

arbejdskraft og dermed risiko for mangel på arbejdskraft. Flere ste-

der i landet samarbejder 2-4 kommuner inden for et afgrænset geo-

grafisk område om kortere uddannelsesforløb inden for metal-områ-

det, fx opkvalificering fra ufaglært til industrioperatør. Og omkring 

Aarhus samarbejder 10 kommuner fx specifikt ift. infrastrukturpro-

jekter. 

- Samarbejde omkring unge, hvor eksisterende fælles UU-samarbejder 

kunne danne afsæt for mere systematisk samarbejder om indsatser 

for unge. 

- Samarbejde omkring ledige sidst i dagpengeperioden, fx omkring 

personlig jobformidler 

- Kontaktforløb/samtaler og jobformidling til ledige akademikere el-

ler andre grupper af ledige med særlige behov kunne også være i et 

tværkommunalt samarbejde, fx organiseret omkring de større byer 

- Service til virksomhederne omkring jobformidling. Mange steder i 

landet er der formelle og uformelle samarbejder, hvor kommunerne 

har aftalt at kontakte hinanden indbyrdes for at finde ledige med de 

kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger 

- Service til virksomhederne omkring fastholdelse af medarbejdere, 

hvor flere kommuner kunne gå sammen om service til større virk-

somheder, der har mange ansatte fra flere kommuner 

- Samarbejde omkring kampagner, fx over for virksomheder (ex. 

phoner-kampagnen ”Luk op for nye jobmuligheder”, som beskæft i-

gelsesregionerne kørte for nogle år siden)  

- Samarbejde omkring etablering af jobrotationsforløb på større virk-

somheder 

- Samarbejde omkring jobformidling over landegrænser, fx Norges-

projektet, hvor tre kommuner i Nordjylland samarbejder om at for-

midle jobs i Norge. 

- Samarbejde omkring opkvalificering af medarbejderne på tværs af 

jobcentre, fx det samarbejde som kommunerne i Syddanmark har 

omkring uddannelse af jobcentrenes virksomhedskonsulenter 

- Eksisterende erhvervspolitiske samarbejder, som kan suppleres med 

beskæftigelsespolitiske tiltag 



3.5 Børnehus Midtjylland – drøftelse af aktiviteter og drift



 

 

Statusnotat Børnehus Midt  -  medio 2014 
 

1. Indledning 

1.1. Historik  

Baggrund 

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2012 blev der nedsat en arbejdsgruppe i regi af Sund-

hedsstyrelsen som et fælles initiativ mellem Social- og Integrationsministeriet, Ministeriet for 

Sundhed og Forebyggelse og Justitsministeriet med henblik på at bidrage til ministeriernes 

belysning af problematikken vedr. overgreb mod børn, og fremkomme med anbefalinger til 

model for etablering af en landsdækkende børnehusordning.  

 

Disse anbefalinger blev med satspuljeaftalerne for 2012/13 udmøntet i en ændring af service-

loven med ikrafttrædelse 1.10.13., hvor kommunerne i hver region har været forpligtet på at 

oprette et børnehus med henblik på at styrke det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde i 

sager om overgreb mod børn. Som en del af aftalen har der været udbudt en pulje til etable-

ring og drift af børnehuse med ansøgningsfrist i marts 2013, med henblik på at sikre allerede 

etablerede børnehuse i hver af de 5 regioner ved lovens ikrafttrædelse. 

 

Lovgivning - Overgrebspakken 

Lovgivning vedr. børnehuse vedtages som en del af den såkaldte overgrebspakke, som foruden etablering 
af børnehuse sikrer et særligt fokus på børnesamtaler, stiller krav om central registrering af underretninger 
og 24 timers frist på håndtering af disse samt beredskab for tidligt opsporing m.v. 
Den konkrete lovændring vedr. børnehuse består i følgende punkter: 

 Kommunen skal have et skriftligt beredskab for forebyggelse, tidlig opsporing og be-

handling af sager om overgreb mod børn og unge, der bl.a. beskriver samarbejdet med 

de nye børnehuse. Beredskabet skal vedtages politisk, offentliggøres og revideres med 

maksimalt fire års intervaller (Lov om social service § 19, stk. 5).  

 Kommunerne i regionen skal oprette et børnehus i regionen til undersøgelse af et barns 

forhold, når barnet har været udsat for overgreb – eller ved mistanke herom (Lov om 

social service § 50 a.).  

 Kommunen skal benytte børnehuset som led i den børnefaglige undersøgelse, hvis der 

er viden eller mistanke om, at et barn har været udsat for overgreb, og når politi eller 

sundhedsmyndigheder er involveret i sagen (Lov om social service § 50 b.).  

 Under behandlingen af en sag, hvor et børnehus benyttes, må bl.a. de kommunale 

myndigheder, politiet, sundhedsmyndigheder og personalet i børnehuset udveksle op-

lysninger mellem politi, børnehus og sundhedsmyndigheder i disse sager (Lov om social 

service § 50 c.). 

Etablering af Børnehus 

Som det fremgår af lovgivningen er det kommunerne der skal oprette et børnehus i hver af de 

5 regioner. Det betyder i praksis, at kommunerne i hver region skal udpege en driftskommune 

samt en kommune, hvor der etableres en satellit-afdeling for at sikre højere geografisk tilgæn-

gelighed for borgerne. 



Overordnet proces vedr. etablering af børnehuset: 

 18.1.13. Der afholdes indledende møde mellem Aarhus Kommune, Center for Børn udsat for Over-

greb på AUH (CBO), Retsmedicinsk institut og Østjyllands Politi.  

 28.1.13.  Det besluttes i KKR-Midtjylland (Kommunekontaktråd) at Aarhus Kommune skal være 

driftskommune for Børnehus Midt og at satellitten skal placeres i Herning Kommune. 

 6.2.13. Der træffes rådmandsbeslutning om placering af børnehus i Aarhus Kommune 

 19.2.13. Første månedlige møde afholdes i den tværsektorielle styregruppe 

 02.13. start på månedlige arbejdsgruppemøder 

 8.3.13. Projektansøgning sendes til Socialstyrelsen 

 Februar/marts Afklaring af placering og indretning 

 April 13. Repræsentanter fra Herning Kommune og Midt og Vestjyllands Politi kommer med i ar-

bejdsgruppe og styregruppe 

 Maj/juni udarbejdelse af fagligt grundlag for Børnehuset 

 23.6.13 Påbegyndelse af ombygning på Marselisboulevard 

 1.7.13 Ansættelse af Funktionsleder i Børnehuset 

 1.10.13. Indvielse af Børnehus 

 26.3.14. Indvielse af satellit i Herning 

 

Placering og indretning af børnehuset 

Baggrunden for at placere børnehuset i Aarhus Kommune har dels været det mangeårige sam-

arbejde mellem kommunen, Østjyllands Politi, Retsmedicinsk Institut og CBO som har udgjort 

en særlig ekspertise også i udformningen af børnehusmodellen på landsplan. 

Aarhus Kommunes eget specialiserede tilbud til undersøgelse og behandling af traumer i for-

bindelse med seksuelle overgreb, vold samt komplicerede familiesager i Rådgivningscentret 

(RC) understreger desuden kommunens særlige forudsætninger for at være driftskommune.  

I forbindelse med den fysiske placering af børnehuset har man i FBU således fundet det hen-

sigtsmæssigt at understøtte den faglige ekspertise og spændvidde ved at etablere børnehuset i 

direkte tilknytning til Rådgivningscentret. 

 

1.2. Formål og målgruppe 

Formål 

Formålet med etableringen af børnehuse er at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig ind-

sats af høj kvalitet overfor det enkelte barn ved at koordinere og samle hjælpen til barnet i én 

samlet organisatorisk enhed. Børnehusets ydelser stilles til rådighed for regionens kommuner. 

Børnehuset skal bidrage til den børnefaglige undersøgelse efter servicelovens § 50 i sager, 

hvor der er mistanke eller viden om, at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for 

overgreb, og hvor det er relevant for kommunen at inddrage sygehusvæsenet eller politiet. 

Man samler således de relevante myndigheder og faggrupper under samme funktionelle en-

hed, så barnet og familien, hvor det er nødvendigt, kan være i kontakt med både sociale myn-

digheder, politi, retsvæsen og sundhedspersonale ved at henvende sig ét sted.  

 

Målgruppe 

 Børn og unge i alderen 0 til og med det 17. år som har været udsat for overgreb i form af seksuelle 
overgreb og/eller vold, eller hvor der er mistanke herom.  

 Overgrebet kan være aktuelt eller begået tilbage i tiden 



 Der skal være tale om overgreb, hvor der er behov for tværsektoriel indsats (kommune, politi og/eller 
sundhedsvæsen) 

 Barnet / den unges nærmeste omsorgspersoner 

 Kommunale myndighedsrådgivere der behandler konkrete sager, hvor der er viden eller mistanke om 
seksuelle eller voldelige overgreb, eller som har behov for konsultativ bistand i sager, hvor der er en vag 
mistanke. 

 

 

2. Organisering 

Samarbejdspartnerne omkring Børnehus Midt udgøres af regionens 19 kommuner, AUH/CBO, 

Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet, Østjyllands Politi, Midt & Vestjyllands Politi samt 

Syd & Østjyllands Politi. 

