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3.1 Fremtidigt beredskab Nordjylland



 

Fremtidigt beredskab Nordjylland, økonomi - fordelt på kommuner 

 

 Brønder-
slev 

Frederiks-
havn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthimmer-
land 

Aalborg  I alt 

Budget  
2014*) 

5.770.553 10.209.820 15.178.000 8.637.000 1.837.864 11.002.000 4.180.000 6.060.500 9.571.194 10.667.000 40.207.000 123.320.951 

Andel 
Besparelse**) 

460.595 777.210 840.518 492.931 23.106 542.375 267.956 371.491 567.400 481.423 2.674.995 7.500.000 

Skønnet 
betaling***) 

5.309.958 9.432.610 14.337.482 8.144.069 1.814.758 10.459.625 3.912.044 5.689.009 9.003.795 10.185.577 37.532.005 115.820.952 

*)  Indmeldt i forbindelse med dataindsamling i kommunerne, spørgeskema pr. 14. november 2014 

**) Andel er fordelt efter indbyggertal 1. kvartal 2015. 

***) Skønnet betaling i B2014-niveau 

 

De angivne beløb må betragtes som vejledende. Dels er konteringen af udgifter til beredskab forskellig fra kommune til kommune, og dels vil der blive 

udarbejdet en åbningsbalance for de 11 kommuners aktiver og passiver. Åbningsbalancens opgørelse vil blive udarbejdet på baggrund af aktivernes 

faktiske værdi vurderet af en sagkyndig person på området.  



3.1 Fremtidigt beredskab Nordjylland
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Indledning 
 

I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at der via en forenkling af 

organiseringen på beredskabsområdet kan opnås betydelige effektiviseringsgevinster med et fortsat højt 

serviceniveau for borgerne. Aftalen betyder, at kommunernes beredskaber senest den 1. januar 2016 skal 

etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af op mod 20 beredskabsenheder. 

På den baggrund aftalte KKR på mødet den 6. juni 2014, at kommunaldirektør-kredsen skulle udarbejde et 

oplæg til drøftelse af den fremtidige struktur på beredskabsområdet. Forslag til pejlemærker for det videre 

arbejde blev godkendt på KKR’s møde den 12. september 2014 sammen med nedsættelse af 

arbejdsgrupper samt tidsplan.  

Oversigt over styregruppen og de underliggende arbejdsgrupper med deltagere er vist i bilag 1.  

Overordnet set var hovedformålet for alle arbejdsgrupperne indenfor gruppens område at identificere og 

undersøge alle aspekter inden for beredskabets arbejdsopgaver ud fra de pejlemærker, som KKR har 

godkendt.  

Overordnet for alle arbejdsgrupper blev oplistet et pejlemærke om en strukturtilgang med 3 niveauer:  

 Fællesopgaver for alle 11 kommuner (1) 

 Opgaver, der kan ligge i klyngebaserede samarbejder (4) 

 Opgaver og kompetence for den enkelte kommunalbestyrelse (11) 

Herudover er henvist til Redningsberedskabets strukturudvalgs principper, nemlig: 

 Samlet risikobillede 

 Niveaudeling 

 Fri disponering 

 Standardisering og større enheder 

 Responstid – ikke afgangstid 

 Entydigt myndighedsansvar 

 Entydig kommandostruktur 

Økonomisk er der nedsat et pejlemærke om, at der som minimum skal ske en realisering af den nordjyske 

andel af de 75 mio. kr., som Regeringen og KL blev enige om at nedregulere bloktilskuddet med i 2016. Den 

nordjyske andel udgør 7,5 mio. kr. Udover reduktionen i bloktilskuddet indgik det i aftalen mellem KL og 

regeringen, at samling af beredskaberne kan tilvejebringe yderligere 100 mio. kr., svarende til 10 mio. kr. i 

Nordjylland, der anvendes i kommunerne. Der er ikke indarbejdet mål om at sikre denne reduktion. 

Hver arbejdsgruppe har udarbejdet et kommissorium og heri oplistet forventede områder og 

problemstillinger, som arbejdsgruppen skulle afdække. Der har været afholdt 4-5 møder i hver 

arbejdsgruppe. Kommissorier, referater mv. er tilgængelige på KL’s dialogportal via gruppen 

”Beredskabsstruktur Nordjylland”. 
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Alle 11 kommuner har bidraget med oplysninger via et spørgeskema til et samlet datamateriale. Materialet 

indeholder oplysninger, som har dannet udgangspunkt for analysearbejdet i alle 3 arbejdsgrupper. 

Materialet vil også kunne bruges i det videre arbejde med etablering af en samlet beredskabsenhed. 

Denne rapport er udarbejdet på baggrund af referater og øvrige notater fra styregruppen og 

arbejdsgrupperne samt indsamlet datamateriale fra kommunerne. Rapporten er udarbejdet dels som 

grundlag for en politisk drøftelse og beslutning, og dels som grundlag for det videre arbejde i forbindelse 

med etablering af en ny beredskabsenhed.  

Rapporten er ikke detaljeret i en sådan grad, at det afdækker alle problemstillinger og opgaver. 

Arbejdsgrupperne har arbejdet med overordnede hovedlinjer og principper, og er på den baggrund 

kommet med løsningsforslag og indstillinger. Efterfølgende vil der derfor være behov for at arbejde mere 

detaljeret med de enkelte områder, mens andre områder skal videregives opgavemæssigt til ledelsen af det 

nye fælles beredskab. 

Anbefalingerne er udarbejdet af styregruppen i overensstemmelse med pejlemærkerne udarbejdet af KKR, 

rapporterne fra arbejdsgrupperne samt det indsamlede datamateriale. I det omfang arbejdsgruppernes 

løsningsforslag ikke har været fuldstændig forenelige, er det sket en afvejning heraf i Styregruppens 

anbefalinger.  

 

Rapportens samlede anbefalinger 

 

Organisering 

 Ét fælles nordjysk beredskab etableret i et §60-selskab. 

 Øverste myndighed er bestyrelse bestående af en politisk repræsentant for hver af de 11 

kommuner. Det anbefales, at bestyrelsen samtidig udgør ny fælles nordjysk 

beredskabskommission, såfremt ny Beredskabslov giver mulighed herfor. 

 Der nedsættes et forretningsudvalg med en bestyrelsesrepræsentant fra hver af de 4 klynger.   

 For at sikre beredskabets dialog med de forskellige eksterne interessenter anbefales nedsat en 

dialoggruppe, der kan varetage denne opgave. Der tænkes især her på dialogen med de frivillige, 

med politiet og med medarbejderrepræsentanter. 

 Der ansættes beredskabsdirektør. Beredskabsdirektøren sammensætter i samarbejde med den 

administrative styregruppe den øvrige ledelsesgruppe. 

 Der etableres én vagtcentral 

 Der oprettes 4 klynger til varetagelse af de operative opgaver og myndighedsopgaverne 

o Nord (Frederikshavn, Læsø, Hjørring, Jammerbugt og Brønderslev) 

o Midt (Aalborg) 

o Vest (Thisted og Morsø) 

o Syd (Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerland)  
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Økonomi 

 Der arbejdes med en fasemodel for økonomien i det nye fælles selskab: 

o Fase 1 er 2016, som betragtes som et særligt etableringsår. Alle kommuner betaler et beløb 

svarende til det afsatte i budget 2014 fratrukket egen andel af besparelsen på 7,5 mio. kr. 

Budget 2014 er valgt som udgangspunkt med baggrund i, at det er opstillet uden kendskab 

til aftalen mellem KL og regeringen. 

o Fase 2 er en indfasningsperiode på maksimalt 4 år fra 2017 til 2020. Indfasningsperioden 

kan bruges til at harmonisere de 11 kommuners bidrag til det nye fælles beredskab, hvis 

man ikke ønsker at begynde med én fælles takst allerede i 2017.  

o Fase 3 er driftsfasen. Kommunerens betaling anbefales fastsat som en pris pr. indbygger -  

eventuelt justeret i forhold til et differentieret serviceniveau jævnfør dimensioneringen.  

 Der afsættes 3 mio. kr. til etableringsomkostninger. Disse hentes i 2016-2019 via yderligere 

effektivisering på 750.000 kr. pr. år. 

 

 Budgettet for det sammenlagte beredskab i Nordjylland dannes efter følgende principper: 

• De 11 deltagende kommuner overdrager deres eksisterende materiel, kontrakter mv., der 

vedrører kerneopgaven, bortset fra bygninger. 

• I det omfang beredskabet skal have råderet over bygninger, hvor der ikke i dag betales leje, 

fastsættes en leje ud fra markedsprincipper. Stedkommunens udgangsbudget korrigeres for 

denne leje, således at tilpasningen er neutral for både den afleverende kommune og 

beredskabet. 

• Stedkommunerne stiller vederlagsfrit lokaler mv. til rådighed for klyngeadministrationerne i 

det omfang Beredskabet har behov for lokaler udover det der er tilknyttet bygninger, der 

anvendes til de operative opgaver. 

• Beredskabets budget til løsning af kerneopgaverne udgøres af betalingerne fra kommunerne, 

der svarer til budget 2014 niveau fratrukket besparelsen på i alt 7,5 mio. kr. 

 Der tages udgangspunkt i oprindeligt budget 2014, da dette budget er dannet, inden 

der var kendskab til strukturreformen på beredskabsområdet. Budgetdata 

kvalitetssikres ved sammenligning med regnskabsdata for regnskabsår 2014. 

 Budgettallene fremskrives fra 2014 til 2016 med KL´s pris- og 

lønfremskrivningsprocenter. 

 Budgettet for det nye fælles beredskab reduceres med besparelsespotentialet på 7,5 

mio. kr. (i budget 2014 p/l niveau) ved opstart i 2016. Besparelsen fordeles til de 

deltagende kommuner ud fra indbyggertal pr. 1. januar 2015.   

• I løbet af 2016 skal bestyrelsen vurdere potentialerne for yderligere reduktioner på sigt 

udover de 7,5 mio. kr. 

 

 

• Øvrige serviceopgaver, der i dag udføres af beredskabet, overdrages med mandskab og 

materiel til det nye beredskab, med en betaling svarende til det hidtidige budget. 

Kommuner, der i dag får løst sådanne opgaver er forpligtet til at lade beredskabet løse disse i 

en to-årig periode – og beredskabet er forpligtet til at løse disse i to-årsperioden, med 

mindre andet aftales. 
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• I løbet af 2016 fastsættes principper for fremtidig betaling. Udgangspunktet for fremtidige 

betalinger er indbyggertallet. Bestyrelsen får mulighed for at aftale en indfasningsmodel med 

sigte på, at principperne er fuldt indfaset, når der er lavet en fælles risikobaseret 

dimensionering. Der kan eventuelt foretages justeringer i forhold til et differentieret 

serviceniveau jævnfør dimensioneringen.  

• I løbet af 2016 udarbejder beredskabet en investeringsplan med tilhørende 

finansieringsplan, der tager udgangspunkt i en finansiering indenfor rammen. 

• Tjenestemænd overgår ikke til det nye fælles beredskab, men lejes ud af ejerkommunerne. 

• Der laves en åbningsbalance for de 11 kommuners aktiver og passiver. Åbningsbalancens 

opgørelse skal ske på baggrund af aktivernes faktiske værdi vurderet af en sagkyndig person 

på området. 

 

HR 

 Virksomhedsoverdragelsesloven træder i kraft ved overførslen af kommunale opgaver til det nye 

selskab 

 Der vil køre to (mere eller mindre) sideløbende processer: 

o Én den enkelte kommune med bl.a. varsling og overførsel af medarbejdere 

o Èn i det nye selskab med etablering af hele HR-området 

 Det anbefales, at der etableres en ”HR-back-up-gruppe” for ledelsen i det nye selskab. Gruppen 

kan bistå med koordinering m.v. i overdragelsesprocessen og give sparring på de 

personalemæssige processer, politikker m.v. der skal etableres i det nye selskab. Det anbefales, at 

der udpeges en HR-ansvarlig fra hver enkelt kommune. 

 
Operative opgaver 
Det anbefales, at der arbejdes ud fra følgende model: 

Basisenheder  

 Der vil som udgangspunkt være tale om, at alle stationer uanset størrelse er en basisenhed 

 Basisenheden skal kunne klare langt hovedparten af almindelige udrykninger med første 

udrykningsenhed 

 Første udrykningsenhed skal fastsættes ud fra risikodimensioneringen 

 Hvis der er tale om meget små stationer med fx under 20 udrykninger om året, vil det ikke give 

mening at opgradere dem til et evt. aftalt større basisenhedsniveau. Dette vil betyde en udvidelse 

af serviceniveauet. Dette vil ikke være gældende for Læsø. 

 

Basisfunktioner 

 Er 1. udrykningen fra en basisenhed ud fra en given pick-liste 

 Kan være 2. udrykning, hvis der er samtidighed i forhold til en anden basisenhed i et nærmere 

defineret geografisk område 

 Kan være assistance til en igangværende udrykning 
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Klynger 

Klynger er en samling af stationer inden for hvert af de 4 geografiske områder Nord, Syd, Vest og Midt. 

I klyngen samles en række funktioner således at klyngeenhederne som udgangspunkt kan klare alle 

forekomne hændelser på niveau 2. 

Klyngefunktioner 

 Er 2. udrykningen. Skal som udgangspunkt være samme serviceniveau i hele det nye beredskab. Det 

skal være begrænset med basisenheder, som har både 1. og 2. udrykning  

 Assistance til en i gangværende udrykning 

 Funktioner, som har mere speciel eller særlig funktion 

 Specialkøretøjer, fx vandtankvogn vil være en klyngefunktion 

 Klyngefunktioner kan placeres på en basisenhed 

 

Overordnet regionalt beredskab 

 Særlige funktioner som kun behøves et sted i regionen fx luft og lys, højderedning, 

sammenstyrtning, tung frigørelse m.v. 

 Funktioner som ikke kan løses af klyngerne pga. kapacitet 

 3. udrykning 

 

Niveau 3 beredskab 

 Beredskabsstyrelsen i Thisted. 

 Skal være med til at sikre den faglige dybde 

 Støttefunktion til aflastning af opgaver 

 Specialkapaciteter 

 

Frivillige 

Det anbefales, at et nordjysk beredskab i fremtiden også indeholder frivillige, som bidrager med vigtige 

funktioner og derfor bør værnes om. Den fremtidige organisering af de frivillige bør tage hensyn til nærhed 

og lokal forankring, som er højt prioriteret. Derfor anbefales det, at de frivillige knyttes op på klyngerne. 

 

Myndighedsopgaver 
Vedr. den brandtekniske byggesagsbehandling skal der findes snitflader til den øvrige kommunale 

byggesagsbehandling, derfor anbefales følgende: 

 Simple myndighedsopgaver (bygningsreglement) kan med fordel fortsat håndteres sammen med 

den ordinære byggesagsbehandling. 

 Kompliceret brandteknisk byggesagsbehandling (tekniske forskrifter) og brandsyn, bør varetages i 

de enkelte klynger.  
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 Særligt kompliceret brandteknisk byggesagsbehandling og kompliceret brandsyn, vil med fordel 

kunne løses i én af klyngerne, hvor personale med særlige kompetencer lokaliseres. 

 

Denne overordnede beskrivelse af opgavefordelingen, skal efter selskabets dannelse nærmere aftales og 

beskrives konkret, således snitfladerne imellem §60-selskabet og de enkelte kommunale byggeafdelinger er 

veldefineret. 

 

Det anbefales endvidere, at§60-selskabet arbejder for at tildele klyngerne tværgående koordinerende 

funktionerne indenfor selskabet. Ovenfor er eksemplet med ”særligt kompliceret brandteknisk 

bygesagsbehandling” og ”kompliceret brandsyn” omtalt - men det kunne også handle om 

”informationskampagner”, ”undervisningsforløb” osv.  

 

Vagtcentral  

 de fire nuværende vagtcentraler – Aalborg, Frederikshavn, Falck og Thisted – samles i én enhed, 

som udgangspunkt på en fælles adresse, hvor man med anvendelse af nuværende og tilgængelig 

teknologi kan sikre fælles overblik og kommunikation, 

 vagtcentralen i forlængelse heraf kan placeres organisatorisk udenfor § 60-selskabet og drives efter 

kontrakt med dette, idet nuværende entrepriseaftaler løber videre til udløb eller ændres efter 

forhandling, og idet der på sigt kan etableres et OPP, 

 den nye, fælles brandvagtcentral, der dækker alle 11 kommuner, kan tilbyde 

servicevagtcentralopgaver til alle kommuner med henblik på at sikre optimal ressourceudnyttelse, 

 øvrige serviceopgaver udenfor vagtcentralregi kan løses centralt i fællesskabet, i de nye 

beredskabsklynger eller fortsat varetages i hver kommune, samt at  

 der tages kontakt med andre myndigheder med henblik på analyse af muligheder for yderligere 

samarbejde på vagtcentralområdet 
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Hvad skal der ske i 2015? 
 

Nedenfor skitseres de væsentligste milepæle for processerne i 2015: 

I kommunerne: 

Aktivitet 
 

Tidsplan 

Anbefalinger til nyt beredskab – model og 
finansiering 
 

KKR-møde den 24. april 2015 

Borgmesterkredsen nedsættes som politisk 
styregruppe i etableringsfasen 

April 2015  

Styregruppen fortsætter som koordinerings- og 
sparringsgruppe for overdragelsen i 
etableringsfasen 

April 2015 

Principgodkendelse i kommunalbestyrelser/byråd Maj 2015 
 

Endelig godkendelse af nyt beredskab i 
kommunalbestyrelser/byråd 

November-december 2015 

 

I det fælles §60-selskab:  

Aktivitet Tidsplan 

Tiltrædelse beredskabsdirektør 1. juni 2015 
 

Etablering af organisation, herunder ledelseslag  Juni – oktober 2015 
 

Udarbejdelse af forretningsplan, 
administrationsaftale m.v. 

Juni – november 2015 

Statsforvaltningens godkendelse af vedtægter for 
nyt selskab 

November 2015 

Nyt selskab er etableret 
 

1. januar 2016 

 

Det anbefales, at ledelsen af det nye fælles §60-selskab får mulighed for at trække på ekspertbistand fra de 

11 kommuner i opstartsfasen. Her tænkes især på assistance indenfor jura, økonomi og personale.   
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Organisering 
 

Organiseringen af et nordjysk beredskab tager udgangspunkt i, at der etableres ét beredskab for hele 

regionen i et § 60 fællesskab. 

 

Den øverste myndighed i Beredskab Nordjylland er en ny fælles Beredskabskommission for de 

11 kommuner, der varetager den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Derudover nedsættes 

en Bestyrelse bestående af politiske repræsentanter for de 11 deltagerkommuner. Det anbefales, at 

Beredskabskommissionen og Bestyrelsen bliver slået sammen, såfremt den endelige lovgivning giver 

mulighed for det. 

 

Det anbefales endvidere, at bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg med en bestyrelsesrepræsentant 

for hver af de 4 klynger.   