 

Børnehus Midt er, som omtalt ovenfor, placeret sammen med Rådgivningscentret på Marselis 

Boulevard i Aarhus, med en satellitafdeling i Herning. Børnehuset og Rådgivningscentret har 

samme leder, suppleret af en funktionsleder i begge enheder. Det faste personale i Børnehuset 

består af 3 fuldtidsansatte – funktionsleder og 2 socialrådgivere suppleret af 3 behandlere fra 

Rådgivningscentret – 2 psykologer og 1 psykoterapeut-, der tilsammen bidrager svarende til 

en fuldtidsstilling. Børnehus og Rådgivningscenter trækker på samme administrative persona-

le, hvor særlig en ansat har opgaven med at tage imod barnet ved afhøring.  Konstruktionen 

åbner mulighed for at bringe sager fra Børnehus til Rådgivningscentret, i de tilfælde hvor 

handlekommunen ønsker at tilkøbe ydelser efter endt udredning af sagen i Børnehuset. Det 

har den fordel, at barnet/den unge ikke skal skifte behandler i det videre forløb. Personalet i 

Aarhus bemander også satellitten i Herning, som har åbent 2 dage om ugen. 

 

Der er indrettet videoafhøringslokaler på begge lokaliteter som bruges af de 3 politikredse. Der 

er ligeledes indrettet kontorfaciliteter, på Marselis Boulevard hvor personale fra Børneafdelin-

gen og Retsmedicinsk Institut kan stille sig til rådighed for tværfaglig sparring og gennemlæs-

ning af sagsakter m.m. Der kan arrangeres samtaler med barnet og/eller forældre. Både plan-

lagte og akutte lægeundersøgelser foretages på CBO af læger fra Børneafdelingen eller Rets-

medicinsk Institut alt efter hvilken type undersøgelse, der er tale om. 

 

 

3. Det faglige samarbejde 

3.1. Samarbejdsfora 

Børnehuset 

Der er lavet udkast til samarbejdsaftaler mellem Aarhus Kommune og de tre Politikredse, In-

stitut for Retsmedicin og Aarhus Universitetshospital, hvor rammerne for de respektive sekto-

rers ydelser, samarbejdet mellem disse samt de økonomiske rammer er fastsat. For 

CBO/region Midtjylland og Institut for Retsmedicin er disse endnu ikke underskrevet, da der 

mangler afklaring angående brug af fælles data. Dette punkt skal afklares på styrelsesniveau 

 

Der er desuden udarbejdet samarbejdsaftaler med alle kommuner der ligeledes beskriver 

rammerne for det konkrete sagsarbejde, det tværsektorielle samarbejde samt den gensidige 



forpligtelse mellem handlekommunen og Børnehuset. Der er dog endnu ikke underskrevet 

samarbejdsaftaler med Randers, Rinkøbing-Skjern, Aarhus og Ikast Brande Kommuner. 

 

De tværsektorielle samarbejde på både overordnet og sagsniveau er formaliseret ved etable-

ringen af Børnehussamråd og sagssamråd. 

 

Børnehussamråd 

Formålet med Børnehussamrådene er at drøfte, udvikle og samle op på samarbejdet mellem 

børnehusets faste medarbejdere og faste samarbejdsparter. Det kan blandt andet ske via drøf-

telse af sager, der er på vej, er i gang eller er afsluttet i Børnehuset. Det er ligeledes muligt for 

en sagsbehandler at få en præ-børnehussag til drøftelse på Børnehussamrådet. 

  

Der afholdes et månedligt Børnehussamråd skiftevis i Herning og Aarhus den første tirsdag i 

måneden. Børnehussamrådets deltagerkreds består af følgende:  

 Funktionsleder fra Børnehus Midt (mødeleder)    

 Leder af Børnehus og Rådgivningscenter  

 Faste medarbejdere fra Børnehus Midt   

 Børnelæge eller anden repræsentant fra CBO    

  

 Retsmediciner       

 Politi fra Østjylland       

 Politi fra Sydøstjylland    

 Politi fra Midt og Vestjylland   

 Repræsentanter fra myndighedsområdet (fra efteråret 2014 valgt blandt nøglepersonnetværket) 

 Referent     

 

Sagssamråd 

Formålet med sagsamrådet er at sikre den tværsektorielle koordinering og belysning af sagen. 

Formålet er endvidere at lave aftaler for barnets/familiens forløb i børnehuset samt andre rele-

vante indsatser. Det kan være hensigtsmæssigt, at det første sagssamråd afholdes inden afhø-

ring. Der kan tillige afholdes opfølgende og/eller afsluttende sagssamråd, hvis der skønnes 

behov.  

 

Sagssamrådenes deltagerkreds; 

Deltagerne i sagssamrådene er fagpersonale fra Børnehus Midt, myndighedsrådgiver, afhø-

rer/efterforsker fra politiet, børnelæge (sundhedspersonale) og evt. andre relevante fagperso-

ner. De relevante deltagere afhænger af den enkelte sag. Børnehusets faste personale sørger 

for at indkalde til sagssamråd og laver dagsorden samt kort beslutningsreferat. Sagsamrådet 

afholdes så hurtigt som muligt, efter der er sket henvendelse til Børnehuset i en sag. Sags-

samråd afholdes så vidt muligt tirsdage i Aarhus og onsdage/torsdage i Herning.  

 
Det tværkommunale samarbejde 

Hver kommune har udpeget faste nøglepersoner som indgår i et tværkommunalt netværk som 

skal sikre den generelle dialog, løbende udvikling af samarbejdet samt gensidig kvalificering af 



arbejdet med overgrebssager mellem Børnehuset og de 19 kommuner. Der holdes nøgleper-

sonsmøde to gange årligt, som temasættes efter ønske fra kommunerne. 

 

Tværsektorielle samarbejde 

For at styrke det tværsektorielle samarbejde mellem børnehusets faste medarbejdere, politi, 

retsmedicin og sygehus, har vi fastsat to temadage i 2014 med fagligt indhold. 

 

Desuden har børnehusets faste personale og afhørere fra de tre politikredse fælles supervision 

i alt 3 gange i 2014 med den norske psykolog Haldor Øvreeide 

 

 

Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn -SISO 

SISO er Socialstyrelsens videnscenter på området, og fungerer som børnehussekretariat, der 

har til opgave at sikre, at børnehusene i Danmark løbende har en ensartet kvalitet i indsatsen. 

SISO understøtter bl.a., at metodegrupper med deltagelse af relevante aktører fra alle landets 

børnehuse udarbejder fælles kvalitetsstandarder og metodebeskrivelser. SISO står desuden for 

at udvikle et it-baseret dokumentationssystem, der danner baggrund for en national database, 

som alle børnehuse indberetter til. Her opgøres bl.a. antal af sager, og de aktiviteter der fore-

går i hver sag, samt aldersgruppe, køn, overgrebets karakter m.v. SISO afholder temadag for 

alt fast personale i alle børnehuse to gange årligt ligesom de står for et mødeforum for alle 

samarbejdspartnere, samt mødeforum for Børnehuslederne. 

 

Børnehuslederne har desuden deres eget mødeforum 4-6 gange årligt på skift i de 5 Børnehu-

se, hvor konkrete problemstillinger drøftes.  

 

Der arbejdes i øjeblikket på at etablere fælles efteruddannelse/kursusdage for Børnehusenes 

faste personale. Tanken er at det er med til at sikre ensartethed i Børnehusenes tilbud, lige-

som der gensidigt kan trækkes på erfaring og ekspertise blandt de ansatte. 

 

3.2. Sagsarbejdet 
Indsatsen i børnehuset består for det første af konsultativ bistand til kommunale myndigheds-

sagsbehandlere som dels kan have til formål at afklare, hvorvidt der er tale om en sag, der er 

omfattet af børnehusets målgruppe, men også at kvalificere myndighedsrådgiveren i vurdering 

og håndtering af sager, hvor der kan være bekymring eller vag mistanke om overgreb. Herud-

over består indsatsen i planlægning og koordinering af det samlede tværsektorielle forløb i 

børnehuset, samt udredning og undersøgelse af barnets eller den unges forhold med henblik 

på at afdække barnets eller den unges behov for særlig støtte efter et overgreb eller mistan-

ken herom. De nødvendige udredninger og undersøgelser foretages som en del af den børne-

faglige undersøgelse efter servicelovens § 50. Hvis der allerede foreligger en børnefaglig un-

dersøgelse, udarbejdes der en revideret undersøgelse af barnet/den unges forhold. Indsatsen i 

børnehuset har således ikke karakter af en foranstaltning i Servicelovens forstand. 

 

Der er udarbejdet detaljeret plan for sagsprocedurer i børnehuset, herunder bl.a. hvordan fa-

milierne modtages i børnehuset, hvordan sagssamrådet fra start danner rammen for det tvær-



sektorielle samarbejde, samt hvordan sager afsluttes. Der er endvidere udarbejdet guidelines 

til udarbejdelse af afslutningsnotat til handlekommunen. (se bilag) 

 

Børnehusets bidrag til udredningen har fokus på barnet under hele forløbet. Børnehuset skal 

sikre, at de relevante fagpersoner fra de involverede myndigheder/sektorer fx myndighedsso-

cialrådgiver, politi, psykologfagligt, socialrådgiverfagligt samt lægefagligt personale deltager i 

koordineringen af den konkrete sag med fokus på at planlægge den videre indsats overfor bar-

net/den unge. Udredningen i børnehuset kan, hvor børnehuset vurderer det relevant, indehol-

de krisestøtte, kriseintervention og evt. psykologisk vurdering af barnet/den unge.  

 

Under udredningsforløbet tilbyder Børnehuset rådgivning og vejledning til myndighedssocial-

rådgiveren ift. at udrede og undersøge barnet/den unges og forældres/ eller omsorgspersoners 

særlige behov for støtte i relation til overgrebet. Børnehuset tilbyder, hvor det vurderes rele-

vant, at bistå myndighedssocialrådgiveren i udførelsen af en børnesamtale. 

 

 

Politiet tilbyder dels rådgivning i sager, hvor der kan være tvivl om, hvorvidt der skal foretages 

politianmeldelse og foretager desuden videoafhøring af barnet i børnehuset i forbindelse med 

en konkret efterforskning. Hvis politiet vurderer, at det er grundlag for det, rekvireres desuden 

en retsmedicinsk undersøgelse. Børnehusets procedurer i forbindelse med gennemførelse af 

den retsmedicinske undersøgelse fremgår af den samarbejdsaftale, der er indgået med Institut 

for Retsmedicin Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. 

 

Såfremt der er tale om 13-17 årige, hvor der ikke foreligger særlige omstændigheder, der be-

grunder videoafhøring, beslutter politiet, om afhøringen skal finde sted i børnehuset eller andet 

sted. Selvom afhøringen finder sted uden for børnehusets lokaler, indgår politiet som i de øvri-

ge sager i børnehusets tværsektorielle samarbejde, herunder børn- og ungesamråd mv. i den 

konkrete sag.  

 

Når en videoafhøring er foretaget (samt evt. retsmedicinsk undersøgelse) kan de øvrige invol-

verede myndigheder efter aftale med politiet foretage de nødvendige udredninger, undersøgel-

ser m.v., og barnet eller den unge kan modtage psykosocial støtte og krisebehandling. Bar-

net/den unges forældre eller omsorgspersoner kan ligeledes modtage krisestøtte. Den indle-

dende krisestøtte og rådgivning til barnet/den unge og barnet/den unges foræl-

dre/omsorgspersoner kan efter aftale med politiet, evt. finde sted inden politiets afhøring af 

barnet. Krisestøtten ydes af børnehusets faste personale. 

 

Ud over evt. retsmedicinsk undersøgelse kan der også være behov for anden sundhedsfaglig 

undersøgelse. Dette vurderes i forbindelse med den retsmedicinske undersøgelse. Nogle sager 

starter via henvisning fra læger til CBO eller andre børneafdelinger. Efter lægeundersøgelse på 

CBO eller anden børneafdeling laves underretning til kommunen, der så står for henvisning til 

Børnehuset. Børnelæge eller andet sundhedspersonale kan efterfølgende deltage i samråd og 

indgå i forslag til en sundhedsfaglig indsats. 

CBO/børneafdelingen har i første halvår af 2014 været inviteret til 26 samråd fordelt på 24 

børn. Børnelægen står til rådighed til faglig sparring og evt. samtaler med familierne i børne-

huset hver tirsdag. Dette tilbud har foreløbig været begrænset brugt. Der er flowchart under 

udarbejdelse i forhold til at håndterer medicinske sygdomme og mistanke om overgreb.  



 

Indsatsen i børnehuset er tilendebragt, når de involverede myndigheder har foretaget de nød-

vendige undersøgelser m.v., samt når barnets eller den unges behov for støtte foranlediget af 

overgrebet er afdækket. 

 

Det vil være muligt at få kvalificeret telefonisk rådgivning og vejledning i forhold til den akutte koordine-

rende indsats uden for børnehusets normale åbningstid af en medarbejder fra Aarhus kommunes sociale 

døgnvagt. Børnehuset sikrer og står inde for, at Aarhus kommunes medarbejdere i den sociale døgnvagt 

har de fornødne kvalifikationer eller kan tilgå dem umiddelbart. 

 

Handlekommunen bevarer myndighedsansvaret i forhold til barnet eller den unge under hele 

forløbet i børnehuset, og det er altid barnet/den unges kommune, der træffer afgørelse om 

iværksættelse af foranstaltninger over for barnet eller den unge under de sociale myndighe-

ders undersøgelser i børnehuset. 

 

En myndighedssagsbehandler fra barnets eller den unges handlekommune skal følge barnet 

eller den unge i børnehuset og deltage i forløbet heri. I løsningen af den konkrete sag indgår 

sagsbehandleren således i praksis som en del af børnehusteamet og deltager i samråd, video-

afhøring og andre relevante aktiviteter under hele sagens forløb.  

 

Alle sagsprocedurer, metodebeskrivelser samt juridisk og teoretisk grundlag fremgår af de 

samlede metodebeskrivelser som indgår SISO´s arbejde med kvalitetsstandarder. 

 

Hvis barnets hjemkommune efter endt forløb i Børnehuset ønsker at tilkøbe forløb på Rådgiv-

ningscentret, kan behandlingen fortsætte umiddelbart og uden om Rådgivningscentrets vente-

liste. Det aftales med den enkelte myndighedsrådgiver om der vil være behov for et møde, 

hvor rammerne for forløbet aftales. 

 

4. Ressourcer 
Driftskommunens omkostninger forbundet med driften af børnehuset og eventuelt tilhørende 

Satellitter skal dækkes af kommunerne i hver region. Dette sker gennem opkrævning af beta-

ling, der er opdelt i hhv. objektiv finansiering og en fast pris for hvert forløb i børnehuset. Den 

objektive finansiering udgør 60% af driftsomkostningerne og opgøres hvert på baggrund af 

antallet af 0-17-årige børn og unge i den pågældende kommune pr. 1. januar året før. Etable-

ringsomkostninger ud over de tildelte puljemidler fra Socialstyrelsen kan i 2013, 14 og 15 ind-

regnes i børnehusets budget som del af den objektive finansiering. Den faste forløbspris ud-

regnes som en gennemsnitspris på 40% af driftsbudgettet. 

 

 

5. Aktuelt  

Opgørelser  

Siden Børnehusets start 1.10.13. til opgørelsesdato 8.7.14 er der oprettet 176 sager. 120 sa-

ger er børnehussager hvoraf 77 sager er afsluttet og 43 er aktive. 61 sager er konsultations-

sager hvor af 5 sager er visiteret videre som børnehussager. Kønsfordelingen i sagerne er 117 

piger og 58 drenge (én med køn ukendt). Aldersmæssigt er sagerne jævnt fordelt. I forhold til 



videre henvisning til Rådgivningscentret efter afsluttet børnehussag er der i 2013 6 børn og 

2014 11 børn som er visiteret videre til forløb i RC. 

 

Sagsfordelingen ift. de 19 kommuner ser ud som følger: 

 

 

 

Ser man på sagsantal pr. indbygger mellem 0 og 17 år i de pågældende kommuner, er den 

procentvise fordeling følgende: 
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I forhold til sagernes karakter er ca. halvdelen sager vedr. seksuelt overgreb, 50 sager har 

drejet sig om voldeligt overgreb, 5 har omfattet begge problematikker, èn har omfattet medi-

cinsk børnemishandling(tidligere kaldet Munchausen by proxy) og i resten af sagerne er sa-

gens karakter ukendt (dette skyldes primært at ikke alle sager er fuldt indberettede på opgø-

relsestidspunktet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbejdet 

Casebeskrivelse; Pige på 3 år, hvor der er mistanke om seksuelt overgreb. 

Mor til pige på 3 år henvender sig til kommunen med mistanke om, at pigens far udsætter sin 

datter for seksuelt overgreb når hun er på samvær. Pigen har ifølge mor udtalt sig flere gange 

om ’at hun leger tissekoneleg og numseleg med far’. Kommunen anmelder sagen til politiet og 

tager kontakt til børnehuset. Kommunen opfordrer mor til ikke at udlevere pigen til samvær, 

mens sagen undersøges. Mor har forinden søgt rådgivning ved flere instanser om, hvad hun 

skal gøre i fht datterens udsagn. Hun er forvirret og rådvild, da hun både ønsker at beskytte 

sin datter og ønsker at datterens skal bevare, hvad hun hidtil har set som en god relation til 

sin far. Forældrene er nyligt skilt og der har været en samværstvist i Statsforvaltningen. 

 

Det aftales med myndighedsrådgiver at mor i første omgang og indtil politiet har besluttet, 

hvad de vil gøre i sagen, tilbydes krisesamtaler i børnehuset. Det aftales endvidere at børne-

huset inviterer til et sagssamråd, hvor kommune, politi og børnehus deltager. 

 

På sagssamrådet fremgår det, at politiet efter at have talt med far og mor samt qua barnets 

unge alder, henlægger sagen idet der ikke anses grundlag for at afhøre barnet. Det fremgår 

endvidere, at der er stor kompleksitet i sagen med mange modsatrettede oplysninger. Da mis-

tanken således ikke kan efterforskes videre af politiet, aftales det, at børnehuset inviterer mor 
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og barn til en samtale, ligesom forældrene inviteres til samtale hver for sig og sammen. Sam-

talerne har både karakter af udredning og krisestøtte. 

 

I samtalerne med forældrene arbejdes der målrettet med fokus på deres forældreskab og på, 

hvordan de sammen og hver især tager hånd om de udfordringer mistanken har kastet af sig 

således at deres datter får den omsorg og tryghed, hun har behov for. 

 

Samtalerne munder ud i et afslutningsnotat til kommunen med vurdering af, at barnet fremad-

rettet vil være bedst støttet ved at mor i en periode får tilbudt kvalificeret hjælp til forstå dat-

terens udsagn og adfærd samt støtte mor i at handle, hvis berettiget mistanke atter skulle 

opstå. 