 

For at sikre beredskabets dialog med de forskellige eksterne interessenter anbefales der nedsat en 

dialoggruppe, der kan varetage denne opgave. Der tænkes især her på dialogen med de frivillige, med 

politiet og med medarbejderrepræsentanter.  

 

Beredskabet får en fælles beredskabsdirektør. KKR besluttede på mødet den 27. februar 2015 at 

igangsætte ansættelsesproceduren i forhold til ansættelse af beredskabsdirektøren med forventet 

ansættelse pr. 1. juni 2015. En del af beredskabsdirektørens første opgaver bliver i samarbejde med den 

administrative styregruppe at sammensætte den øvrige ledergruppe i organisationen. 

 

Organisatorisk anbefales det, at der etableres én vagtcentral, som skal dække hele Nordjylland. Opgaverne 

for vagtcentralen er beskrevet nærmere i afsnittet om vagtcentralen og øvrige serviceopgaver. I en 

overgangsordning kan vagtcentralen fordele sig på flere adresser, dog kun med døgnbemanding på ét sted. 

Desuden søges samarbejde med eksterne partnere om deltagelse i fælles vagtcentral.  Vagtcentralen 

refererer på linje med en fælles administration til beredskabsdirektøren. 

 

Fra den operative arbejdsgruppe anbefales, at der oprettes fire operative klyngeberedskaber ud fra 

geografisk placering i landsdelen.  Klyngeberedskaberne bygger på en fælles placering af særligt materiel 

sammen med opgaverne, hvor det giver bedst mening at løse dem. Derudover løses en række opgaver på 

tværs af de 11 kommuner.  

 

Beredskabet kommer således til at bestå af Klynge Midt (Aalborg Kommune), Klynge Vest (Thisted og 

Morsø Kommuner), Klynge Syd (Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerland Kommuner) og 

Klynge Nord (Frederikshavn, Læsø, Hjørring, Brønderslev og Jammerbugt Kommuner). 

Det vil som udgangspunkt også være på klyngeniveau, at ansvaret for myndighedsindsatsen vil blive 

placeret. Ligesom for operative opgaver kan særligt kompliceret brandteknisk byggesagsbehandling og 

kompliceret brandsyn placeres på en af klyngerne. 

 

Det anbefales, at selskabet placeret med hovedsæde i tilknytning til en af klyngernes administrationer.  
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Den samlede oversigt over organisationen er vist i diagrammet på nedenfor: 
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Jura 
 

Der er hovedsagelig 3 love, der ligger til grund for arbejdet med etablering af nyt fælles beredskab, 

Beredskabsloven, Kommunestyrelsesloven og Lov om virksomhedsoverdragelse. Beredskabsloven danner 

baggrund for det indholdsmæssige i beredskabet, Kommunestyrelsesloven fastlægger rammerne for 

etableringen af §60-selskabet, og Lov om virksomhedsoverdragelse udstikker rammerne for overdragelsen 

af medarbejdere fra de enkelte kommuner til det nye fælles beredskab. Virksomhedsoverdragelsen 

behandles særskilt i et senere afsnit om HR.     

Der er under den gældende Beredskabslov umiddelbart betydelig frihed for kommunalbestyrelsen til at 

organisere det kommunale beredskab, herunder indgå i samarbejder med andre kommuner. 

Beredskabsloven regulerer kommunens mulighed for delegation af opgaver inden for det kommunale 

redningsberedskab, og kommunens mulighed for at overgive kommunens kompetence og ansvar iht. 

Beredskabsloven til andre, jf. beskrivelsen nedenfor:  

1. Kommunen kan indgå aftaler med andre kommuner, private mv. om at udføre operative 

opgaver inden for det kommunale beredskab (leverandør- og udfører-modeller), jf. 

Beredskabslovens § 13, stk. 1. Serviceopgaver kan ligeledes indgå. Kommunen har fortsat 

uindskrænket ansvar for opgaverne iht. Beredskabsloven (delegation). Kommunen kan 

eventuelt etablere sig i selskabsform (aktieselskab) sammen med andre kommuner, som 

herefter bliver leverandør til kommunerne iht. § 13.  

2. Kommunen kan indgå aftaler med foreninger, organisationer og private personer om, at 

disse bistår med udførelse af særlige opgaver, jf. Beredskabslovens § 13, stk. 2. 

Kommunen har fortsat uindskrænket ansvar for opgaverne inden for det kommunale 

beredskab iht. Beredskabsloven (delegation).  

3. Kommunen kan indgå aftaler mellem to eller flere kommuner om forskellige former for 

praktisk samarbejde, iht. kommunalfuldmagtsreglerne. Samarbejdet kan organiseres i 

selskabsform (aktieselskab).  

4. Kommunen kan indgå aftale mellem to eller flere kommuner om samordning af deres 

redningsberedskab med nedsættelse af fælles beredskabskommission, jf. 

Beredskabslovens § 10. Kommunen kan alene indgå samarbejde med andre kommuner, 

hvor kommunen overlader sit ansvar iht. Beredskabsloven helt eller delvist, såfremt det 

sker iht. § 10, dvs. organiseres som kommunalt fællesskab. (§ 60- selskab) 

KL’s aftale med regeringen forudsætter, at de 87 eksisterende kommunale beredskabsenheder bliver til 

max 20 fælles beredskabsenheder inden 1. januar 2016. Dette medfører, at de kommunale 

beredskabskommissioner ved sammenlægningen (samordning – punkt 4 ovenfor) indgår som selvstændige 

enheder.  

KL har i notat af 20. september 2014 fremført, at dette under den gældende lovgivning alene kan ske ved, 

at kommunerne samordner deres redningsberedskab gennem nedsættelse af fælles 

beredskabskommission iht. Beredskabsloven § 10. Samordningen skal organiseres som et kommunalt 

fællesskab, jf. kommunestyrelseslovens § 60. Det følger af Beredskabsloven, at: 
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• Samordningen skal omfatte alle operative opgaver iht. Beredskabsloven, 

• Samordningen kan omfatte myndighedsudøvelse iht. Beredskabslovens §§ 34-37 

• Samordningen kan omfatte serviceopgaver, der ikke udføres iht. Beredskabsloven 

 
Egentlig myndighedsudøvelse henhører fortsat under den enkelte kommunalbestyrelse og kan ikke 

henlægges til den fælles beredskabskommission. Kommunalbestyrelsen skal således bl.a. sørge for 

vedtagelse og revision af kommunens beredskabsplan, jf. Beredskabslovens § 25, og beslutninger efter 

beskyttelsesrumsloven. Kommuner, der samordner deres redningsberedskab, kan dog koordinere den 

samlede beredskabsplanlægning. Vedtagelse af plan for risikobaserede dimensionering af 

redningsberedskabet, jf. BEK 765 205 med senere ændringer, skal ligeledes varetages af 

kommunalbestyrelsen. 

Der er varslet en ændring af Beredskabsloven. Ændringen vurderes især at kunne få konsekvenser i forhold 

til beredskabskommission. Ændringerne er endnu ikke kendte, og derfor ikke mulige at inddrage i 

overvejelser og model for det nye fremtidige nordjyske beredskab. 

Økonomi 

Indfrielse af besparelseskrav 

I forbindelse med sammenlægningen af de kommunale beredskaber reduceres det samlede bloktilskud 

med 75 mio.kr. i 2016. For det nye nordjyske beredskab indebærer dette et besparelseskrav på 7,5 mio. kr., 

hvis reformen skal være udgiftsneutral for de 11 nordjyske kommuner under ét.   

I processen med at finde frem til den fremtidige beredskabsmodel i Nordjylland er det forudsat, at der skal 

tilvejebringes en besparelse på 7,5 mio. kr. i budget 2016. Med en samlet beredskabsomsætning på ca. 

126,5 mio.kr. svarer det til godt 5%. 

I det følgende redegøres for de forhold, der samlet set leder til en vurdering af, at det er realistisk at 

tilvejebringe en besparelse på 7,5 mio.kr. allerede det første år. Dertil kommer, at det ser ud til at være 

muligt at finde yderligere besparelser efter de første 1-3 års introduktionsperiode.  

Fire forhold, som gør dette realistisk:  

1. Samlet administration og ledelse  

2. Én døgnbemandet vagtcentral frem for tre  

3. Enkelte justeringer i det operative beredskab under den nuværende dimensionering  

4. Genforhandling af kontrakter 

Ad 1) Èt samlet beredskab gør det muligt at reducere i de samlede administrationsomkostninger, idet 

administrationen kan samles i én enhed. Samtidig vil antallet af ledere kunne reduceres markant, da der 

ikke længere vil være behov for 11 beredskabschefer. Det skal dog bemærkes, at en del af 

beredskabscheferne også varetager andre ledelsesopgaver, og der dermed ikke anvendes 11 årsværk til 

funktionen. En optimering af den administrative ledelse vil dels ske ved den umiddelbare dannelse af det 

nye beredskab, dels ved en optimering i løbet af de første introduktionsår. Løst anslået forekommer det 
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sandsynligt, at der kan spares minimum 1-2 mio. kr. årligt på administration og ledelse i løbet af de første 1-

3 år. 

 Ad 2) I dag er der døgnbemanding på tre vagtcentraler, hvorfor der vil være en betragtelig besparelse ved 

kun at skulle holde døgnåbent på én central. Desuden vil der også i dagtimerne kunne ske en 

effektivisering. Herudover vil der være besparelsespotentiale i at indlede samarbejde med andre 

organisationer, der driver lignende vagtcentralfunktioner, for derved at kunne opnå et endnu større 

rationale. Besparelsen vil være afhængig af, om der kan indgås samarbejde med andre vagtcentraler, og i 

hvor høj grad der opretholdes flere fysiske placeringer. En besparelse på 2-4 mio. kr. vurderes sandsynlig.  

Ad 3) Selv om der er lagt op til ikke at ændre på dimensioneringen fra 1. januar 2016, vil der kunne 

foretages en række umiddelbare optimeringer i det operative beredskab, fordi kommunegrænserne ikke 

udgør en barriere i opgavetilrettelæggelsen fra og med 2016. Samtidig vil der være mulighed for i endnu 

højere grad at gøre fælles brug af specialkøretøjer og andet særligt grej. På lidt længere sigt vurderes der at 

være mulighed for yderligere besparelser ved en mere optimal udnyttelse af materiel, specialisering af visse 

funktioner mv. Det er vanskeligt at vurdere potentialet det første år, men på sigt er vurderingen, at der vil 

kunne spares 1-5 mio. kr., bl.a. udløst af et mindre behov for specialmateriel. 

 Ad 4) Endelig vil der være mulighed for at genforhandle kontrakterne med Falck og enkelte andre 

leverandører, blandt andet af IT-systemer, så de afspejler den nye samlede nordjyske struktur. Her vil der 

også være mulighed for at opnå besparelser fra den første dag samt yderligere besparelser i takt med, at 

den nye organisation får defineret en ny dimensionering.  Det vurderes umiddelbart at være muligt at finde 

besparelser på kort sigt på minimum 2-3 mio. kr. og sandsynligvis mere på sigt.  

Besparelsen på 7,5 mio. kr. årligt er kravet til den nye organisation. Spørgsmålet har ikke været genstand 

for en nærmere økonomisk analyse i nordjysk regi, men læner sig op ad de analyser, der lå til grund for 

aftalen om kommunerne økonomi i 2015 mellem regeringen og KL. På baggrund heraf er det samlet set 

vurderingen, at det forventede rationale kan opnås. 

Der arbejdes med en fasemodel i forhold til økonomien i det nye fælles selskab. To datoer er særligt 

afgørende i den forbindelse, nemlig: 

 1. januar 2018, hvor fælles risikobaseret dimensionering forventes at være på plads 

 1. januar 2020, hvor overgangsordningen i forbindelse med finansieringsmodellen for det nye 
selskab udløber. 

Det vurderes, at en fælles risikobaseret dimensionering vil kunne generere yderligere besparelser. Dette 

element anbefales afdækket i fællesskab mellem kommunerne og den nye beredskabsorganisation i løbet 

af 2016-2017. 

 

Fasemodel for etableringen af økonomien  

Økonomien i dannelsen af et nyt fælles beredskab i Nordjylland kan overordnet inddeles i følgende 3 faser: 

o Fase 1 er 2016, som betragtes som et særligt etableringsår. Alle kommuner betaler et beløb 

svarende til det afsatte i budget 2014 fratrukket egen andel af besparelsen på 7,5 mio. kr. 
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Budget 2014 er valgt som udgangspunkt med baggrund i, at det er opstillet uden kendskab til 

aftalen mellem KL og regeringen. 

o Fase 2 er en indfasningsperiode på maksimalt 4 år fra 2017 til 2020. Indfasningsperioden kan 

bruges til at harmonisere de 11 kommuners bidrag til det nye fælles beredskab, hvis man 

ikke ønsker at begynde med én fælles takst allerede i 2017.  

o Fase 3 er driftsfasen. Kommunerens betaling anbefales fastsat som en pris pr. indbygger -  

eventuelt justeret i forhold til et differentieret serviceniveau jævnfør dimensioneringen.  

  

De økonomiske principper for dannelse af et nyt fælles beredskab 

Der afsættes 3 mio. kr. til implementeringsomkostninger. Disse midler kan bruges allerede fra 2015. 

Aalborg Kommune lægger ud og får beløbet tilbage over 4 år fra 2016 til og med 2019. Det nye fælles 

beredskab skal dermed præstere en yderligere effektivisering på 750.000 kr. pr. år. 

Til at sikre driften i det nye fælles beredskab det første år betaler de 11 kommuner i Nordjylland et beløb til 

det nye fælles beredskab svarende til kommunernes hidtidige driftsbudgetter på beredskabsområdet. 

Eksisterende kontrakter, aftaler, materiel, bygninger og personale stilles til rådighed af de 11 kommuner for 

det nye selskab i 2016. 

Ejerskab til eksisterende bygninger forbliver som udgangspunkt hos den enkelte kommune. Bestyrelsen 

kommer i løbet af 2016 med et oplæg til, hvorledes grunde og bygninger skal håndteres fra 2017 og frem. 

I løbet af det første år, 2016, afklares kommunernes fremtidige takstbetaling. Takstbetalingen skal 

fastsættes, så selskabet vil kunne honorere både kontraktbundne udgifter, lønudgifter og udgifter til leje/ 

køb samt vedligeholdelse af bygninger, køretøjer og driftsmateriel. 

Lejeaftale/afdragsperiode på køb indgås for en længere aftale – afhængig af aktivernes forventede levetid. 

 

Anbefaling 

Budgettet for det sammenlagte beredskab i Nordjylland dannes efter følgende principper: 

• De 11 deltagende kommuner overdrager deres eksisterende materiel, kontrakter mv., der 

vedrører kerneopgaven, bortset fra bygninger. 

• I det omfang beredskabet skal have råderet over bygninger, hvor der ikke i dag betales leje, 

fastsættes en leje ud fra markedsprincipper. Stedkommunens udgangsbudget korrigeres for 

denne leje, således at tilpasningen er neutral for både den afleverende kommune og 

beredskabet. 

• Stedkommunerne stiller vederlagsfrit lokaler mv. til rådighed for klyngeadministrationerne i 

det omfang Beredskabet har behov for lokaler udover det der er tilknyttet bygninger, der 

anvendes til de operative opgaver. 

• Beredskabets budget til løsning af kerneopgaverne udgøres af betalingerne fra kommunerne, 

der svarer til budget 2014 niveau fratrukket besparelsen på i alt 7,5 mio. kr. 
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• Der tages udgangspunkt i oprindeligt budget 2014, da dette budget er dannet, inden der var 

kendskab til strukturreformen på beredskabsområdet. Budgetdata kvalitetssikres ved 

sammenligning med regnskabsdata for regnskabsår 2014. 

• Budgettallene fremskrives fra 2014 til 2016 med KL´s pris- og lønfremskrivningsprocenter. 

• Budgettet for det nye fælles beredskab reduceres med besparelsespotentialet på 7,5 mio. kr. 

(i budget 2014 p/l niveau) ved opstart i 2016. Besparelsen fordeles til de deltagende 

kommuner ud fra indbyggertal pr. 1. januar 2015.   

• I løbet af 2016 skal bestyrelsen vurdere potentialerne for yderligere reduktioner på sigt 

udover de 7,5 mio. kr. 

• Øvrige serviceopgaver, der i dag udføres af beredskabet, overdrages med mandskab og 

materiel til det nye beredskab, med en betaling svarende til det hidtidige budget. Kommuner, 

der i dag får løst sådanne opgaver er forpligtet til at lade beredskabet løse disse i en to-årig 

periode – og beredskabet er forpligtet til at løse disse i to-årsperioden, med mindre andet 

aftales. 

• I løbet af 2016 fastsættes principper for fremtidig betaling. Udgangspunktet for fremtidige 

betalinger er indbyggertallet. Bestyrelsen får mulighed for at aftale en indfasningsmodel med 

sigte på, at principperne er fuldt indfaset, når der er lavet en fælles risikobaseret 

dimensionering. Der kan eventuelt foretages justeringer i forhold til et differentieret 

serviceniveau jævnfør dimensioneringen.  

• I løbet af 2016 udarbejder beredskabet en investeringsplan med tilhørende finansieringsplan, 

der tager udgangspunkt i en finansiering indenfor rammen. 

• Tjenestemænd overgår ikke til det nye fælles beredskab, men lejes ud af ejerkommunerne. 

• Der laves en åbningsbalance for de 11 kommuners aktiver og passiver. Åbningsbalancens 

opgørelse skal ske på baggrund af aktivernes faktiske værdi vurderet af en sagkyndig person 

på området. 

HR 
 

Det er Virksomhedsoverdragelsesloven, der træder i kraft ved overførsel af kommunale opgaver til et nyt 

fælleskommunalt beredskabsselskab. Dette betyder, at der er to afgørende forudsætninger for 

igangsætning af de personalemæssige tiltag i forbindelse med etableringen af et nyt fælleskommunalt 

beredskab. 

1. Detaljeret opgaveoversigt for det nye selskab er nødvendig for vurderingen af, hvilke opgaver, der 
overføres fra kommunerne til det nye selskab, og dermed afgørende for vurderingen af, hvilke 
konkrete medarbejdere, der skal følge opgaven. 
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2. Statsforvaltningens godkendelse af vedtægterne for det nye selskab skal foreligge før det er muligt 
at vurdere, hvorvidt en overdragelse af en medarbejder medfører væsentlige vilkårsændringer. 

Nedenfor skitseres de HR-relaterede opgaver, der vil være nødvendige at igangsætte i henholdsvis de 

enkelte kommuner og det nye selskab. 

 

Den enkelte kommune Det nye §60 selskab 

 Beslutning om hvilke medarbejdere, der 
skal virksomhedsoverdrages til det nye 
selskab. Forudsætter fastlæggelse af hvilke 
opgaver, der overføres til det nye selskab, 
da disse danner baggrund herfor. 

 Bruttoliste – nettoliste med 
kontaktoplysninger, lønniveau, anciennitet, 
uddannelse, særlig beskyttelse, arbejdstid, 
mv.  

 Opsigelse af diverse lokalaftaler, kontrakter 
m.v. 

 Udsendelse af varslingsbreve til de berørte 
medarbejdere 

 Eventuelle partshøringer, hvis der er tale 
om væsentlige vilkårsændringer 
 

 Forsikringer 

 Opsigelse, forhandling og indgåelse af nye 
lokalaftaler, kontrakter m.v.  

 Personalepolitik 

 Etablering af SU/MED-system og AM 

 Lønsystem  

 Ansættelsesbreve 

 M.v. 

Væsentlige vilkårsændringer kræver 6 mdr.´ s varsel, og det kan betyde, at det vil være nødvendigt med 

overgangsmåneder i starten af 2016, hvor de berørte medarbejdere stadig er ansat i den enkelte kommune 

indtil varslingsperioden udløber. 

Anbefaling 

Det anbefales, at der etableres en ”HR-back-up-gruppe” for ledelsen af det nye selskab. Gruppen kan bistå 

med koordinering m.v. i overdragelsesprocessen og give sparring på de personalemæssige processer, 

politikker m.v. der skal etableres i det nye selskab. Det anbefales, at der udpeges en HR-ansvarlig fra hver 

enkelt kommune. 

Operative opgaver 
 

Udover de fælles pejlemærker, er der for arbejdsgruppen for Operative opgaver opstillet specifikke 

pejlemærker: 

 Ingen forringelse af responstiden 

 Fortsat attraktivitet for deltidsbrandmænd 

 Anvendelse af den bedst mulige teknologi 
 Fortsat statsligt beredskab i Thisted 

Arbejdsgruppen forudsætter derudover: 
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 At organiseringen af den operative struktur tager udgangspunkt i én fælles vagtcentral 

 At de nuværende stationer bevares 

 

Arbejdsgruppens opgaver 

Arbejdsgruppens opgave har været at udarbejde en beskrivelse af fordele og ulemper samt anbefalinger i 

henhold til placering af de operative opgaver i forhold til 1-4-11-strukturtilgangen. 

Arbejdsgruppen har bl.a. arbejdet med følgende opgaver: 

 Operativ struktur, herunder samspillet med det statslige beredskab 

 Afdækning af det nuværende beredskab med status for beredskabet, mandskab, materiel, 

stationer, økonomi m.v. (spørgeskema) 

 Afdækning og fastlæggelse af responstider i forhold til risikobaseret dimensionering 

 Afklaring af det fremtidige beredskab i forhold til robustheden (dybde og brede) af et 

basisberedskab på lokale operative beredskabsenheder (stationer) 

 Afklaring af det fremtidige beredskab i forhold til robustheden (dybde og brede) af klynge/center 

enheder, her under behovet for specialfunktioner eller samling af funktioner et sted. 

 Afklaring af operative ledelse i forhold til lokale operative beredskabsenheder samt klynge/ center 

enheder, her under chefvagtordning samt indsatsledelse.  

 

Status 

Inden for det operative område er der på visse områder store forskelle på, hvorledes kommunerne løser 

opgaven. Alle 11 kommuner har i større eller mindre grad aftale med Falck om at løse opgaven. I Thisted og 

Aalborg kommuner varetages opgaven dog primært af kommunen selv. I alle 11 kommuner, undtagen 

Aalborg, løses den operative opgave ved tilkald af deltidsansatte brandmænd i lokalområdet omkring en 

brandstation. I Aalborg by klares opgaven med udgangspunkt i fuldtidsansatte brandmænd, som kan rykke 

ud straks, og herefter suppleret op med deltidsansatte brandmænd.  

Flere kommuner supplerer deres beredskab med hjælp fra frivillige.  

Lovgivningsmæssigt er kommunernes serviceniveau på beredskabsområdet som minimum godkendt ud fra 

en risikodimensionering foretaget i den enkelte kommune. Herudover kan serviceniveauet indeholde 

politiske ønsker på konkrete områder. 

Der henvises i øvrigt til datamateriale1 indsamlet fra de 11 nordjyske kommuners beredskab, hvoraf der 

bl.a. fremgår omfanget af udrykninger fordelt på typer, brandstationer, materiel primært i form af 

forskellige typer af køretøjer, økonomi samt personale til opgaven. 

 

                                                           
1
 Datamaterialet findes bagerst i rapporten som bilag 2. 
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Forslag til løsning 

Arbejdet er baseret på, at alle 11 kommuner er med i én samlet beredskabsenhed samt de fire plejemærker 

fremhævet af Styregruppen. 

Herudover blev fremhævet, at robusthed i bredden og dybden er vigtig. Robust i bredden fortæller, hvor 

mange samtidige hændelser der kan klares. Her tænkes, udover 1. udrykninger, på omfanget af 2. 

udrykninger, mandskab og materiel, samt den faglige bredde, hvor enheden har den nødvendige 

kompetence. Robusthed i dybden fortæller, hvor længe beredskabsenheden kan være klar til en langvarig 

hændelse med den nødvendige kapacitet. 

Når en ny beredskabsstruktur er politisk vedtaget, skal der udarbejdes en ny samlet risikodimensionering. 

De nuværende risikodimensioneringer i de 11 kommuner vil være gældende indtil da. 

Overordnet blev drøftet nogle principper for placering af funktioner på basisenheder og klynger, som er: 

• samarbejde 

• fleksibilitet  

• sund fornuft 

• nærhed 

• dybden 

 

På arbejdsgruppens møder er blevet drøftet begreberne basisenhed og klynger op mod basisfunktioner og 

klyngefunktioner. Nedenfor er nævnt de beskrivelser og kommentarer, der blev givet om de enkelte 

begreber. Herudover blev drøftet et regionalt beredskab med funktioner, som kun er nødvendigt at have et 

sted i regionen samt funktioner på niveau 3 beredskab (staten). 

 

Organisering  

En basisenhed  

 Der vil som udgangspunkt være tale om, at alle stationer uanset størrelse er en basisenhed 

 Basisenheden skal kunne klare langt hovedparten af almindelige udrykninger med første 

udrykningsenhed 

 Første udrykningsenhed skal fastsættes ud fra risikodimensioneringen 

 Hvis der er tale om meget små stationer med fx under 20 udrykninger om året, vil det ikke give 

mening at opgradere dem til et evt. aftalt større basisenhedsniveau. Dette vil betyde en udvidelse 

af serviceniveauet. Dette vil ikke være gældende for Læsø. 

 Klyngefunktioner kan placeres på basisenheder, hvor det er mest hensigtsmæssigt i forhold til 

geografisk placering eller andre risikomæssige forhold (fx særlig type af virksomhed) 

 Det vurderes, at der er for mange specialkøretøjer i Nordjylland fx vandtankvogne, som ikke skal 

være standard på en basisenhed, men bør i stedet placeres som en klyngefunktion (som så kan 

være placeret på en udvalgt basisenhed) 

 Kan være 2. udrykning eller fysisk flyttes til at være klar på en anden basisenhed ved sammenfald af 

hændelser (fleksibilitet og fri disponering) 
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Basisfunktioner 

 Er 1. udrykningen fra en basisenhed ud fra en given pick-liste 

 Kan være 2. udrykning, hvis der er samtidighed i forhold til en anden basisenhed i et nærmere 

defineret geografisk område 

 Kan være assistance til en igangværende udrykning 

Klynger 

Klynger er en samling af stationer inden for et geografisk område. 

Det anbefales, at der etableres 4 klynger: 

 Nord:  Læsø, Hjørring, Frederikshavn, Jammerbugt og Brønderslev 

 Vest:  Thisted og Morsø (Midt- og Vestjyllands politikreds) 

 Syd:  Vesthimmerland, Mariagerfjord og Rebild 

 Aalborg: Aalborg 

 

I klyngen samles en række funktioner således at klyngeenhederne som udgangspunkt kan klare alle 

forekomne hændelser på niveau 2. 

Klyngefunktioner 

 Er 2. udrykningen. Skal som udgangspunkt være samme serviceniveau i hele det nye beredskab. Det 

skal være begrænset med basisenheder, som har både 1. og 2. udrykning  

 Assistance til en i gangværende udrykning 

 Funktioner, som har mere speciel eller særlig funktion 

 Specialkøretøjer, fx vandtankvogn vil være en klyngefunktion 

 Klyngefunktioner kan placeres på en basisenhed 

Overordnet regionalt beredskab 

 Særlige funktioner som kun behøves et sted i regionen fx luft og lys, højderedning, 

sammenstyrtning, tung frigørelse m.v. 

 Funktioner som ikke kan løses af klyngerne pga. kapacitet 

 3. udrykning 

Niveau 3 beredskab 

 Beredskabsstyrelsen i Thisted. 

 Skal være med til at sikre den faglige dybde 

 Støttefunktion til aflastning af opgaver 

 Specialkapaciteter 

 

Frivillige 

Det anbefales, at et nordjysk beredskab i fremtiden også indeholder frivillige, som bidrager med vigtige 

funktioner og derfor bør værnes om. Den fremtidige organisering af de frivillige bør tage hensyn til nærhed 

og lokal forankring, som er højt prioriteret. Derfor vil arbejdsgruppen anbefale, at de frivillige knyttes op på 

klyngerne. 
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Vilkårene for deltidsansatte 

 Der er begrænsninger på hvor mange forskellige typer af funktioner en deltidsansat brandmand 

kan håndtere – her tænkes i uddannelse og vedligeholdelse 

 Mulighed for at placere klyngefunktioner på lokale basisenheder for at fastholde kompetencer 

Operativ ledelse 

Der var bred enighed om den operative ledelse afhænger af risikodimensioneringen og den deraf afledte 

udrykningssammensætning på pick-listen. Herudfra blev drøftet hovedlinjerne for operativ ledelse ud fra 

basisenheder og klynger, samt tværgående ledelsesfunktioner for det regionale niveau.  

Hovedprincippet er, at for basisfunktioner er holdlederen den operative ledelse, mens det for 

klyngefunktionerne er indsatslederen. 

For basisfunktioner vil holdlederen altid kunne kalde en indsatsleder. Holdlederen kan klare 

opstartsopgaver ved større hændelser, og hvis opgaven eskalere træder indsatslederen til.  

På det regionale niveau bør laves en chefvagtordning, ligesom krisestabsarbejdet skal koordineres fra det 

regionale niveau.  

Der gøres opmærksom på, at tildeles holdlederen denne omtalte funktion vil det for nogle holdledere være 

nødvendigt med et uddannelsesløft i forhold til i dag. Det må forudses, at ændringer der tilfører 

holdlederne nye kompetence- og ansvarsområder vil udløse krav om lønregulering.  

Indsatslederfunktionen vil derfor fremover være fordelt på et mindre antal personer end i dag. 

Funktioner 

Grundprincippet for fordelingen på funktioner er, at simple funktioner er på basisenhederne samt jo dybere 

specialisering jo højere niveau. Herudover har varigheden også indflydelse på fordelingen.  

Set ud fra et nærhedsprincip, som forventes at være en vigtig faktor for borgerne, er fordelingen af 

personredning (redde liv) på de nære basisenheder. Arbejdsgruppen er dog bevidst om, at 6 stationer i dag 

(Als, Aalbæk, Mariager, Frøstrup, Øster Vrå og Mou) ikke i fuldt omfang er dimensioneret til at klare alle de 

nedenstående basisfunktioner, hvilket heller ikke forventes at være tilfældet i fremtiden. 

Der er ikke tale om en udtømmende liste, ligesom der ikke er tale om skarpe definitioner. Der er tale om en 

opdeling i hovedlinjer. 

Det er ligeledes en forudsætning at den nuværende opsætning og udkald foregår via pick-liste. 

 

Basisfunktioner 

 Simple brandopgaver og andre simple opgaver., der ikke kræver røgdykkerindsats 

 Simple røgdykkerindsatser/personredning. 

 Redning med håndstige 

 



Fremtidigt Beredskab i Nordjylland 

Side | 22  
 

Klyngefunktioner 

 Frigørelse 

 Højderedning m/drejestige (op til 30 meter) 

 Miljø og kemi 

 Båd (redning på vand) 

 Vandforsyning 

 ”Simpelt” lys 

 Ekstra røgdykkere 

 Indkvartering og forplejning 

 

Funktioner på regionalt niveau 

 Dykkere 

 Højderedning (> 30 meter) 

 Luft og ekstra lys 

 Skum / Større indsatser 

 Oversvømmelse 

 Indkvartering/forplejning 

 

Funktioner på niveau 3 (staten)  

 Mandskabsressourcer (dybden) ved længerevarende indsatser. 

 Håndtering af svære/vanskelige indsatser og redninger 

 Pumpning af vand / skybrud.  

 Kemi og Miljø 

 

Responstiden 

Responstiden forstås som tiden fra alarmen lyder til første udrykningsenhed møder på indsatsstedet.  

Udgangspunktet er en uændret responstid, men det vil muligvis være andet materiel og 

personaleressourcer, der kommer på indsatsen. 

Responstiden er gældende for de beskrevne niveauer; basisenheder, klynger, regionalt niveau samt niveau 

3 (staten). 

Typer af udrykning 

Det skal overvejes, hvilke typer af hændelser der rykkes ud til, og med hvilket materiel og mandskab. Dette 

kan måske tilvejebringe besparelser, som f.eks.:  

 En responsenhed som kan klare bilbrande og andre mindre hændelser 

 At en entreprenør, vejafdelingen eller miljøvagten kan klare mindre spild på vejbanen, hvor der 

ikke er tale om en akut situation 

 Kørsel til ABA, hvor der er mange blinde alarmer. Der er mulighed for at kigge anderledes på 

baggrunden for ABA udrykninger og sende mandskab og materiel herudfra. Der er også tale om en 
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forebyggelsesopgave ved ændring af adfærd hos anlæggets ejer. Her vil det være relevant med 

erfaringsudveksling mellem de nuværende beredskaber i regionen. Der kan ikke undgås at køre til 

ABA alarmer (der kan jo være en brand). Det er derfor nødvendigt at finde et rimeligt niveau. 

 Brug af skæreslukkere ved udrykninger med et mindre antal brandmænd (ny teknologi) 

Samtidighed i udrykninger 

Herved forstås, når der under en igangværende udrykning kommer en ny udrykning samtidig, og 

mandskabet er bundet af den første udrykning, og der derfor kræves en ”2. udrykning” med nyt mandskab. 

Området skal undersøges og tages op i forbindelse med risikodimensioneringen. Dette skal ses i 

sammenhæng med drøftelser omkring beredskabsenhedens robusthed. 

Ligeledes skal der ved samtidighed i udrykninger arbejdes ud fra principperne om fri disponering, hvor 

nærmeste udrykningsenhed tilkaldes. 

Grænsesamarbejde 

Grænsesamarbejde til naboberedskaber skal indarbejdes i rapporten med en anbefaling om, at der skal 

skabes samarbejdsrelationer i forhold til placering af basisenheder og klyngefunktioner. 

Internt i beredskabsenheden vil være et udbygget og formelt samarbejde indenfor klyngerne samt 

klyngerne imellem. 

 

Mulige økonomiske besparelser 

 Vandtankvogne og andre specialkøretøjer (hvor mange og hvor) 

 Antallet af 2. udrykninger i regionen (hvor mange og hvor) 

 Muligheden for at ændre på hvilket mandskab og biler der rykker ud til hvilke opgaver 

 Ledelse og administration 

 

Øvrige anbefalinger 

 Det anbefales, at der, inden der tages beslutning om indkøb af køretøjer, skal der være udarbejdet 

en risikodimensionering. Herved kan materiel genanvendes og evt. give besparelser 

 Det anbefales, at der ved fremtidige investeringer indkøbes automobilsprøjter med større vandtank 

indbygget, således at flere vandtankvogne samt andre specialkøretøjer kan udgå løbende 

 Det forventes, at opgaveomfanget vil øges i fremtiden ud fra en udvikling på landsplan, hvor flere 

og flere private akutproblemer også bliver samfundets problemer 

 

Myndighedsopgaver 
 

Udover de fælles pejlemærker, er der for arbejdsgruppen for Myndighedsopgaver opstillet specifikke 

pejlemærker: 
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 Nærvær i den brandtekniske byggesagsbehandling 

 Nærvær i brandsyn 

 Kommunalbestyrelsen skal have direkte indflydelse på serviceniveauet (den risikobaserede 

dimensionering) 

 Sikring af mulighed for effektiv konkurrenceudsættelse 

 Forebyggelse opprioriteres 

 

Arbejdsgruppens opgaver 

Arbejdsgruppens opgaver har været at udarbejde en beskrivelse af fordele og ulemper samt anbefalinger i 

henhold til placering af arbejdsgruppens opgaver i forhold til 1-4-11- strukturtilgangen. 

Denne arbejdsgruppe har bl.a. arbejdet med følgende opgaver: 

 Risikobaseret dimensionering 

 Brandteknisk byggesagsbehandling 

 Brandsyn 

 Kontraktstyring 

 

Status 

Dette afsnit indeholder en kortfattet redegørelse for den nuværende opgaveløsning – dels en beskrivelse af 

hvilke myndighedsopgaver de kommunale beredskaber skal løse, dels en opgørelse af de ressourcer, der er 

tilknyttet området.  

Myndighedsopgaverne deles traditionelt i to opgavefelter 

• Teknisk forebyggelse 

• Taktisk forebyggelse 

 

For mange af disse arbejdsopgaver gælder, at ansvaret for løsningen af opgaven er pålagt kommunerne ved 

lovgivning. Disse lovfastsatte opgaver er i vidt omfang sammenfaldende med opgaverne beskrevet under 

teknisk forebyggelse. Andre opgaver udfører kommunerne som et vigtigt supplement til 

forebyggelsesarbejdet, uagtet, at det ikke specifikt er pålagt kommunerne ved lovgivning. I afsnittet ”skal & 

kan-opgaver” beskrives dette emne nærmere.  

Der forekommer store forskelle kommunerne imellem inden for Region Nordjylland, når det angår hvem 

der konkret løser den operationelle opgave ved et alarm-kald. I nogle kommuner er opgaven ved kontrakt 

overdraget ekstern entreprenør (Falck) mens andre løser opgaven selv – og har dermed et betydeligt større 

eget beredskab (bygninger, køretøjer osv).  

Kommunerne har indenfor myndighedsområdet en mere ensartet organiseringen af arbejdsopgaverne. Her 

er det i vidt omfang - både for den tekniske forebyggelse og den taktiske forebyggelse – således, at 

opgaverne udføres af eget personale i kommunerne. 
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Teknisk forebyggelse 

Den tekniske forebyggelse er bl.a. brandteknisk byggesagsbehandling, sagsbehandling af fyrværkeri, 

sagsbehandling af SEVESO virksomheder samt brandteknisk sagsbehandling på en række andre områder ift. 

vandforsyning til brandslukning, oplag af gødningsstoffer o.a. og til en vis grad de lovpligtige brandsyn. Der 

vil endvidere være behov for brandteknisk sagsbehandling af diverse fysiske foranstaltninger til 

forebyggelse eller formindskelse af brandfare og til at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i 

tilfælde af brand, i en række sager der hverken falder ind under den ene eller anden ovennævnte kategori. 