 

 

6. Udfordringer og dilemmaer – erfaringer fra det første år i drift 

6.1. Én indgang 

Trods intentionen i oplægget til børnehusene om én indgang, må vi erkende at det i praksis 

endnu ikke lader sig gøre fuldt ud. Det er der flere grunde til; 

 

For det første er det alene kommunen, der kan beslutte om en sag skal i børnehuset. Det be-

tyder, at et barn kan ses på børneafdelingen eller der kan være sket anmeldelse til politiet, 

hvor disse instanser laver underretning til kommunen uden kommunen retter henvendelse til 

børnehuset på trods af, at barnet tilhører målgruppen. Ankestyrelsen har meldt ud at alle mis-

tanker om overgreb mod børn bør følges op af §50 undersøgelse. Helt konkret har vi således 

mange eksempler på, at barnet kommer til afhøring i børnehuset uden børnehuset har en sag 

på barnet. Dette er et generelt problem blandt børnehusene. 

 

For det andet er det fortsat sådan at egentlige børneundersøgelser samt retsmedicinske un-

dersøgelser foregår på sygehuset. Dette hænger både sammen med bestemmelser i sundheds-

loven og akkreditering, samt det forhold at sygehuset har døgnbemanding hvilket børnehuset 

ikke har i den forstand. En del undersøgelser skal desuden følges af blodprøver, røntgenunder-

søgelser mm, der kun kan foregå på sygehuset. Den nuværende ordning fungerer fint i region 

Midtjylland og der er stor potentiale i udbygning af samtaler med børnelæge og børnesygeple-

jerske i Børnehuset, som kan udnyttes. 

 

6.2. Nærhed 

Børnehusene har til formål at sikre barnet hjælp i større nærhed til dets bopæl. I Danmark er 

det fortsat sådan at 50-60 km opfattes som stor afstand for en del, specielt for familier uden 

bil. Mange af de familier, børnehuset er sat til at hjælpe har i forvejen knaphed på resurser, 

hvorfor det ofte opleves som endnu en belastning at skulle rejse efter hjælp. Det betyder, at vi 

ind i mellem aftaler, at kommunen benytter et lokalt forankret tilbud frem for børnehuset, idet 

det i konkrete tilfælde opleves mere skånsomt og hjælpsomt for barn og familie. Børnehusets 

faste personale tager til satellitten i Herning, men ikke til andre lokaliteter. Alle medarbejdere 

har hovedfunktionssted i Aarhus. 

 



Nærhed kan også opfattes som nærhed mellem samarbejdsparterne. Børnehuset har brugt 

mange resurser på at etablere gode samarbejdsrelationer på tværs af sektorerne og vi kan 

allerede begynde at mærke frugten af dette arbejde. 

 

 

6.3. Resurser 

6.3.1. Finansiering 

Som tidligere nævnt er børnehusene finansieret via en 60% objektivt og 40% takstreguleret 

model. Det betyder, at kommunen betaler et i forvejen fastsat beløb pr barn, der henvises til 

børnehuset, uanset hvilket aktivitetsniveau børnehuset har i sagen. I praksis betyder det ikke 

sjældent, at kommunen oplever at betale et uforholdsmæssigt stort beløb for et forløb, hvor 

børnehuset måske kun har leveret et sagssamråd – det kan fx være at forældrene ikke ønsker 

at tage imod samtaler i børnehuset, selvom det er aftalt på sagssamrådet.  

 

Vores erfaring er, at en del kommuner på den baggrund er tilbageholdende med at rette hen-

vendelse til børnehuset i sager, der ellers ligger inde for målgruppen. Det er særlig problema-

tisk når et barn kommer til afhøring og vi opfatter et behov for samtaler til barnet/familien 

men ikke kan tilbyde det. 

 

6.3.2 Personale 

Ved børnehusets start vidste vi ikke meget om, hvilke personaleresurser, der skulle til for at 

imødegå omfanget af arbejdsopgaver ift.  konsulentydelser, aktive sager og etableringen in-

ternt, tværsektorielt og nationalt.  

 

På trods af, at vi undervejs har ansat en ekstra medarbejder på fuld tid, må vi konstatere, at 

vi ikke kan overkomme opgaverne fuldt ud. Det betyder fx at vi ikke altid har resurser til at 

deltage i videoafhøringer, at børn og forældre må vente på krisesamtaler, at vi ikke har mulig-

hed for i tilstrækkeligt omfang at følge op på sager og der dermed heller ikke bliver tilstrække-

lig tid til faglig refleksion.  

 

Der er derfor et påtrængende behov for flere personaleresurser. Sammenlignet med de øvrige 

børnehuse er Børnehus Midt tydeligvis underbemandet. 

 

6.3.3. Tolkebistand 

Det er fortsat uafklaret, hvem der skal betale for evt. tolkebistand i børnehusene. SISO har i 

efteråret fremlagt spørgsmålet for departementet, men vi har endnu ikke modtaget et klart 

svar.  

 

6.4.  Samarbejde 

Det er klart, det tager tid og erfaring at implementere ny lovgivning. De enkelte myndigheds-

socialrådgivere i kommunerne har skullet lære lovgivningen at kende, og ledelsen i kommu-

nerne har skullet tage stilling til, hvordan den udmønter lovgivningen. Ligeledes har vi i børne-

huset skulle finde ud af, hvordan vi imødekommer de lovgivningsmæssige krav, så de bliver til 

gavn for myndighedsrådgiver og for barnet/familien. Meget arbejde det første år er gået med 



sammen med kommunerne at finde den rette balancegang mellem de opgaver, der fortsat lig-

ger i kommunen og de opgaver, der ligger i børnehuset, samt at kunne vurdere forskellige 

behov fra sag til sag.  Det arbejde er i gang og skal fortsat udvikles.  

 

Børnehusene indberetter en lang række data til en fælles database. Der er et stort ønske fra 

vores sundhedsvæsen og Institut for retsmedicin om at kunne trække data fra denne database 

i forskningsøjemed. Dette spørgsmål er rejst i SISO; der foreløbig har været tilbageholdende 

med at acceptere dette. Spørgsmålet skal formodentlig afklares på styrelses – eller departe-

mentsniveau.  

 

 

6.5 Satellitten i Herning 

Satellitten blev en måned forsinket i opstart pga. rørskade. I juli har der været vandskade og 

lokalerne har været lukket i 3 uger indtil der atter var tørt og der kunne blive lagt nye tæpper. 

Afhøringer fra Midt- og Vestjyllands politi foregik i den periode i Aarhus. 

 

Det viste sig meget snart efter åbningen, at der er alvorlig pladsmangel i Satellitten – ligesom 

det er meget upraktisk, at lokalerne ligger fysisk langt fra hinanden (afhøring i den ene ende 

af bygning – samtalerum i den anden ende på en anden etage). Der mangler et samtalerum, 

et kontor samt et ekstra venterum.  

 

Der er indledt et samarbejde mellem Herning kommune og Børnehuset for at finde en mere 

holdbar løsning af de fysiske rammer for satellitten. 

På styregruppemødet i august 2014, vil Herning kommune og Børnehuset fremlægge et bud-

getforslag til finansiering af en eventuel ombygning på Toften. 

I en eventuel beslutning om finansiering skal det drøftes om en eventuel anden placering af 

satellitten kan være hensigtsmæssig, da vi har erfaret fra Toftens personale at vandskade fo-

rekommer jævnligt i forbindelse med kraftige regnskyl.      

 

 

Afsluttende bemærkning 

Denne status giver et organisatorisk blik på de første måneder i Børnehus Midt. Vi har igennem 

vores arbejde med sagerne udviklet både en brugbar praksis og et tæt og godt tværsektorielt 

samarbejde, der stadig udvikles. Desuden har børnehussamråd og temadage været med til at 

kvalificere og fagligt berige os i fællesskab, hvilket også har styrket samarbejdet og bidraget til 

et øget kendskab til hinanden. 

Samarbejdet med kommunerne i regionen udvikles via vores nøglepersoner i de enkelte kom-

muner. I august lægger vi ud med et nyhedsbrev, der blandt andet vil informere om vores nye 

funktionsleder i børnehuset og en påtænkt kommunerunde, hvor vi besøger hver enkelt kom-

mune og taler med dem om samarbejdet mellem kommunen og børnehuset. På møderne vil vi 

desuden høre om kommunens erfaringer med at benytte børnehuset. Børnehuset arrangerer to 

temadage for nøglepersoner, hvor kommunerne er med til at forme indhold og temaer vi skal 

drøfte på møderne. 



Børnehus Midt er kommet godt fra start, vi har lagt en ramme om vores arbejde og ser frem til 

mere indgående at skulle arbejde med det faglige indhold – så vi kan sige ”Sådan gør vi for-

di”……… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.8 Indholdet i 2. version af praksisplanen



1

1. Opfølgende hjemmebesøg.
2. FMK (Fælles Medicinkort)
3. Implementering af forløbsprogrammer
4. Henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Landing / sikring af:

Hidtidige og fremadrettede arbejde med praksisplanen 

A. Lægedækning til alle borgere i regionen
B. Medicingennemgang:

• Ved indflytning i plejeboliger
• Til definerede grupper
• Ved ny behandling.

C. Arbejdsdeling – fx uddelegering til sygepleje
D. Shared-care løsninger, fx via telemedicinske løsninger
E. Særligt udsatte grupper
F. Kommunale / fælles udviklingsprojekter

Fokus på / udvikling af:

1. Lægedækning på akuttilbud i kommunerne
2. Sygebesøg over 15 km. 

Aftaleindgåelse 
vedrørende:

1. Bl.a.: Regeringsoplæg: ”Jo før, jo bedre”.
2. Bl.a.: Implementering af sundhedsaftalen
3. Bl.a.: ……. 

Det der hen ad vejen skal 
tages stilling til.
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AFTALE 
 

MELLEM  
KKR MIDTJYLLAND 

OG  
VÆKSTHUS MIDTJYLLAND 

1. JANUAR – 31. DECEMBER 2015 
 

Indholdsfortegnelse: 
  

1. Formål og baggrund 
2. Aftalekomplekset 
3. Det midtjyske erhvervsservicesystem 
4. Fælles værktøjer og virkemidler 
5. Strategiske fokuspunkter 
6. Aktiviteter 
7. Opfølgning 
8. Økonomi 
9. Ikrafttræden 

 
1. Formål og baggrund 
 
Denne aftale indeholder mål og aktiviteter for Væksthus Midtjyllands virke i 2015.  
 
Formålet med aftalen er at tilvejebringe de bedste udviklingsmuligheder for iværksættere 
og virksomheder med vækstpotentiale i region Midtjylland, i form af vejledning/vækstkort-
lægning, overblik over/henvisning til relevante muligheder for videntilførsel (eks. rådgiv-
ning) samt medfinansiering til vækst (”investering”).  
 
Baggrund 
Væksthus Midtjylland har varetaget den specialiserede erhvervsservice for kommunerne i 
region Midtjylland siden 2007. Et særligt kendetegn ved den midtjyske indsats er kombina-
tionen af gratis vejledning/vækstkortlægning og tilbud i regi af regionale programmer, 
iværksat af Vækstforum for Region Midtjylland. Denne arbejdsform/model er senest blevet 
evalueret i 20121. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
 Evaluering af midtjyske programmer for iværksætteri og virksomhedsudvikling. IRIS Group september 

2012. 



 

 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle fem væksthuse er omfattet af effektmåling, hvor vejledte iværksætteres og virksom-
heders performance ift. vækst i beskæftigelse, omsætning og eksport måles. Den seneste 
opgørelse2 (vækst i beskæftigelse 2008 – 12 og vækst i omsætning/eksport 2009 – 12) 
viser, at væksten hos vejledte iværksættere og virksomheder hos Væksthus Midtjylland i 
runde tal udgør halvdelen af den samlede akkumulerede vækst hos samtlige vejledte 
iværksættere og virksomheder i alle fem væksthuse i perioden.  
 
Udviklingen hos vejledte iværksættere og virksomheder er således tilfredsstillende, og 
evalueringer fastslår, at der er basis for at arbejde videre med ”den midtjyske model”. Men 
samtidig er der også behov for at have fokus på forbedringspunkterne, som fremgår af de 
nederste bullits i ovenstående og tage indsatsen et strategisk skridt videre. 
 
Dette sker inden for rammerne af strategien ”Det midtjyske Vækstunivers” (Imidt), som 
KKR Midtjylland og Vækstforum for Region Midtjylland begge vedtog i april 20133. Efter-
følgende er der på nationalt plan knyttet an til en skærpet vækstmodel for alle væksthus-
ene4, som i substans og virkemidler er stort set identisk til ”Det midtjyske Vækstunivers”. 
En gennemgang af hovedelementerne i ”Det midtjyske Vækstunivers” fremgår af denne 
aftales afsnit 2.  
 
2. Aftalekomplekset  
 
Aftalekomplekset omkring væksthusene består af tre niveauer: 
 

 En national aftale mellem Kommunernes Landsforening og Erhvervs- og Vækst-
ministeriet 

 En regional aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 

 En lokal aftale mellem den enkelte kommune og Væksthus Midtjylland. 
 
 

                                                 
2
 Væksthusstatistik. Erhvervsstyrelsen 15. september 2014. 

3
 ”Det midtjyske Vækstunivers”. Strategi 2013 – 14. Marts 2013. 

4
 Væksthusene 2.0 – en ny vækstmodel. IRIS Group for KL og Erhvervs- og Vækstministeriet 2014.  

Hovedkonklusioner i evaluering af  
”den midtjyske model” 

 Den midtjyske model virker 

 Der er mange brugere af de regionale programmer 

 Der er en stor/stigende bevidsthed om programmerne blandt aktører 
med stor virksomhedskontakt 

 Programmerne er stærkt mobiliserende omkring virksomhedernes brug 
af ekstern rådgivning 

 Programmerne skaber ”nye kunder” i erhvervsfremmesystemet 

 Programmerne udgør kit/bindeled mellem lokal og specialiseret 
erhvervsservice 

 Behov for mere ambitiøse, fælles mål og forventninger til den lokale 
indsats 

 Der kan være for meget automatik i systemet 

 En højere andel af forløbene kunne flytte virksomhederne strategisk 

 Opfølgningsindsatsen er for beskeden og usystematisk 
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Den nationale aftale 
Den nationale aftale mellem Kommunernes Landsforening og Erhvervs- og Vækst-
ministeriet fastlægger de overordnede rammer for væksthusene i Danmark. Indeværende 
nationale aftale løber i perioden 2011 – 15, og det fremgår af aftalen mellem Regeringen 
og Kommunernes Landsforening om kommuneres økonomi i 2015, at parterne er enige 
om at indgå en ny aftale efter 2015.  
 
Den nationale aftale fastlægger årligt målene for bl. a. væksthusenes samlede aktivitets-
niveau, henvisningsomfang, tilfredshed, vækst i beskæftigelse, omsætning og eksport hos 
vejledte virksomheder samt fordelingen af den økonomiske ramme til væksthusenes 
grundlæggende aktiviteter. Kommunerne kompenseres for deres finansiering af vækst-
husene over bloktilskuddet. I 2015 er den økonomiske basisbevilling til væksthusene i alt 
kr. 101,292 mio., heraf kr. 22,668 mio. til Væksthus Midtjylland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Endvidere fremgår det af den nationale aftale, at væksthusene skal: 

 
1. Øge kontakten/appellen til vækstlaget i Danmark 
2. Kontinuerligt tilpasse vækstmodellen i takt med nye erkendelser og behov 
3. Udvikle knudepunktsrollen lokalt, regionalt og nationalt. 

 
Den regionale aftale 
Den regionale aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland fastlægger årligt de 
regionale supplerende mål og erhvervspolitiske perspektiver, som ønskes prioriteret. Som 
nævnt under afsnit 1 har KKR Midtjylland besluttet, at strategien ”Det midtjyske Vækst-
univers” (Imidt) skal udgøre rammerne for den midtjyske erhvervsserviceindsats.  
 
Imidt kan illustreres som et hus, hvor de styrende principper udgør fundamentet, og 
væksten bæres af fire søjler: Vækstpotentialeniveauer, vækstværktøjer, vejledning og 
medfinansiering: 

Rammer for væksthusenes aktiviteter i 2015 (national aftale) 
Vækst skabes i virksomhederne. Væksthusene skal opsøge, vejlede og understøtte iværk-
sættere og mindre virksomheder med vækstambitioner og – potentiale. Det skal bidrage til, 
at flere iværksættere og mindre virksomheder kommer ind i solide vækstforløb. Derfor skal 
væksthusene fortsat: 
 

1. uvildigt og uden vederlag hjælpe virksomheder med at kortlægge deres vækst-
potentiale og udarbejde en vækstplan. Væksthusene skal henvise til og samarbejde 
med private og offentlige tilbud, der kan medvirke til at realisere vækstpotentialet, 

 
2. være knudepunkter i et sammenhængende rådgivningssystem, hvor væksthusene 

initierer samarbejde mellem aktørerne og er opsøgende i udviklingen af initiativer, der 
styrker vækstkulturen og væksten hos virksomhederne, samt 

 
3. være operatører på projekter, der skaber vækstmuligheder for virksomhederne, fx 

projekter udbudt af kommunerne, vækstfora, regionerne, staten og EU. 
 
Væksthusene må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til private aktører. 
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Styrende principper er det værdigrundlag/sæt af pejlemærker, som strukturerer 
erhvervsserviceindsatsen. 
 
Vækstværktøjer er erhvervsservicesystemets adgang til fælles værktøjer og systemer, 
som vedblivende skal sikre, at iværksættere og virksomheder får en kvalificeret og ikke 
mindst sammenhængende betjening. 
 
Vækstpotentiale er et udtryk for virksomhedens evne og vilje til at skabe nye arbejds-
pladser og forøgelse af omsætning og eksport. Ikke alle virksomheder har samme vækst-
potentiale, og derfor er formålet med at arbejde med vækstpotentialeniveauer (A, B og C) 
bl.a. at sikre, at der er bedst muligt overensstemmelse mellem virksomhedernes vækst-
potentiale og tilbuddene i ”Imidt”.  
 
Vejledning har fokus på fortsat udvikling og professionalisering af grundydelsen i den 
offentlige erhvervsservice. 
 
Medfinansiering er muligheden for økonomiske midler fra regionale programmer til 
videntilførsel ifm. realisering af vækstpotentiale. 
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Lokale aftaler 
Den enkelte kommune kan indgå en særskilt aftale med Væksthus Midtjylland. Denne 
udmøntes inden for de overordnede rammer af nærværende regionale aftale og har til 
formål at målrette Væksthus Midtjyllands aktiviteter mest muligt ift. den enkelte kommunes 
erhvervspolitiske mål og strategier. De lokale aftalers omfang skal være inden for de over-
ordnede aktivitetsmål, som er fastlagt i denne aftales afsnit 6.  
 
En skabelon for lokale aftaler findes vedlagt denne aftale som bilag. 
 