Taktisk forebyggelse 

Jævnfør Beredskabslovens §§ 34 – 37 skal den forebyggende indsats dimensioneres, så kommunerne på 

forhånd kan imødegå skader på personer, ejendom og miljøet. Altså skal redningsberedskabet udføre en 

forsvarlig forebyggende indsats. Beredskabets evne til at opfylde dette krav dimensioneres tilsvarende ud 

fra den gennemførte risikoanalyse og skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.  

En stor del af indsatsen ligger dog i at formidle bestemmelserne til de borgere og virksomheder der skal 

efterleve de forebyggende bestemmelser, med det formål at forsøge at reducere skadeomfanget til glæde 

for samfundet, virksomhederne og den enkelte borger. Taktisk forebyggelse er et af de elementer der kan 

anvendes til at give borgerne og virksomhederne forståelse for brandsikkerhed i almindelighed, og det kan 

med fordel være gennem kampagner hvor emner udvælges på grundlag af erfaringer fra den operative 

tjeneste. Der ligger også en del taktisk forebyggelse i den måde hvorpå brandsyn bliver afviklet på, hvor 

opgaven primært handler om information og motivation og mere sekundært handler om kontrol, og det i 

erkendelse af at sidstnævnte ofte kun giver et øjebliksbillede.  

Taktisk forebyggelse kan tillige anvendes som en del af undervisningsforløb af udvalgte befolknings- eller 

medarbejdergrupper eller det kan være i form af deciderede programmer hvor institutioner og 

virksomheder hjælpes til at have særligt fokus på relevante og kendte problemstillinger. Løsningen af disse 

opgaver kan sker imod egen betaling, hvorfor dele af den taktiske forebyggelse rummer et 

indtægtspotentiale. 

”skal” & ”kan” - opgaver 

”Skal” opgaver 

”Skal” opgaver er de lovbestemte opgaver. Disse omfatter byggesagsbehandling, brandsyn samt 

sagsbehandling på en række andre områder, der er reguleret af den ene eller anden lovgivning der 

omfatter varetagelse af brandværnsforanstaltninger. 

Den tekniske forebyggelse kan og vil i de fleste tilfælde mest hensigtsmæssigt foregå i samarbejde med 

kommunernes bygningsmyndigheder. Dette kan organiseres ved indgåelse af samarbejdsaftaler 

vedrørende brandmæssige forhold ved byggesager omfattet af Byggelovens bestemmelser. Den nye 

mulighed for risikobaseret myndighedsbehandling efter ansøgers valg (brandteknisk dimensioneret 

byggeri) kræver særlig ekspertise og store byggerier kan tage halve og hele årsværk at behandle. Det bør 

bemærkes at det vil være en helt særlig udfordring at skulle løfte en sådan sags byrde for mindre enheder. 

Forebyggelsen kan dimensioneres således, at sagsbehandlingstiden overholder de kvalitetsmål, som vil 

være defineret kontraktligt mellem de respektive kommuners Byråd og enhederne i Nordjyske 

Beredskaber. 
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Et område, som generelt fylder meget, og som er en direkte målsætning, er rådgivning som myndighed. 

Bygherre, tekniker og borger skal kunne få beredskabsmæssige råd og vejledning forud for en 

myndighedssag. Bla. derfor er det vigtigt at sagerne screenes i forbindelse med de første dialogmøder med 

den enkelte kommune, når salg af byggegrunde, planforhold m.v. drøftes, således det afgøres hvor sagen 

skal brandbehandles.  

Alle sager, der er omfattet af Beredskabsloven om brandfarlig virksomhed behandles ligeledes af Nordjyske 

Beredskaber på vegne af kommunalbestyrelserne. Sager af den art er i driftsperioden brandsynspligtige. 

Endvidere omfatter den tekniske forebyggelse behandling af en række lejlighedssager som f.eks.: 

forsamlingstelte, cirkus, campingområder, salgsområder, koncerter, arrangementer og fyrværkeri. 

De særlige Risikovirksomheder (Seveso direktivets kolonne 3, kolonne 2 eller mindre farlige 

risikovirksomheder) udgør en risiko for liv, værdier og miljø, der er langt overstiger risikoen fra de 

”almindelige” øvrige virksomheder. Den kommunale beredskabsmyndighed har en myndighedspligt til at 

medvirke til, at sikkerheden på virksomheden og for omgivelserne er forsvarlig. De meget tunge 

risikovirksomheder kræver såvel uddannelsesmæssig kompetence, som meget tid. Ved Nordjyske 

Beredskaber anbefales derfor etableret en ”Myndighedsgruppe”, som samarbejder med miljømyndigheder 

ved Stat/kommune, Arbejdstilsynet, og Nordjyllands Politi, som varetager koordinationen med sidstnævnte 

myndighed i forhold til udarbejdelse og løbende øvelse af eksterne beredskabsplaner på kolonne 3 

virksomheder. Samspil mellem Forebyggelse og Operativ skal således også etableres på dette område. 

”Kan” opgaver 

”Kan” opgaver er de opgaver, der ikke direkte er nævnt i lovgivningen i forhold til f.eks. terminsbestemte 

brandsyn eller opgaver der ikke præcist er defineret og valgt til i dimensioneringen af det enkelte 

redningsberedskab f.eks. under dennes Virksomhedsplan. Disse ”kan” opgaver er kendetegnende ved at 

forebyggelsesindsatsen også i vid udstrækning skal ske gennem informationsvirke og uddannelse og at vi 

herigennem skal skabe en nødvendig forståelse for brandsikkerhed og andre risici i dagligdagen hos 

regionens borgere og virksomheder. 

Den taktiske forebyggelse omfatter oplysning generelt til borger, virksomheder og institutioner om 

beredskabsmæssige forhold, hvor der f.eks. kan laves målrettede projekter som henvender sig til 

børneområdet, ældreområdet, specielle virksomheder, årstidsbestemte kampagner mv. De forskellige 

målrettede projekter fastlægges i en virksomhedsplan, som den nye beredskabsorganisation udarbejder i 

forbindelse med den fremadrettede planlægning af aktiviteterne. 

”Skal” opgaver: 

• Myndighedsrådgivning 

• Brandteknisk byggesagsbehandling, primært efter byggeloven 

• Alm. brandteknisk sagsbehandling efter beredskabsloven 

• Funktionsbaseret sagsbehandling 

• Risikovirksomheder 

• Fyrværkeritilladelser 

• Lejlighedstilladelser 

• Lejlighedsanmeldelser 



Fremtidigt Beredskab i Nordjylland 

Side | 27  
 

• Beredskabsplanlægning *) 

• Sagsbehandling ifbm. drift af aktive brandsikringsanlæg 

• Vandforsyning til brandslukning 

• Brandsyn i virksomheder / institutioner 

• Campingpladser 

 

”Kan” opgaver: 

• Arrangementer på skoler 

• Åbent hus arrangementer o.lign. 

• Projekter, teater, virtuel brandskole o.lign. 

• Undervisning / foredrag mv. 

• Instruktion af personale 

• Sikkerhedsvagter 

• Udarbejdelse af beredskabsmapper 

• Udarbejdelse af flugtvejsplaner 

• Ungdomsbrandvæsen 

• ABA kurser 

• Skole-brandskole 

• Indtægtsdækket virksomhed **)  

 

*) skal vurderes i hvilket omfang opgaven skal forblive i kommunalt regi. 

**) mulighederne for indtægtsdækket virksomhed spænder over meget forskelligartede opgaver. Området 

er beskrevet af arbejdsgruppen ”vagtcentral og øvrige opgaver” 

Ressourcer og økonomi 

Der henvises til bilag 2 ”Beredskabsstruktur Nordjylland – Samlet datamateriale” for opgørelse af status 

over omfanget af opgaver indenfor myndighedsområdet, og den bemanding de enkelte kommuner i dag 

anvender. 

 

Analyse 

Arbejdsgruppen finder, at styregruppens forventninger til nærhed og mulighed for fortsat direkte 

kommunal indflydelse bedst sikres, såfremt følgende model for opgavernes kompetence niveau anvendes: 

A. Sværhedsgrad lav -> kompetence niveau basis 

B. Sværhedsgrad middel -> kompetence niveau videregående 

C. Sværhedsgrad Høj -> kompetence niveau kompleks 

 

A. Ukompliceret byggeri, der ikke kræver beredskabsuddannelse, kan løses i alle enheder – herunder i 

kommunernes bygningsafdelinger. Her er der mulighed for at indgå aftale om samarbejde på 

byggesagsområdet på tværs af kommuner, under hensyntagen til omsætningsgraden, således ressourcerne 

anvendes hensigtsmæssigt. Sagsbehandlingen består i reglen af behandling af planforhold og kun i ringe 
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grad af tekniske forhold, ofte begrænset til områder som adkomstforhold (brandveje) og vandforsyning til 

brandslukning. 

B. Kompliceret byggeri og ukomplicerede brandsyn, der kræver beredskabsuddannelse, kan løses i 

klyngerne. Her vil klyngerne repræsentere et sammenligneligt kompetenceniveau hvor vurderet 90% af alle 

byggesager kan løses. Klyngerne vil ligeledes være den naturlige placering af brandsyn  

C. Særligt kompliceret byggeri og komplicerede brandsyn, der kræver beredskabsuddannelse på 

videregående niveau og evt. overbygningsuddannelse, løses i ét kompetence center. I denne enhed vil den 

tunge sagsbehandling på byggesagsområdet og de komplicerede brandsyn (kategori B brandsyn) skulle 

behandles. De særligt tunge objekter jf. Seveso direktivet vil ligeledes blive administreret fra dette center. 

Enheden vil endvidere kunne tage ansvar for at sikre et tilstrækkeligt fagligt og ensartet niveau inden for 

hele §60 beredskabsselskabet - gennem sparring og intern uddannelse med kolleger i klyngerne.  

Eksempler på særligt kompliceret byggeri: Byggeri hvor der er behov for anden form for dokumentation, 

end Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, EBST 2012 ved hjælp af vejledning om brandteknisk 

dimensionering, EBST 2004. Der kan i den sammenhæng være tale om større butikscentre, 

konferencecentre, udstillingscentre etc., samt i øvrigt byggeri af almen karakter hvor særlige løsninger 

ønskes af bygherre. Endelig vil de særlig store lagerbygninger med høj stabling (høj lagrene) samt 

brandfarlige virksomheder og oplag med særlige risikoforhold, f.eks. kemiske virksomheder, procesanlæg 

med ATEX etc. 

Anbefaling 

Arbejdsgruppen ”myndighedsopgaver” anbefaler, at  

 Klyngerne (nord, vest, midt og syd), der vil bestå af fra 1 til 5 kommuner, får til opgave at løse 

operationelle opgaver og myndighedsmæssige opgaver 

Vedr. den brandtekniske byggesagsbehandling skal der findes snitflader til den øvrige kommunale 

byggesagsbehandling, hvilket giver anledning til følgende anbefalinger: 

 Simple myndighedsopgaver (bygningsreglement) kan med fordel fortsat håndteres sammen med 

den ordinære byggesagsbehandling. 

 Kompliceret brandteknisk byggesagsbehandling (tekniske forskrifter) og brandsyn, bør varetages i 

de enkelte klynger.  

 Særligt kompliceret brandteknisk byggesagsbehandling og kompliceret brandsyn, vil med fordel 

kunne løses i én af klyngerne, hvor personale med særlige kompetencer lokaliseres. 

Denne overordnede beskrivelse af opgavefordelingen, skal efter selskabets dannelse nærmere aftales og 

beskrives konkret, således snitfladerne imellem §60-selskabet og de enkelte kommunale byggeafdelinger er 

veldefineret. 

Arbejdsgruppen anbefaler endvidere, at§60-selskabet arbejder for at tildele klyngerne tværgående 

koordinerende funktionerne indenfor selskabet. Ovenfor er eksemplet med ”særligt kompliceret 

brandteknisk bygesagsbehandling” og ”kompliceret brandsyn” omtalt - men det kunne også handle om 

”informationskampagner”, ”undervisningsforløb” osv.  
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Vagtcentral og øvrige opgaver 
 

Udover de fælles pejlemærker, er der for arbejdsgruppen for vagtcentral og øvrige opgaver opstillet et 

specifikt pejlemærke om at  

 øvrige opgaver, der løses af beredskabet skal håndteres effektivt 

 

Arbejdsgruppens opgaver 

Arbejdsgruppens opgaver har med udgangspunkt i den nuværende status for opgaver, mandskab, 

lokaliteter og økonomi været at udarbejde en beskrivelse af fordele og ulemper samt anbefalinger i 

henhold til placering af arbejdsgruppens opgaver i forhold til 1-4- 11-strukturtilgangen. 

Denne arbejdsgruppe har bl.a. arbejdet med følgende opgaver: 

 Vagtcentral  

o Brand- og beredskabsvagt 

o Øvrige vagtopgaver på vagtcentralen, idet opgaveløsningen foreslås organiseret, så der 
skabes overblik over såvel vagtcentral som for den enhed, der løser beredskabsoperative 
opgaver 

o så vagtcentralen/-erne dækker overalt i Nordjylland 

o og så vagtcentralen/-erne kan samarbejde med andre relevante beredskabsmyndigheder 

og organisationer  

 Serviceopgaver, der løses af beredskaberne udenfor vagtcentralen 

 

Forslag til organisering af opgaveløsningen for så vidt angår øvrige vagtopgaver og serviceopgaver skal 

sikre, at den enkelte kommune frit kan vælge at lade denne organisation løse opgaverne eller finde andre 

løsninger.  

Arbejdsgruppens forslag skal sikre mulighed for at høste gevinster ved at indføre nye teknologiske 

løsninger.  

 

Status 

Området deles i tre opgavefelter 

 Brandvagtcentral 

 Servicevagtcentral 

 Serviceopgaver udført af beredskabet udenfor vagtcentralen 

 

De 11 nordjyske kommuner bruger forskellige modeller og kombinationer af modeller på 

vagtcentralområdet og for de øvrige opgaver. Nedenfor er en kortfattet beskrivelse af status i efteråret 
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2014 baseret på kommunernes besvarelser af et udsendt spørgeskema2. Det er tydeligt, at nogle af 

spørgsmålene er fortolket forskelligt i kommunerne, og svarene på disse er derfor ikke umiddelbart 

anvendelige set i sammenhæng med hinanden. Beskrivelsen giver et overordnet billede af den aktuelle 

situation, men i forbindelse med en eventuel organisationsændring vil det være nødvendigt at foretage en 

grundigere kortlægning og analyse af dagens tilstand.  

 

Brandvagtcentral  

Brandvagtcentralen er vagtcentral for brand- og beredskabsopgaver. Opgaverne falder i tre dele: 

 Visitering er en myndighedsbeslutning, og den er udmøntningen af det serviceniveau, som 

kommunen har besluttet.  

 Disponering er beslutningen om udførelse af opgaven. Det er sammensætningen af mandskab og 

materiel til at håndtere situationen. 

 Driftsafvikling er vagtcentralens overblik over bemanding, tilkald, materiel, reservekøretøjer m.v. 

 

To kommuner i regionen, Aalborg og Frederikshavn, driver egen vagtcentral med både brand- og 

servicevagtcentral, mens Thisted Kommune har en ubemandet vagtcentral. Regionens øvrige kommuner 

køber ydelsen hos Falck og har kontrakter, hvis udløb varierer fra 1.1.2015 til 31.12.2021. Falcks vagtcentral 

løser både opgaver vedrørende brand, servicevagtcentralopgaver og andre Falck-relaterede opgaver. De tre 

vagtcentraler er døgnbemandede og har i alt ca. 30 medarbejdere.  

Det varierer meget fra kommune til kommune, hvor stor en del af vagtcentralens opgaver, der er 

brandvagtcentralopgaver. Nogle steder udgør de kun en lille del af vagtcentralens samlede opgaver.  

Det følger af lov, at automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg) er sluttet til vagtcentralerne. Antallet 

varierer fra 3 på Læsø til 555 i Aalborg Kommune. I alt er der tilsluttet ca. 1.000 ABA-anlæg til 

vagtcentralerne i regionen.  

Kommunernes lovpligtige beredskabsplan koordineres af redningsberedskabets myndighedsdel. 

Kommunerne bruger forskellige styringsværktøjer til denne beredskabsplanlægning og krisestyring. Fire 

store kommuner bruger systemet C3, mens resten bruger enten systemet Secure Aware, vejledning fra 

Beredskabsstyrelsen, et worddokument, et excelark eller slet intet styringsværktøj. 

 

Servicevagtcentral 

Alle vagtcentralerne, både de kommunale og Falcks, løser også vagtcentralopgaver, der ikke vedrører brand 

og beredskab. Det kan for eksempel være vagtcentralopgaver vedrørende 

Tyverialarmer Tekniske alarmer Telefonvagt 
Elevatoralarmer Sikkerhedsalarmer Tryghedsalarmer 
Overfaldsalarmer Videoovervågning Flådestyring af biler 

                                                           
2
 Se bilag 2 
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Det er primært kommuner med egen vagtcentral, der løser øvrige vagtcentralopgaver, og opgaverne løses 

på offentligt ejede anlæg og bygninger. Disse kommuner løser mange øvrige vagtcentralopgaver på 

vagtcentralen, mens andre kommuner har valgt andre løsninger hos forskellige private leverandører. 

 

Serviceopgaver udført af beredskabet udenfor vagtcentralen 

Serviceopgaver er i denne sammenhæng opgaver udført af beredskabet, men udenfor vagtcentralregi. 

Serviceopgaverne udføres af det pågældende beredskab enten for afdelinger i kommunen eller for 

eksterne kunder. Finansieringen sker enten efter bevilling til beredskabet fra byrådet til løsning af opgaven 

eller som indtægtsdækkede opgaver ved, at beredskabet indgår kontrakt om opgaveløsningen. 

Kommunerne har mange forskellige organiseringer af denne type serviceopgaver. Det er primært de 

kommuner, der har egen vagtcentral, som udfører serviceopgaver i beredskabets regi. I nogle få andre 

kommuner udfører beredskabet enkelte serviceopgaver.  

De serviceopgaver, som beredskaberne udfører uden for vagtcentralerne, er mange og meget 

forskelligartede; eksempelvis kan nævnes: 

Vagt akutte hændelser v/ 
kommunens ejendomme 

Entreprenørydelser - Oprydning 
mindre spild på vej (ikke 112-
opgaver) 

Drift af brandmateriel, slangevask, 
røgdykkerudstyr 

Håndildslukkerservice Postservice /frankering/makulering Vagt på rådhus / unge 
Levering af mad Post og bud Hjælpemiddeldepot 
Autoværksted Miljøvagt Demens eftersøgning 
Vagt tyverialarmer Kursusvirksomhed, 

uddannelsescenter 
Vagt havnesikring 

Stigeeftersyn Vagt overfaldsalarm Vejvagt sommer 
Følgeskader ejendomme komm. Vagt serverrum Sikringsrådgivning/projektering 
Logistik/transport Brandvagter Moppeservice 
Låseservice Flytteservice Parkeringskontrol 
Vagt/vægterservice Rampeservice Kommuneabonnementsservice 
Vaskeriservice Liggende patienttransport Flådestyring af biler 

 

Beredskabscentrene i Aalborg og Frederikshavn driver en del uddannelsesvirksomhed fra egne 

uddannelsescentre både for beredskabsmedarbejdere og andre, ligesom Falck har sit eget 

uddannelsescenter.  

Beredskabscenter Aalborg løser endvidere serviceopgaver for andre offentlige institutioner i andre dele af 

landet.   

Beredskabernes samlede opgaveportefølje af vagtcentralopgaver og serviceopgaver, som udføres udenfor 

vagtcentralen: 

Brandvagtcentral Brand- og beredskabsopgaver 

Servicevagtcentral Tyverialarmer Tekniske alarmer Telefonvagt 

Elevatoralarmer Sikkerhedsalarmer Tryghedsalarmer 

Overfaldsalarmer Videoovervågning Flådestyring af biler 
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Serviceopgaver 
udført af 
beredskabet udenfor 
vagtcentralen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vagt akutte hændelser 
v/ kommunens 
ejendomme 

Entreprenørydelser - 
Oprydning mindre spild 
på vej (ikke 112-
opgaver) 

Drift af brandmateriel, 
slangevask, røgdykkerudstyr 

Håndildslukkerservice Postservice 
/frankering/makulering 

Vagt på rådhus / unge 

Levering af mad Post og bud Hjælpemiddeldepot 

Autoværksted Miljøvagt Demens eftersøgning 

Vagt tyverialarmer Kursusvirksomhed, 
uddannelsescenter 

Vagt havnesikring 

Stigeeftersyn Vagt overfaldsalarm Vejvagt sommer 

Følgeskader 
ejendomme komm. 

Vagt serverrum Sikringsrådgivning/projektering 

Logistik/transport Brandvagter Moppeservice 

Låseservice Flytteservice Parkeringskontrol 

Vagt/vægterservice Rampeservice Kommuneabonnementsservice 

Vaskeriservice Liggende 
patienttransport 

Flådestyring af biler 

 

Analyse af muligheder 

Analysen af muligheder for fremtidig opgaveløsning og –organisering falder i to dele. Første del handler 

om, hvilke opgaver det fremtidige beredskab kan løse i forhold til vagtcentral og øvrige opgaver. Anden del 

handler om, hvordan opgaveløsningen kan organiseres. 

Opgaver  

Kerneopgaven på vagtcentralområdet er brand- og beredskabsopgaver. Øvrige vagtcentralopgaver på 

vagtcentralen er sammenlignelige med brand- og beredskabsvagtopgaver og kan derfor lægges til den 

samme vagtcentral og løses af det samme personale som en del af opgaveporteføljen. Serviceopgaverne 

udenfor vagtcentralen har en anden karakter og løses af en anden type personale.  

Der er tre alternative muligheder for den fremtidige sammensætning af opgaveporteføljen i relation til 

vagtcentral og øvrige opgaver: 

a) Brand- og beredskabsopgaver  

b) Brand- og beredskabsopgaver kombineret med servicevagtcentralopgaver 

c) Brand- og beredskabsopgaver kombineret med servicevagtcentralopgaver samt serviceopgaver 

udenfor vagtcentralens regi 

 

Alternativ a) er den minimale løsning, som medfører, at nogle kommuner skal finde nye løsninger for så vidt 

angår servicevagtcentralopgaver og øvrige serviceopgaver.  

Alternativ b) giver mulighed for at udnytte vagtcentralpersonalets kapacitet bedre end alternativ a), 

ligesom alle kommuner får mulighed for at få løst øvrige vagtcentralopgaver i beredskabets regi. Nogle 

kommuner skal finde nye løsninger for så vidt angår serviceopgaver udenfor vagtcentralens regi.  
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Alternativ c) giver i tillæg til mulighederne i alternativ b) alle kommuner mulighed for at købe 

serviceydelser, som der kan være en stordriftsfordel i at samle.  

 

Organisering 

Det forudsættes, at 

 beredskabet fremover organiseres i et § 60-selskab 

 brandvagtcentralen organiseres i én enhed 

 brandvagtcentralen kan løse servicevagtcentralopgaver og dermed sikre kapacitetsudnyttelse 

 

Den fremtidige organisering af vagtcentralopgaverne skal sikre, at 

 vagtcentralorganiseringen bidrager til at opnå det besluttede økonomiske rationale på 

beredskabsområdet 

 det samlede rationale ved ændringerne i den operative struktur kan udmøntes  

 

Med disse forudsætninger in mente skal det sikres, at den fremtidige organisering giver mulighed for, at 

offentlige og private aktører kan samarbejde. Det kan være i OPP-form eller i et kontraktligt samarbejde.  

I kraft af opgavens karakter er vagtcentralens geografiske placering uafhængig af den geografiske placering 

af andre dele af beredskabsorganisationen.  

Serviceopgaver udført af beredskabet udenfor vagtcentralregi kan placeres organisatorisk i beredskabets 

klyngestruktur.  

Uanset selskabsorganisationsform skal vedtægterne give mulighed for at tilbyde at løse 

servicevagtcentralopgaver og øvrige serviceopgaver. Det skal afdækkes nærmere, hvordan det håndteres, 

at en række kommuner har mangeårige kontrakter med Falck.  

Mulighederne for et samarbejde med andre myndigheder og organisationer, der driver vagtcentraler, bør 

også undersøges, idet fordele og ulemper beskrives. Det kan for eksempel være et samarbejde med 

regionens AMK-vagtcentral, der håndterer ambulance- og præhospital indsats, og det kan være et 

samarbejde med Vejdirektoratets vintervagtcentral.  

Det skal ligeledes analyseres nærmere, hvordan finansierings- og betalingsmodellen kan konstrueres. 

Modellen skal kunne håndtere flere typer ydelser i en kombination af det obligatoriske – brand- og 

beredskabsvagt – og det individuelt tilkøbte – de øvrige opgaver. Kommunernes aftaler om opgaveløsning 

kan forventes at være meget forskellige med hensyn til opgavesammensætning og omfang. Ved udviklingen 

af finansierings- og betalingsmodellen kan man lade sig inspirere af sammenlignelige selskaber. 

 

Forslag til løsning 

På baggrund af analysen foreslår arbejdsgruppen, at  
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 de fire nuværende vagtcentraler – Aalborg, Frederikshavn, Falck og Thisted – samles i én enhed, 

som udgangspunkt på en fælles adresse, hvor man med anvendelse af nuværende og tilgængelig 

teknologi kan sikre fælles overblik og kommunikation, 

 vagtcentralen i forlængelse heraf kan placeres organisatorisk udenfor § 60-selskabet og drives efter 

kontrakt med dette, idet nuværende entrepriseaftaler løber videre til udløb eller ændres efter 

forhandling, og idet der på sigt kan etableres et OPP, 

 den nye, fælles brandvagtcentral, der dækker alle 11 kommuner, kan tilbyde 

servicevagtcentralopgaver til alle kommuner med henblik på at sikre optimal ressourceudnyttelse, 

 øvrige serviceopgaver udenfor vagtcentralregi kan løses centralt i fællesskabet, i de nye 

beredskabsklynger eller fortsat varetages i hver kommune, samt at  

 der tages kontakt med andre myndigheder med henblik på analyse af muligheder for yderligere 

samarbejde på vagtcentralområdet 

 

 

Bilag  
 

Bilag 1 – Diagram Styregruppe og arbejdsgrupper 

Bilag 2 – Beredskabsstruktur Nordjylland – Samlet datamateriale 

Bilag 3 – Job- og kravprofil – Beredskabsdirektør for Beredskab Nordjylland    
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Styregruppen 

Kom.dir. i Hjørring (formand), 

Frederikshavn, Hobro, Thisted, 

Aalborg og Vesthimmerland + 

arbejdsgruppeformændene 

 

Sekretariat 
Dorte Woldbye  

Arbejdsgruppe-

formændene 

 

 

Arbejdsgruppe 

Myndighed 
 

Andreas Duus, Hjørring (fmd) 

Brch Per Vedsted, Jammerbugt 

Brch Niels Pedersen, Morsø 

Brch Tommy Rise, Frederikshavn 

Teknisk Chef Jens Chr. Olesen, 

Vesthimmerland 

Vicebrch. Carsten Jacobsen, Aalborg 

 

 

Sekretær Thomas Lomholt  

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsgruppe  

Operativ struktur 
 

Søren Gais Kjeldsen, Aalborg (fmd) 

Brch Søren Funder, Thisted 

Brch Johannes Iversen, Mariagerfjord 

Brch Morten Pihler, Læsø 

Brch Knud Børge Møller, Hjørring 

Tek.dir. Thomas Jepsen, Brønderslev 

Tek.dir. Lars Peter Schou, Rebild 

Statslig beredskabschef, Thisted 

Repr. fra Falck 

Sekretær Lone Brun Olsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsgruppe 

Vagtcentral, øvrige 

opgaver 
 

Christian Roslev, Frederikshavn (fmd)  

Brch Jørgen Pedersen, Aalborg 

Brch Per Vedsted, Jammerbugt  

Repr. fra Falck 

 

 

 

Sekretær  Christina Palmstrøm
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På baggrund af spørgeskema med svar pr. 14. november 2014 

(senest opdateret 23.12.2014) 
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I forbindelse med arbejdet med ny beredskabsstruktur i Nordjylland aftalte arbejdsgruppeformændene, at alle 3 arbejdsgrupper har brug for data i forbindelse med deres 

drøftelser og analysearbejde. Der blev udarbejdet ét samlet spørgeskema til alle 11 kommuner i Nordjylland, som alle kommuner sendte retur i udfyldt stand den 14. 

november 2014.  

Sammen med spørgeskemaet sendte kommunerne deres Pick-liste.  

I nedenstående datamateriale er oplysningerne opdelt på følgende områder: 

 

Indholdsfortegnelse 
Myndighedsopgaver ............................................................................. 3 

Operative opgaver ................................................................................ 7 

Vagtcentral ......................................................................................... 28 

Øvrige opgaver ................................................................................... 31 

Økonomi ............................................................................................. 34 

Personaleoplysninger ......................................................................... 40 
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Myndighedsopgaver 
 

Myndighedsopgaver  
antal i år 2013 

Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim-
merland 

Aalborg I alt 

Adresser, hvor der foretages 
brandsyn  

195 466 - 243 44 245 230 137 310 0 665 1.874 

Objekter, hvor der foretages 
brandsyn 

259 726 470 603 65 351 230 156 557 374 1050 4.841 

Risikovirksomheder 0 3 0 1 0 1 0 1 1 1 10 18 

Lejlighedstilladelser årligt 28 200 40 94 5 20 18 35 81 110 57 688 

Fyrværkerisager (anmeldelser og 

tilladelser i alt)  
32 50 31 30 1 30 16 22 23 29 50 314 

Byggesager efter Tekniske 
Forskrifter  

12 10 2 20 2 10 4 18 16 25 25 144 

Byggesager efter Byggeloven, 
funktionsbaseret brandkrav 
(beregnet/ dimensionering) 

50 3 1 2 10 0 0 20 0 0 125 211 

Byggesager efter Byggeloven, 
funktionsbaseret brandkrav 
(regelsamling) 

385 40 100 12 5 90 475 80 148 35 63 1.433 

Lovmæssig sagsbehandling i øvrigt, 
årligt 

50 15 ? 50 10 ? 2 15 160 5 25 332 

Ikke lovmæssige sager i alt årligt (fx 

koordinering af planlægning) 
50 30 0 100 18 ? 2 10 12 10 50 282 

Højhuse (byggerier, med gulv højere 
end 22 m. over terræn) 

0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 25 31 

Anslået årsværk til 
risikodimensionering af 
redningsberedskabet 

0,1 0,75 1 0 0,1 0,15 0,1 0,5 0,1 0,25 0,50 3,55 

Anslået årsværk til 
beredskabsplanlægning 

0,1 1,5 1 0 0,1 0,15 0,1 0,5 0,1 0,25 1,50 5,3 
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Bemærkninger: 

 

Brønderslev - Byggesager efter Byggeloven, funktionsbaseret brandkrav (beregnet/dimensionering): Tolket efter ”Eksempelsamling 2012” 

Brønderslev - Byggesager efter Byggeloven, funktionsbaseret brandkrav (regelsamling): Tolket efter ”Info om brandteknisk dimensionering” 

Morsø – Adresser, hvor der foretages brandsyn: 159 ud af 230 er gennemført og Objekter, hvor der foretages brandsyn: 159 ud er 230 er gennemført. 
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Beskrivelse af snitfladen eller samarbejde med kommunens byggesagsbehandling og brandtekniske myndighedsopgaver efter 

Beredskabsloven 

Kommune Beskrivelse 

Brønderslev Kommune Jævnlig kontakt og dialog – fælles kontor faciliteter, desuden er én medarbejder beskæftiget ½ tid beredskab og ½ tid 
byggesagsbehandling. 

Frederikshavn Kommune Der er udarbejdet snitfladebeskrivelse, denne kan fremsendes separat. 
 

Hjørring Kommune Team Byg modtager ansøgning fra bygherre, sendes i høring hos os med efterfølgende skrevet svar. Deltager derudover i 
forhåndsdialogen som der er med bygherre (minimum 1 møde pr. sag) 
 

Jammerbugt Kommune Der arbejdes med alle byggesager der er relateret til driftsmæssige forskrifter, og andre bygninger hvor kap. 5 er særligt 
anvendt. Der arbejdes med en indgang til kommunen. Rådgiver/vejleder omkring brandmæssige forhold og deltager i 
dialogmøder med bygherre og dennes rådgiver 
 

Læsø Kommune Foretages af hoc – få sager som aftales mellem byggesagsbehandler og beredskab 
 

Mariagerfjord Kommune Beredskabsafdelingen stiller vilkår som byggesagsbehandler indarbejder i tilladelsen 
 

Morsø Kommune Byggesager efter TF løses af beredskabsafdelingen. Øvrige sager i samarbejde mellem byggekontor og beredskabsafdelingen. 
 

Rebild Kommune Beredskabet modtager alle sager der går ud over BR. Kap 5 
 

Thisted Kommune Ugentlig gennemgås indkomne byggesager af alle myndighedsområder, hvor snitflader afklares. Sager af driftsmæssige 
forskrifter/med aktive brandsikringsanlæg o.l. sendes til udtalelse ved brandmyndigheden. Alt behandles efter TF 
 

Vesthimmerland Kommune Alle byggesager behandles efter TF – beredskab virker som konsulenter såfremt dette måtte ønskes af byggesagsafd. 
 

Aalborg Kommune Der er indgået en aftale om sagsbehandlingen mellem byggemyndighed og beredskabsmyndighed således at 
Beredskabscenter Aalborg udfører sagsbehandlingen af de brandmæssige forhold med undtagelse af de mindre og 
ukomplekse sager. Der er udarbejdet helt fast procedure for omfang og sagsgang. 



Beredskabsstruktur Nordjylland – Samlet datamateriale 

 
 

6 | S i d e  

 

 

Forebyggelsesopgaver 
 

Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim-
merland 

Aalborg 

Deltagelse i kampagner  Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja  

Udarbejdelse af brand og 
evakueringsinstrukser 

Ja Nej – 
vejledning 
foretages 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Introduktion til ABA-
anlæg 

Ja Nej – 
vejledning 
foretages 

Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja 

Deltagelse i brand og 
evakueringsøvelser efter 
anmodning 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Eftersyn af brandhaner Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja/FRV Ja 
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Operative opgaver 
Stationsoversigt – udrykningstallene er for år 2013 

Kommune Station Adresse 
Ejer af 
bygningen Frivillig Deltid 

Døgn-
ansat 

Udryknings
forpligtelse  

Udrykning 
m/reduceret 
beredskab 

Udrykning 
m/normalt be-
redskab 

Udryk-
ninger i alt 

Brønderslev Brønderslev Sdr. Omfartsvej Falck 
 

26 
 

1+7 og 1+3 43 56 99 

 
Dronninglund Slotsgade Falck 

 
21 

 
1+7 43 35 78 

           Frederikshavn Frederikshavn H.C. Ørsteds Vej 35 Kommunal 
 

25 
 

1+7 og 1+7 138 64 202 

 
Skagen Kattegatvej 3 Falck 

 
18 

 
1+7 34 34 68 

 
Sæby Aalborgvej 93 Falck 

 
16 

 
1+7 48 28 76 

 
Østervrå Hjørringvej 411 Falck 

 
12 

 
1+3 25 0 25 

 
Aalbæk Skagensvej 65 Falck 

 
13 

 
1+3 25 0 25 

           Hjørring Hirtshals Søndergade 30 Falck 
 

18 
 

1+7 22 23 45 

 
Hjørring Frederikshavnsvej 33 Falck 

 
28 

 
1+7 og 1+5 92 57 149 

 
Løkken Industrivej 19 Falck 

 
18 

 
1+7 22 16 38 

 
Sindal Thorsvej 36 Falck 

 
18 

 
1+7 22 31 53 

           Jammerbugt Brovst Østergade 58 Falck 
 

15 
 

1+5 25 27 52 

 
Fjerritslev Aggersundvej 38 Falck 

 
15 

 
1+5 14 24 38 

 
Pandrup Stormgade 4 Falck 

 
15 

 
1+5 33 35 68 

 
Aabybro Peter Løths Vej 4 Falck 

 
14 

 
1+5 24 25 49 

           Læsø Læsø Byrum Hovedgade 10 Falck 
 

18 
 

1+5 0 17 17 

           Mariager  Als Vestvejen 2  Kommunal 
 

15 
 

1+3 29 
 

29 

 
Arden Thoruphedevej 1 Falck 

 
16 

 
1+7 71 

 
71 

 
Hadsund Fabriksvej 2 Falck 

 
24 

 
1+7 83 

 
83 

 
Hobro Fynsvej 4 Falck 

 
22 

 
1+7 122 

 
122 

 
Mariager Ny Havnevej 5B Kommunal 

 
13 

 
1+3 39 

 
39 
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Kommune Station Adresse 
Ejer af 
bygningen Frivillig Deltid 