3.Det midtjyske erhvervsservicesystem 
 
Væksthus Midtjylland er en del af det samlede erhvervsservicesystem i region Midtjylland, 
som kan opdeles i følgende: 
 

 Lokal/basal erhvervsservice 

 Fokuseret erhvervsservice/-udvikling 

 Specialiseret erhvervsservice 
 
Lokal/basal erhvervsservice er generelle ydelser (primært vejledning og henvisning til råd-
givning), og målgruppen er alle iværksættere og virksomheder. Opgaverne i den lokale 
erhvervsservice er indledende screening af iværksættere og virksomheder. De iværksæt-
tere og virksomheder, som er i målgruppen for den fokuserede og specialiserede 
erhvervsservice visiteres videre til operatørerne på disse indsatser. Væksthus Midtjylland 
skal så vidt muligt tage kontakt til henviste iværksættere og virksomheder inden for to 
arbejdsdage, med mindre andet aftales. Screeningen af iværksættere og virksomheder 
foregår på baggrund af et fælles screeningsværktøj, aktuelt ”Væksthjulet”. Fra den lokale 
erhvervsservice henvises vejledte iværksættere og virksomheder til relevante problem-
løsere.  
 
Fokuseret erhvervsservice/-udvikling er fokuserede tiltag (eks. kollektive forløb, kurser, 
målrettede vejledningsforløb) over for selektivt udvalgte sektorer/områder, som spiller en 
særlig rolle for den lokale erhvervsudvikling, og hvor der således er en tæt sammenhæng 
med den kommunale erhvervspolitiske strategi. Målgruppen er iværksættere og virksom-
heder inden for de berørte fokuserede områder. Den fokuserede erhvervsservice henviser 
vejledte iværksættere og virksomheder til relevante problemløsere. 
 
Specialiseret erhvervsservice varetages af Væksthus Midtjylland og består af en række 
specialiserede tilbud/ydelser. Målgruppen er: 
 

 Personer med ambitioner om at etablere en vækstvirksomhed 
 Virksomheder med under fem ansatte, som har ambitioner om at nå mindst 10 

ansatte eller en årlig omsætning på mindst kr. 15 mio. inden tre år.  
 Virksomheder med fem ansatte eller flere, som har ambitioner om en årlig vækst på 

over 20% i omsætning eller antal ansatte i mindst tre år. 
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Væksthus Midtjyllands opgave kan inddeles i tre dele/roller: 
 

 Vækstkortlægning 

 Operatør 

 Regionalt knudepunkt 
 
Vækstkortlægning er specialiseret vejledning af vækstorienterede iværksættere og virk-
somheder. Vækstkortlægningen sker med udgangspunkt i et fælles værktøj, aktuelt 
”Væksthjulet”. Fra den specialiserede erhvervsservice henvises vejledte iværksættere og 
virksomheder til relevante specialiserede videnleverandører (eks. rådgivere). Bl. a. Råd-
giverbørsen (www.raadgiverboersen.dk) anvendes i den sammenhæng. 
 
Operatørrollen består af gennemførelse af regionale, nationale og internationale indsatser-
/programmer/projekter. Aktiviteterne udbydes af Vækstforum for Region Midtjylland, 
ministerier/styrelser, EU mv. Væksthus Midtjylland har en forpligtelse til kontinuerligt at 
afsøge og aktivere operatørfunktioner af relevans for målgruppen og sikre udmøntning af 
disse i hele region Midtjylland.  
 
Regionalt knudepunkt indebærer, at Væksthus Midtjylland vedblivende vedligeholder og 
udbygger paletten af tilbud, som har relevans for målgruppen, ikke blot på regionalt plan 
men også gerne i en national og international sammenhæng. Konkret har Væksthus 
Midtjylland gennem de senere år opbygget to ”platforme” for hhv. internationalisering og 
kapitalrejsning/vækstfinansiering med fysisk repræsentation af en række aktører, som ikke 
er hjemhørende i region Midtjylland. Disse platforme skal fortsættes, ligesom det løbende 
skal overvejes, hvorledes de kan udbygges, herunder også inden for andre relevante 
områder. 
 
4. Fælles værktøjer og virkemidler 
 
Væksthus Midtjylland stiller en række værktøjer og virkemidler til rådighed for det samlede 
erhvervsservicesystem. 
 
Fælles CRM-system 
Alle vejledninger i den samlede erhvervsserviceindsats registreres i det fælles CRM-
system. Vejledte iværksættere (før start) registreres med CPR-nummer, navn, adresse, 
telefonnummer og uddannelse, vejledningens hovedindhold – samt evt. øvrige data, som 
parterne har aftalt. Vejledte iværksættere efter start og indtil tre år samt virksomheder 
registreres med CVR-nummer, navn, adresse og branche, kontaktpersonens navn og 
uddannelse samt vejledningens hovedindhold – samt evt. øvrige data, som parterne har 
aftalt. 
 
Opnår operatører inden for den fokuserede erhvervsservice og/eller Væksthus Midtjylland 
kontakt med en iværksætter/virksomheden uden forudgående kontakt med den lokale 
erhvervsservice, orienteres den stedlige lokale erhvervsservice herom via registrering i det 
fælles CRM-system så vidt muligt inden for to arbejdsdage, og den stedlige lokale 
erhvervsservice vil automatisk modtage advis.  
 

http://www.raadgiverboersen.dk/
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Ift. det fælles CRM-system gælder det, at alle parter, herunder parternes ansatte og 
eksternt tilknyttede samarbejdspartnere, er forpligtet til at iagttage ubetinget tavshed og 
fortrolighed i forhold til tredjemand med hensyn til alle oplysninger omkring forhold hos 
involverede iværksættere/virksomheder, som måtte komme til parternes kundskab som 
følge af samarbejdsaftalens indgåelse, og som angår forhold, der ikke er offentligt 
tilgængelige. Parterne er i forbindelse med indgåelse af ansættelsesaftaler, aftaler med 
eksterne samarbejdspartnere, etc., der vedrører forhold omfattet af denne samarbejds-
aftale, endvidere forpligtet til at drage omhu for, at der i disse aftaler indsættes en 
fortrolighedsklausul, der tilsvarende sikrer fortrolighed omkring iværksætter/virksomheds-
oplysninger, som disse måtte få kendskab til qua denne aftale. 
 
Kompetenceudvikling 

For vedblivende at kunne identificere vækstpotentialet og bidrage med kvalificeret vejled-
ning er det en forpligtelse for alle operatørenheder i det samlede erhvervsservicesystem i 

region Midtjylland at deltage med repræsentanter i aftalte fælles kompetenceudviklings-
aktiviteter i regi af Midtjysk Erhvervsudvikling Akademi (MEA). Dette omfatter bl. a. MEAs 
erhvervsserviceuddannelse (grund- og vækstmoduler), det årlige erhvervsudviklingsdøgn 
samt gensidige informationsudvekslingsmøder (eks. Imidtdage og dialogmøder på 
ledelsesniveau) De overordnede linjer for den fælles kompetenceudvikling fastlægges i 
MEAs akademiråd, som består af repræsentanter for kommunerne, lokale erhvervs-
serviceoperatører, Region Midtjylland samt øvrige aktører (bl. a. innovationsmiljøer, 
forsker-/udviklingsparker m. fl.). Væksthus Midtjylland indgår i sekretariatet for MEA. 
 
Markedsføring 

Væksthus Midtjylland skal som led i varetagelsen af operatørfunktioner og knudepunkts-
rollen arbejde for at der sker en slagkraftig markedsføring af tilbuddene i Imidt. Endvidere 
er kommunerne i region Midtjylland enige om, at operatørerne på den lokale og fokusere-
de erhvervsserviceindsats på tilsvarende vis forpligter sig til at deltage aktivt i den lokale 
markedsføring og udbredelse af tilbuddene under Imidt. 
 
Væksthus Midtjylland skal holde operatørerne på den lokale og fokuserede erhvervs-
service ajour ift. implementeringen af den regionale indsats. De overordnede rammer for 
markedsføringen aftales i en fælles markedsføringsgruppe, som består af repræsentanter 
for kommunerne, lokale erhvervsserviceoperatører, Region Midtjylland og Væksthus 
Midtjylland. 
 
Evaluering/effektmåling 
Med henblik på at kunne tilpasse og udvikle erhvervsserviceindsatsen er det vigtigt at 
have den fornødne dokumentation for, i hvilket omfang aktiviteterne har en effekt ift. mål-
gruppens økonomiske præstationer.  
 

Væksthus Midtjylland skal tilbyde interesserede kommuner en profilanalyse, som afdæk-
ker og formidler centrale data om vejledte i den lokale erhvervsservice (eks. antal ansatte, 
omsætning, eksport mv.) samt sikre, at deltagere i den specialiserede erhvervsservice-
indsats evalueres og effektmåles. Evalueringen af den programbaserede indsats koordi-
neres i en styregruppe, hvor bl. a. kommunerne er repræsenteret. 
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Honorering af lokale erhvervsserviceoperatører 
Den lokale erhvervsservice kan inden for denne aftale honoreres af Væksthus Midtjylland 
for5: 
 

1) Screening/visitation af virksomheder med vækstambitioner/-perspektiver til den 
specialiserede erhvervsservice og ved anvendelse af ”Væksthjulet”, som parterne 
er enige om. Honoraret er op til kr. 2.500 pr. screening/visitation til den specialise-
rede erhvervsservice (til faktisk timeforbrug/-sats). 

2) Registrering af alle vejledte iværksættere (før start og indtil tre år). Honoraret er kr. 
500 pr. iværksætter (til faktisk timeforbrug/-sats). 

3) Screening/visitation af iværksættere (før start og indtil tre år) med vækstambitioner-
/-perspektiver til den specialiserede erhvervsservice og ved anvendelse af ”Vækst-
hjulet”. Honoraret er op kr. 2.500 pr. screening/visitation til den specialiserede 
erhvervsservice (til faktisk timeforbrug/-sats). 