Døgn-
ansat 

Udryknings
forpligtelse  

Udrykning 
m/reduceret 
beredskab 

Udrykning 
m/normalt be-
redskab 

Udryk-
ninger i alt 

           Morsø Nykøbing Mors Ringvejen 61 Falck 
 

27 
 

1+5 og 1+3 52 80 132 

           Rebild Støvring Vestre Primærevej 9 Falck 
 

18 
 

1+5 18 40 58 

 
Terndrup Mølledamsvej 8 Falck 

 
17 

 
1+5 15 31 46 

 
(anden kommune) Aars Falck 

   
1+6 2 4 6 

 
(anden kommune) Arden Falck 

   
1+7 4 20 24 

 
(anden kommune) Hobro Falck 

   
1+7 0 3 3 

           Thisted Frøstrup  Håndværkervej  Kommunal 
 

10 
 

1+3 20 0 20 

 
Hanstholm Glaspustervej 2 Kommunal 

 
16 

 
1+5 12 14 26 

 
Hurup Industrivej 14 Falck 

 
17 

 
1+5 35 48 83 

 
Thisted Vegendalvej 14 Kommunal 

 
30 

 
1+5 83 76 159 

           Vesthimmerland Farsø Holmevej 19 Kommunal 
 

15 
 

1+6 38 46 84 

 
Frivillige Nord Vindblæsvej 67B Falck 48 

   
0 35 35 

 
Frivillige Syd Markedsvej 13 Falck 8 

   
0 7 7 

 
Løgstør Danmarksvej 20 Falck 

 
17 

 
1+6 35 55 90 

 
Aalestrup Vestergade 101 Falck 

 
15 

 
1+6 0 40 40 

 
Aars Markedsvej 13 Falck 

 
19 

 
1+6 27 53 80 

           Aalborg Hals Bygmestervej 2 Falck 
 

15 
 

1+5 19 23 42 

 
Mou Vester Fjord vej 8 Falck 

 
12 

 
1+3 34 13 47 

 
Nibe Søndergade 47 Kommunal 

 
19 

 
1+5 20 16 36 

 Aalborg Thomas Boss Gade 6 Kommunal  24 36 1+5+2, 1+5 
og 1+5 

610 268 878 
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Kommune Station Adresse 
Ejer af 
bygningen Frivillig Deltid 

Døgn-
ansat Udrykningsforpligtelse  

Udryk-
ninger i alt 

Staten 
Beredskabs-
styrelsen Thisted Simons Bakke 25 

Bered-
skabs-
styrlsen 

32 befalingsmænd samt 75 
værnepligtige 
Desuden tilknyttet 40 frivillige, 
der er uddannede brandmænd 
samt 15 befalingsmænd af 
reserven med forskellige 
operative kompetencer 

3 BM+12 VPL (genetableres straks efter afgang 

med nyt vagthold) 

Beredskabsstyrelsens operative kapacitet 
sikrer, at der kan ydes støtte med min. 180 
mand (VPL+BM) i op til 30 dage kontinuerligt, 
uden at kompromittere normal 
udrykningsvagt eller uddannelsesforløb.  
Dette sikres bl.a. ved tidsforskudt indkaldelse 
af værnepligtige landet over samt 
modulbaseret ensrettet uddannelsesforløb. 100 
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Oplysninger om antal udrykninger fordelt på typer af operative opgaver år 2013 

Operative opgaver Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted ** 
Vesthim-
merland 

Aalborg I alt 

Antal stationer 2 5 4 4 1 5 1 2 4 6 4 38 

             

 Antal Frivillige          56  56 

 Antal Deltidsansatte 47 84 82 59 17 90 27 35 73 66 70 650 

 Antal Døgnansat           36 36 

             

Udrykninger i alt 177 396 285 207 17 339 132 137 288 336 1.003 3.317 

             

 Brand 115 180 156 123 12 164 80 94 135 187 418 1.664 

 Redning 14 27 25 26 1 53 6 26 34 45 133 390 

 Miljø  16 41 9 20 1 43 14 7 36 32 107 326 

 Diverse 3 0 0 0 1 17 9 10 3 0 12 55 

 ABA reellle 0 14 6 0 0 7 2 0 0 6 9 44 

 ABA blinde 29 134 89 34 2 55 21 0 78 66 324 832 

 177 396 285 203 17 339 132 137 286 336 1003 3.311 

             

ISL alene  26 55 33 0 0  10 16 12 0 152 

             
Udrykninger med 
deltagele af ISL 

126 383 240 216 17 339 132 137 250 294 339 2.478 

Udrykninger uden 
deltagelse af ISL 

51 20 100 0 0 0 0 0 36 0 715 922 

 177 403 340 216 17 344 132 137 286 294 1.054 3.400 
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Bemærkninger:  

Generelt: Der er ikke overensstemmelse med udrykninger i alt og fordelingen pr. type, hvilket bl.a. kan skyldes at en hændelse har medført udrykninger fra to stationer.  

**Vesthimmerland har to stationer som udelukkende er bemandet med frivillige. 

 

Udrykninger Beredskabsstyrelsen – år 2013 

Beredskabsstyrelsen  

Brand 37 

Redning 22 

Miljø 9 

Diverse 32 

I alt  100 
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Øvrige oplysninger om operative opgaver 

Entrepriser / 
samarbejder 
 

Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim-
merland 

Aalborg 

Entrepriseaftale 
med Falck 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja ja Ja Ja 

Aftalen udløber 31.12.2019 31.12.2015 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2014 31.12.2017 31.12.2022 31.12.2019 31.12.2017 

Aftalen omfatter: Brandsluk-
ning & 

Redning samt 
Vagtcentral-

ydelser 

Operativt 
beredskabs, 
(minus ISL, 
Vagtcentral 

og biler) 

Operativt 
beredskab 
(minus ISL) 
Vagtcentral 

speciale-
beredskaber 

Drift af 4 
stationer, 

drift af 
køretøjer/bå

de & 
mandskab jf. 

risikodim. 
Drift af SINE 

& vagtcentral 
indeholdt 

abonnements 
fri aftale for 
kommunes 

bygninger ift. 
ABA 

Drift af 
køretøjer, 
mandskab 

materiel samt 
udd. ISL vagt 
adm. af SINE 

og eftersyn af 
brandhane 

Brandsluk-
ning m.v. i 

kommunen 
herunder 

Vagtcentral 

2 sluk-
ningstog & 

båd-
beredskab 

Ny kontrakt 
fra 2015 skal 

indeholde 
HSE m/2 

pers. til 41% 
af alle udkald 

Brand & 
Rednings-
opg. i hele 

kommunen – 
løsning 1 

hvor opgaver 
Nord for 

Haverslev 
udføres mens 

resten af 
nabokom-

muner 

 Opgaver i 
henhold til 

bered-
skabsloven 
og komm. 

Risiko-
baserede 
dimensio-

nering 

Aftalen 
omhandler 

lokal 
stationerne i 
Hals og Mou 
samt dykker 

aftale 

Samarbejds-
aftaler med 
andre kommuner 

Ja Ja Ja - Ja Ja Ja – Thisted  Ja  ja Ja Ja  
 

Aftalen udløber. Til opsigelse 3 mdr. 
opsigelse 

Ingen - Ingen 1 årige 
aftaler 

2017 31.12.2017 Dec. 2016 31.12.2019 31.12.2015 

Aftalen omfatter: Frederiks-
havn, gen-
sidig sluk-

ningshjælp 

Brønderslev, 
gensidig 

sluknings-
hjælp 

Se * - Gensidig 
sluknings-
hjælp med 
Frederiks-

havn 

 Vederlagsfri 
gensidig 

aftale ISL og 
assistance 

Højderedning 
Mariagerfjord 

& Bådbe-
redskab 
Aalborg 

Honorar fri 
ass. Hele 

døgnet og ISL 
ass. 

Se ** Rebild 
Samarbejds-
aftale vedr. 

varetagelse af 
deres bered-

skabs 
afdeling 
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Bemærkninger: 

*Hjørring: Slukningsaftale med Jammerbugt Kommune hvor Falck Løkken rykker vederlagsfrit ud i det nordligste hjørne af kommunen. Bådudrykninger på den nordligste 

del af stranden i Jammerbugt kommune (vederlagsfrit). Slukningsaftale med Frederikshavn kommune, hvor beredskaberne i Albæk, Frederikshavn og Øster Vrå rykker ind i 

Hjørring - årlig betaling 200.000 kr.  Gensidig vederlagsfri assistanceaftale med alle nordjyske kommuner udover de konkrete aftaler beskrevet tidligere. 

**Vesthimmerland: Aftalen er indeholdt i entrepriseaftalen med Falck punkt 3.4, Station Aars dækker den del af Rebild kommune, der udgør det tidligere Nørager 

Kommune med Ca. 3100 indbyggere, Desuden er det aftalt at Station Aalestrup dækker Hvilsom området. En del af Mariagerfjord kommune, der tidligere var en del af 

Aalestrup kommune. 

Beredskabsstyrelsen: 

Beredskabsstyrelsen Nordjylland løser, med henvisning til primært Beredskabslovens § 8, en række opgaver for myndigheder fra andre sektorer i den offentlige forvaltning 

– myndigheder der måske ikke normalt forbindes med redningsberedskabet. Disse omfatter bl.a. opgaver, der dækker behov i det veterinære beredskab under 

Fødevarestyrelsen, støtte til Politiet, støtte til Skat, støtte til Sundhedsstyrelsen, støtte til Bane Danmark mfl. Rammerne er fastlagt i en række samarbejdsaftaler imellem 

Beredskabsstyrelsen og den enkelte myndighed. 

Beredskabsstyrelsen har aftalte med RB i Hjørring Kommune, om bistand ved fremføring og indsættelse af Himonsa belysningsaggregat og højtrykskompressor. Hjørring 

Kommune har indgået en låneaftale med Beredskabsstyrelsen i 2014 om lån af de 2 aggregater. Bistanden ydes lokalt af frivillige, der er tilknyttet Beredskabsstyrelsen 

Nordjylland – ”Frivilligenhed Hjørring, Beredskabsstyrelsen Nordjylland” Aftalen udløber 31.12.2014. 

Beredskabsstyrelsen Nordjylland forventer efter aftalens udløb at kunne tilbyde denne kapacitet i form af højtrykskompressor og belysningsaggregat med de frivillige 

tilknyttet Beredskabsstyrelsen Nordjylland, men placeret i Hjørring. 
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Operative opgaver 
antal i år 2013 

Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim-
merland 

Aalborg I alt 

Assistancer til anden 
kommune (2009-2013)  

9 31 5 6 0 25 2 9 24 9 6 126 

Assistance fra 
Beredskabsstyrelsen 
(2009-2013) 

15 10 12 17 0 5 63 20 68 40 2 252 

Udrykninger med 
deltagele af ISL 

126 383 240 216 17 344 132 137 250 294 339 2.478 

Udrykninger uden 
deltagelse af ISL 

51 20 100 0 0 0 0 0 36 0 715 922 

Båd Beredskab 0 10 13 1 0 22 17 2 32 14 91 202 

Dykkerberedskab 0 0 0 0 0 - 0 2 0 0 15 17 

Højderedning 0 10 3 0 0 3 2 2 0 4 20 44 

Kemikalieberedskaber, 
der strækker sig udover 
det tidl. ”trin1” 
beredskab 

0 10 6 4 0 - 2 0 14 2 25 43 

Dybderedning         1   1 

Hjørring - Assistance fra Beredskabsstyrelsen: Skøn 
Frederikshavn - Assistance fra Beredskabsstyrelsen, Højderedning, Kemikalieberedskab : alle <10 
 

Der er usikkerhed i forhold til om tallene indeholder 1. udrykning til nabokommune iflg. Samarbejdsaftale vedrørende Frederikshavn, Mariagerfjord samt Thisted. 
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Beredskabsstyrelsen 

Operative opgaver ved Beredskabsstyrelsen i Thisted. 

 Antal 

Assistance fra BRSNJ til kommuner i regionen (i perioden 2009-2013) 432 

 (31.000 timer) 

Assistance fra BRSNJ til kommuner uden for regionen (i perioden 2009-2013) 56 

 (9.800 timer) 

Antal udrykninger for nogle udvalgte kapaciteter (i perioden 2009-2013)  

Fyldning af trykflasker, HTKPR 20 

Redningskran (såvel redningsopgaver som bistand ved slukningsopgaver) 73 

USAR, Afstivning/afdækning  26 

Kemikalieindsatser  10 

Sneberedskab 62 

Oversvømmelser/lænsning 33 
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Beredskabsstyrelsen har ikke oplistet specialkøretøjer og materielkapaciteter, men vist indsatsområder og indsatstyper i nedenstående oversigt. 

Indsatsområde Indsatstype Station 

Redning med bl.a. 
USAR / Urban Search 
And Rescue, jf. 
INSARAG. 

Afstivning (Kl. 1,2 og 3) 
Afdækning 
Gennembrydning, svær 
Eftersøgning, herunder bl.a.: 

- Seismologisk lytteudstyr 
- Optisk søgekamera med tovejs-kommunikation 
- Inspektionskameraer 
- Redningshunde 

Eftersøgning og afsøgning i lavt Rebunderstøttet arbejde  
herunder: 

- Højderedning og brøndredning 
- Avanceret faldsikring 
- Udfrielse i højden 
- mv. 

Lænseopgaver 
Belysningsopgaver 
Redningskran opgaver 
Nødstrømsforsyning mv… 

Beredskabsstyrelsen Nordjylland  

Miljø Kemikalieindsats – komplet med bl.a.: 
- Redning 
- Standsning af spild 
- Sporing/måling 
- Afdækning/opsamling 
- Sikring/indl. sanering 
- mv. 

Kemikaliedykkere 
Dekontaminering og rensning 
af materiel og personel 
Udvidet stof identifikation herunder måling af 

Beredskabsstyrelsen Nordjylland  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beredskabsstruktur Nordjylland – Samlet datamateriale 

 
 

17 | S i d e  

 

Indsatsområde Indsatstype Station 
- Gasser 
- Væsker 
- Nuklear stråling 
- Faste stoffer – (HAZMAT) 

mv… 

 
 
 
Beredskabsstyrelsen Midtjylland  

Brand Vandtransport over lange afstande 
Fyldning af RD-flasker 
Slukningskapacitet, herunder terrængående 
slukningskapaciteter 
Opstilling af vandreservoir 
 

Beredskabsstyrelsen Nordjylland  

Diverse Kommunikations og ledelsesstøtte 
Støtte til særlige beredskaber 

- FVST 
- SST 
- SKAT 
- Bane DK 
- Politi 
- m.fl. 

Beredskabsstyrelsen Nordjylland  
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Frivillige Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim-
merland 

Aalborg 

Antal frivillige 15 70 - 25 - 50 - - - 56 93 

Udrykninger med 
deltagelse af frivillige 
(2009-2013) 

0 75-100 - 6 - 40 -   120 Ca. 20 

Opgaver            
Ferieafløser  X        X  

Større indsatser  X    X    X X 

Drift af & samarbejde vedr. 
ungdoms-brandkorps 

X          X 

Forplejning  X  X      X X 

Pumpe og dige beredskab 
(stormflod) 

 X  X  X    X X 

Førstehjælp  X  X      X X 

Forureningsbekæmpelse      X    X X 

Højde/dybde redning      X    X X 

Opstilling af lys  X    X    X X 

Store arrangementer i 
kommunen 

 X         X 

Båd beredskabet, kyst og sø          X  

Luft, HT- kompressor, 
opstilling og drift. 

         X  

Storm opgaver  X    X    X X 

Brandhane eftersyn      X    X  

Eftersyn af rednings-poster      X    X  

Undervisningsopgaver ved 
Forplejning/Indsats/U-Brand 

         X X 

Affugtningsopgaver          X  

Assistance hjemmeplejen      X    X  

Nødstrømsforsyning      X    X  

Sne beredskab  X    X    X X 

IS redning          X  

Brandvagter          X  

Efterslukningsopgaver  X        X  
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Frivillige Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim-
merland 

Aalborg 

Indkvarteringsopgaver  X        X X 

Store slangeudlægninger          X  

Assistance Vandforsyning          X X 

 
 

Beredskabsstyrelsen 

Frivillige antal 

Udrykninger med deltagelse af frivillige (i perioden 2009-2013) 133 

Oplistning af opgaver, hvor kapaciteten af frivillige inddrages: 

- Opsætning af lys, opsætning af HTKPR, lænseopgaver, brandslukning, 

- Kranfører, snerydning, opstilling af KST, levering af nødstrøm mv. 
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Ungdoms-
brandkorps 
 

Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim-
merland 

Aalborg 

Har kommunen et 
ungdomsbrandkorps 
 

Ja Nej Ja Nej Nej Ja Nej Nej Ja Ja Ja 

Organisering Samarb. 
m/Falck & 

Bered-
skabsfor-
bundet 
kreds 

Brønders-
lev 

 Valgfags-
tilbud for 

10. klasser 
i Hjørring 
kommune 

  Valgfags-
tilbud for 

10. klasser 
i Mariager-

fjord 
kommune 

  Deltids-
ansatte 
brand-
mænd 

underviser 

Sam-
arbejde 
m/ung-

domsskole 
og de FRV 

Organise-
ret gen-

nem Ope-
rativ afd. 
& sam-
arbejde 
m/ Aal-

borg Ung-
domsskole 
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Køretøjer pr. type og kommune 

Type 
Brøn-

derslev 
Frederiks-

havn Hjørring Læsø 
Mariager-

fjord Morsø Rebild Thisted 
Vesthim-
merland Aalborg 

Jammer-
bugt I alt 

ATW 
         

1 
 

1 

Automobilsprøjte 3 3 5 1 4 1 2 2 5 7 2 35 

Bus 
    

1 
   

2 1 1 5 

Båd 
  

1 
 

1 1 
 

1 2 2 1 9 

Chefvogn 
         

1 
 

1 

Drejestige 1 1 1 
    

1 
 

1 
 

5 

Dykkervogn 
         

1 
 

1 

Forureningskøretøj 
         

1 
 

1 

Hjælpe/støtte Køretøj 2 3 2 
 

6 2 2 3 4 16 1 41 

HSE 
  

2 
    

2 2 
  

6 

Indsatslederbil 2 2 2 
 

2 2 2 3 2 2 2 16 

Kombilift 1 1 1 
 

1 1 
  

2 
 

1 8 

Kontorbil 
 

3 
  

1 
 

1 
 

4 5 1 14 

Miljøkøretøj 1 1 1 
        

3 

Redningsvogn 
 

1 1 
 

1 
   

1 1 
 

5 

Skiltevogn 
        

1 
  

1 

Slangetender 
 

1 1 1 1 
 

1 
    

5 

Tanksprøjte 
 

3 
  

1 1 
 

3 
  

2 10 

Vandtankvogn 3 4 4 1 3 1 2 5 6 5 4 38 

Hovedtotal 13 23 21 3 21 9 10 20 31 44 15 210 
 

Vesthimmerland Kommunes liste med køretøjer indeholder også andet materielt, som ikke er taget med i de øvrige kommuner. 
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Køretøjer pr. kommune og station 

Kommune Station Type Antal af Type 

Brønderslev Brønderslev Automobilsprøjte 2 

  
Drejestige 1 

  
Indsatslederbil 2 

  
Miljøkøretøj 1 

  
Vandtankvogn 2 

 
Dronninglund Automobilsprøjte 1 

  
Hjælpe/støtte køretøj 2 

  
Kombilift 1 

  
Vandtankvogn 1 

Frederikshavn Frederikshavn Automobilsprøjte 2 

  
Drejestige 1 

  
Hjælpe/støtte køretøj 3 

  
Indsatslederbil 2 

  
Kontorbil 3 

  
Miljøkøretøj 1 

  
Redningsvogn 1 

  
Slangetender 1 

  
Vandtankvogn 2 

 
Skagen Kombilift 1 

  
Tanksprøjte 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Sæby Tanksprøjte 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Østervrå Tanksprøjte 1 

 
Aalbæk Automobilsprøjte 1 

Hjørring Hirtshals Automobilsprøjte 1 

  
Kombilift 1 
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Kommune Station Type Antal af Type 

  
Miljøkøretøj 1 

 
Hjørring Automobilsprøjte 2 

  
Drejestige 1 

  
Hjælpe/støtte køretøj 2 

  
HSE 1 

  
Indsatslederbil 2 

  
Redningsvogn 1 

  
Vandtankvogn 2 

 
Løkken Automobilsprøjte 1 

  
Båd 1 

  
HSE 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Sindal Automobilsprøjte 1 

  
Slangetender 1 

  
Vandtankvogn 1 

Jammerbugt Pandrup Bus 1 

  
Hjælpe/støtte køretøj 1 

  
Indsatslederbil 2 

  
Kontorbil 1 

  
Tanksprøjte 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Brovst Automobilsprøjte 1 

  
Båd 1 

  
Kombilift 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Fjerritslev Automobilsprøjte 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Aabybro Tanksprøjte 1 

  
Vandtankvogn 1 
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Kommune Station Type Antal af Type 

Læsø Læsø Automobilsprøjte 1 

  
Slangetender 1 

  
Vandtankvogn 1 

Mariagerfjord Als Tanksprøjte 1 

 
Arden Automobilsprøjte 1 

  
Redningsvogn 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Hadsund Automobilsprøjte 1 

  
Båd 1 

  
Hjælpe/støtte køretøj 3 

  
Slangetender 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Hobro Automobilsprøjte 1 

  
Hjælpe/støtte køretøj 4 

  
Indsatslederbil 2 

  
Kombilift 1 

  
Kontorbil 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Mariager Automobilsprøjte 1 

Morsø Nykøbing Automobilsprøjte 1 

  
Båd 1 

  
Hjælpe/støtte køretøj 2 

  
Indsatslederbil 2 

  
Kombilift 1 

  
Tanksprøjte 1 

  
Vandtankvogn 1 

Rebild Støvring Automobilsprøjte 1 

  
Hjælpe/støtte køretøj 1 

  
Indsatslederbil 2 
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Kommune Station Type Antal af Type 

  
Kontorbil 1 

 
  

Vandtankvogn 1 

 
Terndrup Automobilsprøjte 1 

  
Hjælpe/støtte køretøj 1 

  
Slangetender 1 

  
Vandtankvogn 1 

Thisted Frøstrup Tanksprøjte 1 

 
Hanstholm Tanksprøjte 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Hurup Hjælpe/støtte køretøj 1 

  
HSE 1 

  
Tanksprøjte 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Thisted Automobilsprøjte 2 

  
Båd 1 

  
Drejestige 1 

  
Hjælpe/støtte køretøj 2 

  
HSE 1 

  
Indsatslederbil 3 

  
Vandtankvogn 3 

Vesthimmerland Farsø Automobilsprøjte 1 

  
Redningsvogn 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Løgstør Automobilsprøjte 1 

  
HSE 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Nord Indsatslederbil 1 

 
Syd Indsatslederbil 1 

  
Kontorbil 2 
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Kommune Station Type Antal af Type 

 
Vindblæsvej Automobilsprøjte 1 

  
Bus 1 

  
Båd 2 

  
Hjælpe/støtte køretøj 2 

  
Kombilift 1 

  
Kontorbil 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Aalestrup Automobilsprøjte 1 

  
HSE 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Aars Automobilsprøjte 1 

  
Bus 1 

  
Hjælpe/støtte køretøj 2 

  
Kombilift 1 

  
Kontorbil 1 

  
Vandtankvogn 2 

Aalborg Hals Automobilsprøjte 1 

  
Båd 1 

  
Hjælpe/støtte køretøj 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Mou Automobilsprøjte 1 

  
Hjælpe/støtte køretøj 1 

 
Nibe Automobilsprøjte 1 

  
Hjælpe/støtte køretøj 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Aalborg ATW 1 

  
Automobilsprøjte 4 

  
Bus 1 

  
Båd 1 
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Kommune Station Type Antal af Type 

  
Chefvogn 1 

  
Drejestige 1 

  
Dykkervogn 1 

  
Forureningskøretøj 1 

  
Hjælpe/støtte køretøj 13 

  
Indsatslederbil 2 

  
Kontorbil 5 

  
Redningsvogn 1 

  
Vandtankvogn 3 

Hovedtotal 
  

210 
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Vagtcentral  
 

Vagtcentral 
 

Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim-
merland 

Aalborg 

Egen vagtcentral eller købes 
ydelsen 

Købes 
v/Falck 

Egen Købes 
v/Falck 

Købes 
v/Falck 

Købes 
v/Falck 

Købes 
v/Falck 

Købes 
v/Falck 

Købes 
v/Falck 

Begge Købes 
v/Falck 

Egen  

Kontraktperioden 31.12.19  31.12.20 31.12.21 31.12.21 31.12.21 01.01.15 31.12.17  31.12.19 - 
Hvor stor en del af vagtcentra-
lens opgaver er redningsbered-
skabs-opgaver i %. (ca.) 

? 5-6% 100% ? 100% ? - 100% 80% ? 25% 

Antal tilsluttede ABA anlæg 43 125 Ca. 150 37 3 64 25 24 76 67 450 

Tilgår tilslutningsbidraget 
for ABA anlæg kommunen? 

Nej Ja Nej Nej – men 
skal frem-
adrettet 

Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja 

Tilgår årligt abonnements-
bidrag kommunen? 

Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja 

Betaler kommunens egne 
bygninger ABA 
abonnement? 

Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja 

Tilgår betaling for blinde 
alarmer kommunen? 

Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Beskrivelse af valg af 
styringsværktøj til be-
redskabsplanlægning og 
krisestyring 

Intet C3, styres af 
en fælles 

kommunal 
planlæger, 
forankret i 
vagtcen-

tralen 

C3 C3 Vejlednin
g fra BRS 

Secure 
Aware 

Word 
dokument 

Ingen Word og 
excel 

Excel C3 

Er kommuneabonnementet 
i redningsberedskabets regi 
eller i entreprise 

Entreprise Entreprise 
Koordineres 
af vagtcen-

tralen 

Entreprise Entreprise Entreprise  Entreprise Entreprise Nej Entreprise Rednings-
beredskab 
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Beredskabsstyrelsen Nordjylland har vagtcentral for eget beredskab og tillige et operationsrum til støtte for centrets større indsatser. Centret tilbyder disse kapaciteter til såvel daglig 

operativ ledelsesstøtte som ledelsesstøtte på et skadested.  
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Oplistning af vagtcentralopgaver udover 112 opgaver antal kommune eller andre kunder 

Opgaver 
 
 

Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim
merland 

Aalborg I alt 

Tyverialarmer - 65 / 0       20  450-600/ 
10-30 

 

Elevatoralarmer - 1 / 0       0  166/5  

ABA alarmer - 19 / 106  37 3  11/14  40/36  450/105  

Tekniske alarmer - 22 / 0       2  65/10  

Sikkerhedsalarmer - 1 / 9       0  -  

Tryghedsalarmer - 865 / 0       5  10  

Telefonvagt - 5 / 5 X        0/1  

Flådestyring antal 
biler 

- 50 / 0         60/0  

Videoovervågning  130 / 0         250/5  

Overfaldsalarmer  23 / 0         44/1  

Tallene er vist med egne kommunale kunder / andre kunder. 
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Øvrige opgaver 
Der er lavet en oplistninger af serviceopgaver eller andre typer af opgaver som typisk udføres af beredskabet for andre forvaltninger i kommunen. Først er nævnt om der 

er talen om en bevilling eller kontrakt. Ved bevilling forstås, at beredskabet har fået en bevilling af byrådet til udførelse af opgaven eller der er tale om indtægter fra en 

aftalt kontrakt med ydelsesmodtageren. Herefter er nævnt som der er tale om interne kunder i kommunen eller eksterne kunder. 

Øvrige Opgaver 
 

Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim-
merland 

Aalborg 

Autoværksted - Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

  -    Intern  Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Håndildslukkerservice - Kontrakt  
Intern 

 X -  Indtægt/ 
kommunal 

 Intern  Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Entreprenørydelser - 
Oprydning mindre spild på vej 
(ikke 112-opgaver) 

- Kontrakt 
Ekstern 

 

  -  Indtægt/ 
kommunal 

 Intern/ 
Ekstern 

 Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Vagt på rådhus / unge - Bevilling/kon
trakt 

Intern 

  -    Låsning 
Intern 

 Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Levring af mad - Kontrakt 
Intern 

  -       

Post og bud (logistik 
transport) 

- Bevilling 
Intern 

  -      Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Hjælpemiddeldepot - Kontrakt 
Intern 

  -      Transport 
Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Stigeeftersyn - Kontrakt 
Intern 

  -       

Miljøvagt - Uden 
indtægt 

  -  Løses uden 
indtægt 

 Intern  Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Drift af brandmateriel, 
slangevask, røgdykkerudstyr 

- Aftale 
Intern/ 
Ekstern 

  -  -  Intern/ 
Ekstern 

 Kontrakt/Be
villing 

Intern (B) / 
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Øvrige Opgaver 
 

Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim-
merland 

Aalborg 

ekstern 

Kursusvirksomhed 
Uddannelsescenter 

 Aftale intern 
/ kontrakt 

ekstern 

 X -  Indtægt    Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Demens eftersøgning  Udkald/time
afregning 

   7.553 kr. 
indtægt 
Bevilling 

     

Vagt tyverialarmer  Udkald/time
afregning 

    Udkalds 
godtgørelse 

/Intern  

   Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Vagt overfaldsalarm  Udkald/time
afregning 

    Udkalds 
godtgørelse 

/Intern 

   Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Vagt havnesikring       Udkalds 
godtgørelse 

/Intern 

    

Vagt akutte hændelser v/ 
kommunens ejendomme 

 Udkald/time
afregning 

    Udkalds 
godtgørelse 

/Intern 

   Kontrakt 
Intern 

Vagt serverrum       Udkalds 
godtgørelse 

/Intern 

   Kontrakt 
Intern 

Vejvagt sommer         Intern 
 

  

Følgeskader ejendomme 
komm. 

 Udkald/time
afregning 

      Intern  Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Sikringsrådgivning/projekteri
ng 

 Efter aftale         Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Flytteservice  Udkald/time
afregning 

        Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Moppeservice           Kontrakt 
Intern  
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Øvrige Opgaver 
 

Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim-
merland 

Aalborg 

Låseservice           Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Postservice /frankering/ 
makulering 

 Bevilling         Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Parkeringskontrol           Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Vagt/vægterservice  Kontrakt/Ud
kald/timeafr

egning 

        Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Rampeservice  Udkald/time
afregning 

        Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Kommuneabonnement 
service 

          Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Vaskeriservice           Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Liggende patienttransport           Kontrakt/ 
Ekstern 

Bevilling(udgift) eller kontrakt (indtægt) - intern kommunal eller ekstern ydelsesmodtager 
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Økonomi 
 

 Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim-
merland 

Aalborg I alt 

Budget 2015             

Driftsudgifter 6.409.013 10.653.019 14.956.000 8.334.000 1.889.000 11.171.000 4.708.500 6.060.500 9.889.718 10.100.000 147.497.000 231.667.750 

Driftsindtægter -216.134 -1.359.238    -385.000 -524.500  -1.226.124 -88.000 -110.330.000 -114.128.996 

Heraf lønudgifter i alt 1.398.643 3.301.220 4.100.000 1.613.000 110.000 2.478.000 1.150.000 942.500 4.775.291 2.147.967 61.154.000 83.170.621 

Nettoudgift 6.192.879 9.293.781 14.956.000 8.334.000 1.889.000 10.786.000 4.184.000 6.060.500 8.663.594 10.012.000 37.167.000 117.538.754 

Budget 2014             

Driftsudgifter 5.983.011 11.569.078  15.178.000 8.637.000 1.837.864 11.381.000 4.680.000 6.060.500 10.775.294 10.760.000 150.537.000 237.398.747 

Driftsindtægter -212.458 -1.359.238    -379.000 -500.000  -1.204.100 -93.000 -110.330.000 -114.077.796 

Heraf lønudgifter i alt 1.368.705 4.874.320 4.000.000 1.583.000 115.000 2.794.000 1.130.000 942.500 4.952.500 2.365.000 61.154.000 85.279.025 

Nettoudgift 5.770.553 10.209.820 15.178.000 8.637.000 1.837.864 11.002.000 4.180.000 6.060.500 9.571.194 10.667.000 40.207.000 123.320.951 

Regnskab 2013             

Driftsudgifter 6.291.932 11.346.682 15.640.000 9.323.000 1.803.000 10.988.505 4.735.500 6.090.800 10.944.993 10.540.000 144.783.000 232.487.412 

Driftsindtægter -177.550 -1.367.458    -789.282 -514.090  -2.295.449 -1.043.000 -101.834.000 -108.020.829 

Heraf lønudgifter i alt 1.364.573 4.528.243 3.900.000 2.004.264 100.000 2.665.928 1.120.000 938.500 4.206.695 2.300.000 61.357.000 84.485.203 

Nettoudgift 6.114.382 9.979.224 15.640.000 9.323.000 1.803.000 10.199.223 4.221.410 6.090.800 8.649.544 9.497.000 42.949.000 124.466.583 

Anlæg             

Budget 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400.000 2.400.000  

Budget 2014 120.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 140.000 

Regnskab 2013 0 819.165 0 0 0 0 0 0 0 0 5.831.000  6.650.165 

Nettoudgift pr. indbygger             

Budget 2015 174 153  229 217 1.045 256 199 210 196 267 181 213 

Budget 2014 162 168 232 225 1.017 261 199 210 216 285 195 226 

Regnskab 2013 172 165 239 243 997 242 201 212 196 253 209 225 
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Bemærkninger: 

Læsø: Anlæg 2014 - anslået – betalt via teknisk forvaltnings almindelige drift 

Aalborg: Budget 2015. Der er givet en rammebevilling - uddelingen af rammen er ikke afklaret pt. Derfor forholdsmæssigt fordelt som i 2014 
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I forbindelse med økonomiaftalen for 2015 mellem KL og Regeringen er aftalt at det kommunale bloktilskud (DUT) nedreduceres med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. og 

frem. Herudover er regningen og KL enige om, at det vil være muligt at frigøre yderligere 100 mio. kr. i 2015 og frem (moderniseringsaftalen). 

Nedenstående oversigt viser de budgetbeløb kommuner har reduceret deres budgetter med på de to ovennævnte områder i henholdsvis 2015 og 2016. 

 Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim-
merland 

Aalborg I alt 

DUT - strukturændring             

Budget 2015  0 548.500 639.000 333.000 0 370.000 0 0 400.000 328.000 1.750.000 4.368.500 

Budget 2016 0 822.750 958.500 500.000  555.000 300.000 0  513.000 2.625.000 6.274.250 

Moderniseringsaftalen             

Budget 2015 310.000 0 1.278.000 667.000  0  0  0 1.500.000 3.755.000 

Budget 2016 465.000 0 1.278.000 667.000  0  0  0 1.500.000 3.910.000 

Bemærkninger: 

Mariagerfjord: Moderniseringsaftalen er pt. ikke lagt ind med en besparelse på 734.272 kr. i budgettet.  

Brønderslev: Moderniseringspuljen - Ej udmøntet. 

Læsø: Andel af DUT og moderniseringsaftalen - opgøres ikke. 
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Nettoudgiftsoversigt 

Regnskab 2013 Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim-
merland 

Aalborg I alt 

Nettoudgift i alt 6.114.382 16.379.273 15.640.000 9.323.000 1.803.000 10.199.223 4.221.410 6.090.800 8.649.544 9.497.000 42.949.000 130.866.632 

             

Nettoudgift til 
entrepriseberedskab 5.100.000  5.398.594 9.800.000 6.352.031 1.703.988 7.556.448 2.988.297 4.851.900 3.746.000 6.958.240 3.691.000 58.146.498 

Nettoudgift for 
kommunen til øvrige 
beredskabsopgaver  2.134 4.580.630 0 0 0 0 1.233.113 1.208.600 4.905.544 2.538.760 52.758.000 67.226.781 

Øvrige netto udgifter  
(ikke beredskabsmæssige 
opgaver) 0 6.400.049 0 624.000  0 0 500.000 0 0 0 -13.500.000 -5.975.951 

Nettoudgift i alt 5.102.134 16.379.273 9.800.000 6.976.031 1.703.988 7.556.448 4.721.410 6.060.500 8.651.544 9.497.000 42.949.000 123.254.965 

 

Bemærkninger: 

Thisted - 3.746.000 Kr. (kontraktbeløb), og 4.905.544 Kr. (Heraf er henlagt 630.000 kr. til indkøb af automobildrejestige i 2015) 
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De økonomiske oplysninger omkring beredskaberne er nødvendigvis ikke sammenlignelige, idet kontering af udgifterne er forskellige fra kommune til kommune. Dette er 

undersøgt via oplysninger om udgiftsområder, som er indeholdt i beredskabets område og med hvilken udgift i 2013. 

Regnskab 2013 Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim-
merland 

Aalborg I alt 

Brandhaner 
/vandforsyning  10.000 39.750 350.000 50.000 20.000 186.565 5.000 0 30.000 88.000 1.141.000 1.920.315 

Udgifter til administra-
tion incl. It-udgifter 0 320.000  0 0 0 434.018 0 315.000 157.000 118.000 7.529.000 9.878.581 

Udgifter til vagtcentral  501.148       364.000 62.000 20.700 3.901.000 9.437.830 

Huslejeudgifter til 
bygninger      50.000 0  85.000 19.500 3.384.000  

Drift og vedligeholdelse 
af bygninger  301.029    238.525 100.000  200.000 135.000 3.244.000 4.218.554 

Tjenestemandspensionsf
orpligtigelser           360.000 360.000 

Udgifter Frivillige  93.914  50.000  111.664    150.000 560.000 965.578 

Specialberedskaber:             

Bådberedskab       54.500  10.000 97.500 70.000 232.000 

Dykkerberedskab           828.000 828.000 

Leasing  761.885  439.449        1.201.334 

 

Bemærkninger: 

Frederikshavn: Vagtcentral – OMK til vagtcentral angives som B&R andel/direkte OMK. Da det er FRH kommunes vagtcentral. 

Brønderslev: vagtcentral – kendes ikke. 

Hjørring: Administrationsudgifter er indeholdt i beredskabsudgifterne, men pris kendes ikke 

Hjørring : Båd- og dykkerberedskabet er indregnet i kontrakten med Falck. 