 
Herudover kan der aftales fælles projektudvikling og –gennemførelse efter særskilt aftale 
om honorering. 
 
5. Strategiske fokuspunkter 
 
Omdrejningspunktet for indsatsen i 2015 kan i særlig grad knyttes sammen med fire 
fokuspunkter: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                Kilde: Iris Group 2014. 

 
Adgang til erhvervsfremme er målgruppens viden om og muligheder i den offentlige 
erhvervsserviceindsats. Her er det af afgørende betydning, at det sikres, at målgruppen 
har så en så let og overskuelig adgang til erhvervsservicesystemets tilbud og ydelser som 
mulig. Med afsæt i strategien bag Imidt opfodres den enkelte kommune til nærmere at 
afdække, hvilke arketyper og virksomheder som vurderes at udgøre det lokale vækstlag – 
og i forlængelse heraf formulere en standard for, hvor ofte erhvervsservicesystemet skal 
være i kontakt med dem, og hvordan kontakten bør ske. 

 
 
 
 

                                                 
5
 Inden for rammerne af de muligheder, som Væksthus Midtjyllands operatørfunktioner giver (regionale 

programmer). 
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Opfølgning på forløb er målrettet opfølgning på alle igangsatte vækstforløb, med tilbud om 
nye muligheder afstemt med vækstpotentialet. Et centralt element i Imidt er, at enhver 
virksomhed kan løfte sit vækstpotentiale, og Væksthus Midtjylland skal vedblivende 
tilsikre, at igangsatte vækstforløb følges op med evt. nye tilbud, som matcher den enkelte 
virksomheds vækstpotentiale. Dette sker bl. a. ved fortsat anvendelse og udvikling af 
fælles værktøjer som eks. ”Væksthjulet” og CRM systemet. 
 
Sammenhængende erhvervs- og innovationsfremme er aktivering af alle relevante lokale, 
regionale, nationale og internationale tilbud. Det er vigtigt, at erhvervsservicesystemets 
tilbud udmøntes på den for målgruppen mest hensigtsmæssige og naturlige måde. Der 
skal være fokus på alle relevante muligheder i lokalt, regionalt, nationalt og internationalt 
regi. Dette sikres først og fremmest ved en kontinuerlig tæt kontakt med målgruppen, et 
opdateret erhvervsservicesystem ift. mulighederne, samt at det samlede erhvervsservice-
systems muligheder bringes optimalt i spil ift. målgruppens behov. 

 
Medarbejderkompetencer er fælles kompetenceudvikling og værktøjsanvendelse i 
erhvervsservicesystemet. Kun ved at erhvervsservicesystemet vedligeholder og løfter 
kompetenceniveauet, kan det vedblivende matche målgruppens skiftende behov. Der skal 
arbejdes målrettet videre med tilbuddene i Midtjysk Erhvervsudviklings Akademi (MEA), 
herunder ikke mindst indsatsen med at forankre en struktureret erhvervsserviceuddannel-
se. 

 
6. Aktiviteter 
 
Følgende overordnede mål er fastlagt for Væksthus Midtjyllands aktivitet i 2015: 

 Nationale mål Suppl. midtjyske mål 

Aktivitetsmål  Udvikling, beskrivelse og afprøvning 
af metode for opfølgning over for 
virksomheder, der har været kunder 
i væksthusene 

 Vækstkortlægning for min. 448 
virksomheder plus 448 øvrige 
kontakter.  

 Henvisning af min. 80% af de virk-
somheder, som har fået en vækst-
kortlægning og vækstplan til privat 
rådgivning (min. 70%) eller offentlige 
tilbud 

 

 Fortsat implemen-
tering af strategien 
for Det midtjyske 
Vækstunivers 

 Vækstkortlægning for 
min. 1.200 virksom-
heder (incl. nationale 
mål) 

 Opsøgende indsats 
sker primært inden 
for de fokuserede 
indsatsområder i den 
regionale erhvervs-
udviklingsstrategi 

 Udvikling og imple-
mentering af kompe-
tenceudviklings- 
tilbud i regi af MEA 
efter beslutning i 
akademirådet 
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 Min. 600 individuelle 
vækstforløb med 
medfinansiering fra 
regionale program-
mer til tilførsel af 
viden ifm. vækst-
forløb. 

Kvalitetsmål  Min. 80% af virksomhederne, som 
har modtaget en vækstkortlægning 
og vækstplan i 2015, er tilfredse eller 
meget tilfredse med vækstkonsu-
lentens kompetencer 

 Net Promotor Score på min. 60 ift. 
virksomheder som har en vækstkort-
lægning og vækstplan i 2014, og der 
vil anbefale væksthuset til andre 

 Min. 80% af de virk-
somheder, som har 
modtaget medfinan-
siering fra regionale 
programmer til 
tilførsel af viden ifm. 
vækstforløb er 
tilfredse eller meget 
tilfredse 

Effektmål  Virksomheder, der har fået en 
vækstkortlægning og vækstplan i 
2013: 

 
           øger beskæftigelsen min. 10   
           procentpoint  

øger omsætningen min. 15 
procentpoint  
øger eksporten min. 10 procentpoint 

 
- mere end sammenlignelige virksomheder 
fra 2013 – 14 og fastholder denne vækst i 
en toårig periode fra 2013 – 15 
 

 Væksthusene øger det samfunds-
mæssige afkast øges fra kr. 2,6 til 
kr. 3,0. 

Virksomheder, der har mod-
taget medfinansiering fra 
regionale programmer til 
tilførsel af viden ifm. vækst-
forløb: 
 

 øger værditilvæksten 
min. 10 procentpoint 

 
- mere end øvrige virksom-
heder i regionen6. 

 
7. Opfølgning 
 
Der foretages opfølgning på målene i løbet af 1. kvartal 2016. 
 
8. Økonomi 
 
Væksthus Midtjylland modtager kr. 22.268.000 for indsatsen inden for rammerne af 
nærværende aftale. Beløbet faktureres kommunerne efter følgende fordelingsnøgle: 
 
 
 

                                                 
6
 Målet opgøres efter særskilte retningslinjer ifm. evaluering/effektmåling af de regionale programmer og 

opgøres ikke årligt. 
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Kommune Kr. 

Favrskov Kommune                                804.000 

Hedensted Kommune                                780.000 

Herning Kommune                             1.524.000 

Holstebro Kommune                             1.008.000 

Horsens Kommune                             1.560.000 

Ikast-Brande Kommune                                720.000 

Lemvig Kommune                                372.000 

Norddjurs Kommune                                696.000 

Odder Kommune                                384.000 

Randers Kommune                             1.728.000 

Ringkøbing-Skjern Kommune                             1.044.000 

Samsø Kommune                                  72.000 

Silkeborg Kommune                             1.572.000 

Skanderborg Kommune                                972.000 

Skive Kommune                                864.000 

Struer Kommune                                396.000 

Syddjurs Kommune                                732.000 

Viborg Kommune                             1.656.000 

Aarhus Kommune                             5.784.000 

I alt 22.668.000 

 
Fakturering sker januar 2015 og forfalder til betaling pr. 31. januar 2015. 
 
9. Ikrafttræden 
 
Aftalen træder i kraft 1. januar 2015.  
 
 
For KKR Midtjylland   For Væksthus Midtjylland 
den      /    2014   den      /       2014 
 
 
 
 
        
                  Jan Petersen                  Søren Olesen 
      Formand for KKR Midtjylland  Formand for Væksthus Midtjylland 
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LOKAL SAMARBEJDSAFTALE 
OM 

ERHVERVSSERVICE 
 

MELLEM  
 

XX KOMMUNE, 
OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND 
1. JANUAR – 31. DECEMBER 2015 

 
 

Indholdsfortegnelse: 
 

1. Formål 
2. Erhvervspolitiske mål og prioriteringer 
3. Indhold 
4. Opfølgning 
5. Ikrafttræden 
 

1. Formål 
 
Denne aftale er et bilag til aftalen af 18. november 2014 mellem KKR Midtjylland og 
Væksthus Midtjylland vedr. erhvervsserviceaktiviteter i 2015. 
 
Formålet med nærværende lokale aftale er at give mulighed for yderligere målretning af 
Væksthus Midtjylland ydelser og tilbud i XX Kommune ift. realisering af lokale erhvervs-
politiske mål og prioriteringer.  
 
Yderligere parter kan indgå i aftalen efter lokal prioritering. 
 
2.Erhvervspolitiske mål og prioriteringer 
 
XX Kommune har særlig fokus på (lokale mål, prioriterede sektorer/indsatser mv.) 
 
3.Indhold 
 
Væksthus Midtjylland har iht. strategien bag Det midtjyske Vækstunivers (Imidt) to 
hovedtilbud: 
 

 Gratis vækstkortlægning 

 Medfinansiering af videntilførsel til vækstformål1 
 
Følgende er særskilt aftalt som aktivitetsmål for xx Kommune i 2015: 
 
 
 

                                                 
1Under forudsætning af de fornødne operatørfunktioner (regionale programmer). 
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Aktivitet Mål for antal iværksæt. 
(før start – indtil tre år) 

Mål for antal 
(virksomheder) 

Vejledning:   

Vejledte iværksættere    

Vejledte virksomheder    

Vejledte i alt:   

   

Medfinansiering til vækst: 
(Regionale programmer) 

  

Vækstforløb for 
iværksættere/virksomheder 
på A-vækstpotentialeniveau 

  

Vækstforløb for 
iværksættere/virksomheder 
på B-vækstpotentialeniveau 

  

Vækstforløb for 
iværksættere/virksomheder 
på C-niveau 

  

Regionale program. i alt:    

   

Øvrige/fokuserede 
erhvervsservicetiltag: 

  

   

   

Fokuserede 
erhvervsservicetiltag i alt: 

  

   

I alt i xx Kommune 2015:   

 
3.Opfølgning 
 
Det er aftalt, at der følges op (kvartalsvis, halvårligt). 
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4. Ikrafttræden 
 
Samarbejdsaftalen træder i kraft 1. januar 2015.  
 
 
For XX Kommune 
den     /     2014 
 
 
    
 
 
 
 
For Væksthus Midtjylland 
den     /       2014  
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INCUBA 

Åbogade 15 

8200   Århus N 

 

Innovatorium 

Birk Centerpark 40 

7400  Herning 

 

  

 

 
 

 
             Resultatkontrakt 2013 mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland. 

 Nationale mål Suppl. midtjyske 

mål 

Status pr. 31. 

december 2013 

Aktivitetsmål  Vækstkortlægning for min. 

447 virksomheder plus 447 

øvrige kontakter. Hovedpart-

en af virksomhederne, der 

modtager vækstkortlægning 

i 2013, skal være nye ift. 

2012 

 Henvisning af min. 80% af 

de virksomheder, som har 

fået vækstkortlægning til 

privat rådgivning (min. 70%) 

eller offentlige tilbud 

 

 Vækstkortlægning for 

min. 1.000 virksomheder 

(incl. nationale mål) 

 Opsøgende indsats sker 

primært inden for de 

fokuserede indsats-     

områder i den regionale 

erhvervsudviklingsstrategi 

 Fortsat gennemførelse og 

udvikling af Midtjysk 

Erhvervsudviklings 

Akademi 

 Min. 600 individuelle 

vækstforløb med 

medfinansiering fra 

regionale programmer 

 1.317 er vejledt (regio-

nalt mål), heraf er 528 

tilmeldt brugerevalue-

ring (nationalt mål). 

79,1% af virksomhed-

erne, der har modtag-

et vækstkortlægning 

og er meldt til bruger-

evaluering, er nye ift. 

2012 

 Midtjysk Erhvervs-

udviklingsAkademi er 

videreført 

 573 individuelle forløb 

med medfinansiering 

fra regionale program-

mer er igangsat  

 92,6% af vejledte virk-

somheder, som er 

meldt til bruger-

evaluering, er henvist 

til rådgivning. Heraf er 

88,3% henvist til privat 

rådgivning 

 

 

 

 

 

4. marts 2014 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Side 2/2  

Kvalitetsmål 

 

 Net Promotor Score på min. 

60 ift. vejledte virksomheder, 

som vil anbefale væksthuset 

til andre 

 Min. 80% af de private og 

off. rådgivere, som der 

henvises til, er tilfredse eller 

meget tilfredse med vækst-

huset og væksthusets 

kompetencer 

 Net Promotor Score på min. 

40 ift. henviste virksomhed-

er, som vil anbefale den 

konkrete rådgiver til andre 

 

 Min. 80% af de virksom-

heder, som har fået til-

skud fra Væksthus Midt-

jyllands programmer til 

køb af specialiseret råd-

givning, skal være enten 

tilfredse eller meget 

tilfredse 

 

 

 Net Promotor Score 

på 67,2 ift. vejledte 

virksomheder, som vil 

anbefale væksthuset 

til andre 

 100% af de priv.og off. 

rådgivere, som der er 

henvist til, er tilfredse 

eller meget tilfredse 

med væksthuset og 

væksthusets kompe-

tencer 

 Net Promotor Score 

på 33,3 ift. henviste 

virksomheder, som vil 

anbefale den konkrete 

rådgiver til andre 

 Regionalt mål er ikke 

opgjort aktuelt 

Effektmål Virksomheder, der har fået 

vækstkortlægning i 2012: 

 

 øger beskæftigelsen min.10 

procentpoint  

 øger omsætningen min.15 

procentpoint  

 øger eksporten min.10 

procentpoint 

 

- mere end sammenlignelige 

virksomheder fra 2012 – 13 

Virksomheder, der har fået 

tilskud fra Væksthus 

Midtjyllands programmer til 

køb af specialiseret 

rådgivning: 

 

 øger værditilvæksten min. 

10 procentpoint 

 

- bedre end øvrige 

virksomheder i regionen 

 Virksomheder, der har 

fået vækstkortlægning 

2012 har øget1: 

 beskæftigelsen med 

7,1 procentpoint 

 omsætningen med 3,5 

procentpoint 

 eksporten med 0,8 

procentpoint 

-mere end sammen-

lignelige virksomheder 

fra 2012 - 13 

 Regionalt mål er ikke 

opgjort aktuelt 

 
 

 
 

                                                           
1 De nævnte tal for vejledte virksomheders performance er ift. konstruerede 

kontrolgrupper. De faktiske tal i Erhvervsstyrelsens opgørelse viser, at vejledte 

virksomheder i Væksthus Midtjylland har en vækst i: 

 beskæftigelsen på 7,0% (364 jobs) 

 omsætningen på 4,5% (kr. 396,7 mio.)   

 eksporten på 3,5% (kr. 73 mio.) 
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KKR Midtjylland
Juli 2014

Status 
1. januar – 30. juni 2014



Geografisk fordeling af vækstkortlægninger 

(specialiseret erhvervsservice) 

1. januar – 31. maj 2011

21

40 19

27

82

31

42 59

20

198

2

17

25

30

57

25

12

6

38

Geografisk fordeling af vækstkortlægninger 
(specialiseret erhvervsservice) 
1. januar – 30. juni 2014



Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

1. januar – 30. juni 2014 ift. indbyggertal 

Kommune %

af indbyggertal 

pr. 1. januar 2014

% 

af vækstkortlægninger

(januar  – juni 2014)

Favrskov 3,7 2,7

Hedensted 3,6 2,3

Herning 6,8 5,3

Holstebro 4,5 10,9

Horsens 6,7 7,6

Ikast-Brande 3,2 2,5

Lemvig 1,6 3,6

Norddjurs 3,0 3,3

Odder 1,7 0,8

Randers 7,5 7,8

Ringkøbing-Skjern 4,5 2,8

Samsø 0,3 0,3

Silkeborg 7,0 4,0

Skanderborg 4,5 3,3

Skive 3,7 4,1

Struer 1,7 5,1

Syddjurs 3,2 1,6

Viborg 7,4 5,6

Århus 25,4 26,4

I alt 100,0 100,0

Væksthus Midtjylland 3



Geografisk fordeling af individuelle forløb 

bevilget 

1. januar – 31. maj 2011 under regionale 

programmer (STARTmidt Acc, VÆKSTmidt Acc, 

EnergiTEKmidt og FØDEVAREmidt)
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Geografisk fordeling af individuelle forløb bevilget 
1. januar – 30. juni 2014 under regionale 
programmer (STARTmidt Acc, VÆKSTmidt Acc., 
CleanTEKmidt og GLOBALmidt) 



Geografisk fordeling af individuelle forløb

1. januar  – 30. juni 2014 ift. indbyggertal 

Kommune %

af indbyggertal 

pr. 1. januar 2014

% 

af individuelle forløb

(januar  – juni 2014)

Favrskov 3,7 1,7

Hedensted 3,6 2,4

Herning 6,8 8,7

Holstebro 4,5 6,6

Horsens 6,7 9,4

Ikast-Brande 3,2 2,4

Lemvig 1,6 2,4

Norddjurs 3,0 4,2

Odder 1,7 0,7

Randers 7,5 6,6

Ringkøbing-Skjern 4,5 4,5

Samsø 0,3 0,0

Silkeborg 7,0 6,6

Skanderborg 4,5 3,8

Skive 3,7 3,1

Struer 1,7 3,1

Syddjurs 3,2 1,4

Viborg 7,4 6,3

Århus 25,4 26,1

I alt 100,0 100,0

Væksthus Midtjylland 5



Geografisk fordeling af individuelle forløb i alt 

december 2007 – 31. maj 2011 under regionale 

programmer (STARTmidt, STARTmidt Acc, 

VÆKSTmidt, VÆKSTmidt Acc, INVESTORmidt, 

EnergiTEKmidt og FØDEVAREmidt)
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Geografisk fordeling af individuelle forløb i alt december
december 2007 – 30. juni 2014 under regionale
programmer (STARTmidt, STARTmidt Acc, VÆKST-
midt, VÆKSTmidt Acc, INVESTORmidt, EnergiTEKmidt, 
FØDEVAREmidt, CleanTEKmidt og GLOBALmidt) 



Geografisk fordeling af individuelle forløb ialt

december 2007 – 30. juni 2014 ift. indbyggertal 

Kommune %

af indbyggertal 

pr. 1. januar 2014

% 

af individuelle forløb

(december 2007– juni 2014)

Favrskov 3,7 3,2

Hedensted 3,6 2,9

Herning 6,8 7,8

Holstebro 4,5 7,3

Horsens 6,7 4,8

Ikast-Brande 3,2 3,3

Lemvig 1,6 2,0

Norddjurs 3,0 2,4

Odder 1,7 1,1

Randers 7,5 6,9

Ringkøbing-Skjern 4,5 4,3

Samsø 0,3 0,4

Silkeborg 7,0 6,3

Skanderborg 4,5 4,7

Skive 3,7 4,5

Struer 1,7 4,5

Syddjurs 3,2 2,5

Viborg 7,4 6,3

Århus 25,4 24,8

I alt 100,0 100,0

Væksthus Midtjylland 7



Flere oplysninger

www.imidt.dk

www.vhmidtjylland.dk
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4.1 Udpegelse af repræsentanter til de nye regionale 
arbejdsmarkesråd
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