Jammerbrugt: Bådberedskabet indregnet i kontrakten med Falck. 
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Mariagerfjord: Vagtcentral - JA + en ikke uspecificeret del af kommuneabonnementet 

Morsø: Vagtcentral - JA indeholdt i Falck kontrakt. 

Rebild: Administrationsudgifter er et skøn. 

Rebild: Vagtcentral udgifter er et skøn. Del af entreprisen med Falck. 

Rebild: Huslejeudgifter – delvist – ja til stationer nej til administrationen. 

Vesthimmerland: Administrationsudgifter - Ja delvis. 

Vesthimmerland: Husleje - Ja + en ikke uspecificeret del der er indeholdt i mandskab- og stationsomkostningerne på de enkelte stationer drevet af Falck. 

Vesthimmerland: Bygningsvedligeholdelse - Ja delvis. 

Thisted: Bygningsvedligeholdelse – kun indvendig. 
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Personaleoplysninger 
Alle personaleoplysninger opgøres pr. 1. januar 2014. 

Personale pr. 1. januar 
2014 
 

Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim-
merland 

Aalborg I alt 

Antal personer / Normering A N A N A N A N A N A N A N A N A N A N A N A N 

Personer i beredskabet (ej 
frivillige) i alt 

52 1,5 120 ? 90 ? 62 2 18 0,2 95 4 4 2 43 2 79 4,9 73 3 152 77 ?  

                         

Beredskabschef 1 1,0 1  1  1 1 1 0,2 1 1 1 0,5 1 0,25 1 0,45 1 0,25 1 1 11  

Operativt personale, kommunal 
fastansat 

  0  -  -  -  3 3 -  0  2 2 1 1 37 37 43  

Operativt personale, kommunal 
deltidsansat 

3  25  -  -  -  0  -  0  30  2  43  103  

Operativt personale, entreprenør 
fastansat 

  -  -  -  -  0  -  0  0  0  0 0 0  

Operativt personale, entreprenør 
deltidsansat 

47  60  82  59  17  90  27  35  43  66  27  553  

Medarbejdere, 
myndighedsopgaver, kommunal 

1 0,5 3  5  1 1 -  0  1 + 
Brch 

 3 1,5 1 1 1 1 10 9 26  

Beredskabsplanlægger 
kommunal 

  1  1  Brch Brch -  0  Brch  1 0,1 1 0,6 1 0,5 1 1 6  

Vagtcentralpersonale, kommunal   7  -  -  -  0  0  0  0  0  8 8 15  

Medarbejdere, administration, 
kommunal 

  1  1    -  0  0  3 0,15 1 0,85 1 0,25 7 5 14  

Medarbejdere, øvrige drift og 
materielopgaver, kommunal 

  1  -    -  1 – 
flex 
job 

 0  0  0  0  7 6 9 
 

 

Øvrige medarbejdere, kommunal   0  -    -  0  0  0  0  0  10 10 21  

Medarbejdere med 
Indsatslederfunktion 

5  5  4  4  1  4  4  4  4  5  5  45  

Frivillige  15  70  0  25  -  50  0  0  0  56  93  309  

Personer ansat til øvrige 
serviceopgaver 

  16  -  1 0 -  0  1 
flex 
job 

 0  0  0  66 64 84  
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Jammerbrugt: Medarbejdere, administration, kommunal og Medarbejdere, øvrige drift og materielopgaver, kommunal leveres af kommunen. 

Læsø: Der er én person ansat i redningsberedskabet på ca. 20% af fuld tid. I denne tid er funktionerne beredskabschef, operativt personale, myndighedsopgaver, 

beredskabsplanlægger, administration samt øvrig drift i listen. Det er ikke muligt at opgøre de enkelte opgaver forholdsmæssigt, da de varierer meget. 

Vesthimmerland: Planlæggeren med en normering på 0,5 udgår i 2015. 

 

Beredskabsstyrelsen: 

Personale pr. nov. 2014 i beredskab  Antal 
personer 

Normering 

I alt personer i beredskabet (ej frivillige)  107 - 

   

Fordelingen af personale på grupperinger   

Chefvagt (1. VH + stabsuddannelse+….) 3 3 

1. VH (indsatslederuddannede, indsatskemi +++ ) 10 10 - 12 

2. VH ( holdleder BRA + RED, HL som teknisk leder, 
HL BRS og evt. indsatslederuddannede) 

11 10 - 12 

3. VH ( holdleder BRA + RED +) 8 8 - 10 

Civil – mekanikere  3  

Civil – køkkenpersonale( Kok, Cater, køkkenassistent) 5  

Civil – Logistiske medarbejdere, øvrige drift og 
materielopgaver mv. 

10  

Frivillige  40  
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Nedenstående befolkningstal vil blive brugt ved eventuelle gennemsnitsberegninger.  

 

Folketal 1. kvartalet efter område og tid 

 
2014K1 

Brønderslev 35 627 

Frederikshavn 60 458 

Hjørring 65 405 

Jammerbugt 38 351 

Læsø 1 808 

Mariagerfjord 42 093 

Morsø 21 003 

Rebild 28 794 

Thisted 44 230 

Vesthimmerlands 37 479 

Aalborg 205 809 

I alt  581.057 

Kilde: Danmarksstatistik 

 



















3.2 National aftale for væksthusene 2016



 

  

  

 
 
 
 
 
National aftale for Væksthusene i 2014 
Opgørelse af resultatmål 
 

 
 

 

 

Indledning 

Fra januar 2014 gik Væksthusene i gang med at implementere en ny strate-

gi Væksthusene version 2.0 – en ny vækstmodel. Strategien er et godt ek-

sempel på samspillet mellem Væksthusene, virksomheder, der har benyttet 

Væksthusene og Væksthusenes samarbejdspartenere. Alle har bidraget 

med input og til at målrette ydelser og målgrupper og sætte fokus på kom-

petenceopbygning. I årets løb er der lagt ekstra kræfter i kortlægning, fin-

justering af eksisterende og udvikling af nye initiativer og værktøjer, der 

skærper husenes profil og effekten hos Væksthusenes kunder. Målet er på 

lang sigt et øget samfundsøkonomisk afkast.  

 

En ny strategi forudsætter naturligt en indkøring, før de reelle effekter kan 

aflæses. Den nationale aftale for 2014 afspejler derfor i højere grad krav til 

de mere konkrete fremskridt i implementeringen.    

 

Sammenfatning 

Væksthusene har på landsplan gennemført 2.124 vækstkortlægninger for 

iværksættere og virksomheder (herefter Væksthuskunder). Det er 124 

vækstkortlægninger eller knap 6 pct. over det opstillede mål. Væksthusene 

har i tillæg noteret minimum 3.385 virksomheder som deltagere i andre ak-

tiviteter, fx konferencer, workshops etc. 

 

Af de virksomheder, der har modtaget en vækstkortlægning er 89 pct. hen-

vist videre til private eller offentlige tilbud og heraf i gennemsnit 78 pct. til 

private rådgivere. 

 

Ca. 2/3 af de adspurgte årgang Væksthuskunder fra årgang 2010-2012 sva-

rede i den eksterne evaluering tilbage i 2013, at sparring med Væksthuset i 

høj grad eller i nogen grad har påvirket virksomhedens udvikling. I 2014 

blev denne måling en del af brugerevalueringen. Med forløbet i frisk erin-

dring svarer 51 procent af kunderne, at sparring med Væksthuset har på-

virket udviklingen i deres i virksomhed i høj grad og 40 i nogen grad. Kun 

9 procent vurderer, at dialogen med Væksthuset har været uden egentlig ef-

fekt  

 

 

 

 

 

 

 

 

15. marts 2015 

2015-81 

erst-helhol 

 



 2/30 

 

 

Tendensen understøttes af en fortsat høj tilfredshed – på 98 pct. - med de 

kompetencer, virksomhederne møder i Væksthusene samt deres villighed 

til at anbefale Væksthuset til andre virksomheder eller netværk, som er 

vokset fra en 0-punktsmåling på 56 i 2012 til en score på 71,8 i 2014. 

 

Svarprocenten i brugerevalueringen ligger på 52 pct. 

 

For at vurdere, om vækstsparring afspejles på virksomhedernes bundlinje, 

udfører Danmarks Statistik for Erhvervsstyrelsen datakørsler med afsæt i 

de officielle registre for bl.a. moms og lønindberetning, der viser udviklin-

gen i beskæftigelsen, omsætning og eksporten i de virksomheder, som har 

modtaget en Vækstkortlægning og en vækstplan i et Væksthus.  

 

Med denne opgørelse har vi ønsket at se nærmere på de unge og de mere 

etablerede virksomheder hver for sig. Det vigtig at notere sig, at opdelin-

gen på grupper af relativt få virksomheder medfører, at selv små udsving i 

absolutte tal udløser en stor relativ (procentvis) udvikling. 

 

I forbindelse med statistikproduktionen kan der grundet detaljeringsgraden 

opstå genkendelige enkeltobservationer. Det betyder, at det ikke har været 

muligt at opdele eksporttabellerne som forventet på unge og etablerede 

virksomheder. Der optræder derfor alene tabeller for hele årgange af 

Væksthuskunder. 

 

Forventningerne til effekten af Væksthusenes indsats har traditionelt været 

og er fortsat høje. Resultaterne skal tolkes på baggrund af en relativt for-

skellig erhvervsstruktur lokalt og på baggrund af forskellige prioriteringer 

og satsninger i regionerne. 

 

Erhvervsstyrelsen med afsæt i målet om, at Væksthusene bliver mere at-

traktive for vækstvirksomheder, gentaget sammenligningen mellem 

Væksthuskunder og vækstlaget af alle danske virksomheder fra den ekster-

ne evaluering i 2013. Opgørelsen viser, at 12 pct. af virksomhederne i 

vækstlaget har benyttet sig af sparring med et Væksthus. En vækst på 4 

pct. point.  
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Resultatmål 1: Implementering af Væksthusene version 2.0  

 

 

Målet lyder 

 

Væksthusene skal i 2014 implementere strategien 

Væksthusene version 2.0.   

Målopfyldelse 

 

Væksthusene udarbejder og implementerer en strategi 

for Væksthusene version 2.0, der udfolder anbefalinger-

ne i Evaluering af Væksthusene, april 2013, v. IRIS 

Group ApS, og sætter fokus på kontakten til vækstlaget 

af danske virksomheder.  

Væksthusene fremsender senest 30. september 2014 en 

midtvejsstatus for implementering af strategien. 

Målet opgøres endeligt af Erhvervsstyrelsen den 15. fe-

bruar 2015 på baggrund af en fælles skriftlig redegørel-

se fra de fem Væksthuse., der afspejler de centrale ind-

satsområder angivet på side 3.  Målet betragtes som op-

fyldt når  

- samtlige strategiens initiativer er iværksat, samt  

- strategiens initiativer i overvejende grad er gennem-

ført.   

 

 

Væksthusene 2.0 – en ny vækstmodel opererer med 6 styrende principper. 

Væksthusene har i 2014 iværksat en handlingsplan på 9 konkrete initiativer 

der skal bidrage til at omsætte disse i praksis. Fem initiativer er gennemført 

og ydereligere fire er igangværende og overvejende gennemført. 

 

Tabel 1: implementering af Væksthusene version 2.0 

 

Initiativ Realisering 

Screening af vækstpotentiale Gennemført 

Målgruppen, herunder virksomheder med højt vækstpotentiale Gennemført  

Internationale aktiviteter Gennemført 

Kollektive forløb Igangværende 

Brugerevaluering/effektmåling Igangværende 

Forankring af fælles systemer/værktøjer Gennemført  

Udvikling af mentorkorps Igangværende 

Tilbud til kreative erhverv Igangværende 

Væksthusene som kompetenceudvikler / Væksthuskompetencer Gennemført 
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Resultatmål 2: Vækstkortlægninger  

 

 

Målet lyder 

 

Væksthusene skal vejlede og motivere 4000 virksom-

heder til vækst. Væksthusene gennemfører i 2014 en 

vækstkortlægning for 2000 virksomheder. Vækstkort-

lægningen afsluttes med en vækstplan og tilmelding af 

virksomheden til brugerevaluering. Herudover skal 

2000 andre virksomheder deltage i andre væksthusakti-

viteter som fx konferencer, workshops el lign.  

 

Målopfyldelse 

 

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen den 31. december 

2013 hhv. i CRM-systemet for de 2000 virksomheder, 

der gennemfører vækstkortlægning, hhv. ved separat 

registrering for de andre 2000 virksomheder, der delta-

ger i andre væksthusaktiviteter. Antallet af virksomhe-

der fordeles mellem Væksthusene efter samme forde-

ling som bloktilskuddet.  

 

 

 
Tabel 2: Gennemførte vækstkortlægninger afsluttet med vækstplan

1
 

 
Væksthus 

Mål for 
2014 

Realiseret i 
2014 

Hovedstadsregionen 624 650 

Midtjylland 448 497 

Nordjylland 203 213 

Sjælland 294 302 

Syddanmark 432 462 

Total 2000 2.124 

Kilde: Væksthusenes CRM-system. 

 

  
  

 
Tabel 3: Virksomheder, der deltager i andre aktiviteter i regi af Væksthuset 

 

 
Væksthus 

Mål for 
2014 

Realiseret i 
2014 

Hovedstadsregionen 624 816 

Midtjylland 448 1.106 

Nordjylland 203 503 

Sjælland 294 340 

Syddanmark 432 620 

Total 2000 3.385 

Kilde: Væksthusenes CRM-system. 

                                                 
1
 Virksomhederne er nærmere beskrevet på branche, størrelse, alder og selskabstype i fi-

gur 1-5 side 26-28. 
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Nærværende opgørelse omfatter ikke de såkaldt korte ekspeditioner, hvor  

en virksomhed henvender sig med en simpel forespørgsel. 

 

  

Resultatmål 3: Henvisning til rådgivere og offentlige tilbud  

 

Målet lyder 

 

Væksthusene skal henvise mindst 80 procent af de virk-

somheder, der har fået en vækstkortlægning, til private 

rådgivere eller offentlige tilbud. Henvisningen doku-

menteres i vækstplanen. Mindst 70 procent heraf skal 

være henvisning til private tilbud. 

Målopfyldelse 

 

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen pr. 31. december 

2014 i brugerevalueringssystemet.  

I opgørelsen indgår virksomheder, der har fået en 

vækstkortlægning i 2014, er tilmeldt brugerevaluering i 

2014, og som i 2014 er registreret i CRM-systemet med 

en henvisning til privat rådgivning eller offentlige til-

bud.   

Endvidere opgøres med afsæt i brugerevalueringen an-

delen af væksthuskunder, der har eller har til hensigt at 

anvende henvisningen. 

 

 

 
 
Tabel 4: Antal væksthuskunder henvist til rådgivere og offentlige tilbud, og brudt ned på 
henvisningstype 

 

Kilde: Væksthusenes CRM-system 

                                                 
2
 Én henvisning pr. kunde. 

 

 

Væksthus 
 

 

Vej-
ledte 

(antal) 

 

Henviste 
(pct.) 

- heraf henvist til
2
 

  
 

Private 
rådgivere 

(pct.) 

 
Privat/ 

offentlig 
(pct.) 

 
Offentlig 

(pct.) 

Uden-
landsk 

Pct. 

Hovedstadsregionen 650 541 (83 %) 65 (70 %) 16 (12 %) 82 (15 %) 65 (3 %) 

Midtjylland 497 446 (90 %) 33 (86 %) 14 (7 %) 16 (4 %) 33 (3 %)  

Nordjylland 213 196 (92 %) 15 (79 %) 4 (8 %) 22 (11 %) 15 (2 %) 

Sjælland 302 255 (84 %) 31 (71 %)  13 (12 %) 31 (12 %) 31 (5 %) 

Syddanmark 462 448 (97 %) 31 (83 %) 23 (7 %) 21 (5 %) 31 (5 %) 

Total 2.124 1.886 (89 %) 175 (78 %) 70 (9 %) 172 (9 %) 175 (4 %) 
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Resultatmål 4: Tilfredshed med kvaliteten i vejledningen 

 
 

Målet lyder 

 

Mindst 80 pct. af de virksomheder, der har modtaget 

en vækstkortlægning og en vækstplan i 2012 udtryk-

ker i brugerevalueringen, at de er tilfredse eller me-

get tilfredse med vækstkonsulentens kompetencer.  

Målopfyldelse 

 

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen pr. 31. december 

2014 i brugerevalueringssystemet, hvor spørgsmålet 

”Hvor tilfreds var du med vækstkonsulentens kom-

petencer” kan besvares med ”meget tilfreds”, ”til-

freds”, ”mindre tilfreds”, ”ikke tilfreds”. 

 
 
 
Tabel 5: Tilfredshed med kompetencer i Væksthuset 

 
 
Væksthus 
 

 
 

Tilfredsprocent i 2014 
 

Hovedstadsregionen 99 

Midtjylland 98 

Nordjylland 95 

Sjælland 98 

Syddanmark 99 

Total 98 

 
Kilde: Væksthusenes brugerevalueringssystem 
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Resultatmål 5: Vurdering af sparring og påvirkning af virksomhedens 

udvikling 

 
 

Målet lyder 

 

Mindst 70 pct. af de virksomheder, der har modtaget 

en vækstkortlægning og en vækstplan i 2012 giver i 

brugerevalueringen udtryk for, at sparring med 

Væksthuset har påvirket virksomhedens udvikling i 

middel eller høj grad. 

Målopfyldelse 

 

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen den 31. decem-

ber 2014 i brugerevalueringssystemet, hvor spørgs-

målet ”Hvordan har brugen af Væksthuset/forløbet 

påvirket virksomhedens udvikling: ” besvares med ”i 

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

”ved ikke” på nedenstående 7 underspørgsmål: 

1. Forløbet har bidraget til afdækning af ikke-

erkendte udfordringer, muligheder eller be-

hov i virksomheden.  

2. Forløbet har bidraget til at styrke og forbedre 

virksomhedens overordnede strategi 

3. Forløbet har bidraget til at øge virksomhe-

dens langsigtede vækstambitioner 

4. Forløbet har bidraget til at styrke virksomhe-

dens forretningskoncept (produkt, forret-

ningsmodel, markedsposition, etc.) 

5. Forløbet har bidraget til at styrke virksomhe-

dens kunderelationer, salg og/eller marketing 

6. Forløbet har bidraget til at styr-

ke/professionalisere virksomhedens organisa-

tion (herunder ledelsesstruktur, forretnings-

processer, rekruttering, etc.) 

7. forløbet har bidraget til at styrke virksomhe-

dens drift (herunder produktion, it-systemer, 

økonomistyring, dokumentation, etc.) 

Andelen opgøres som summen af to grupper med 

henholdvis middel additionalitet og høj additionali-

tet: 

Middel: Der svares ”I høj grad” eller ”i nogen grad” 

til mindst 1 underspørgsmål 4-7, og der svares ”i 

nogen grad”, ”I lav grad”, ”Slet ikke” eller ”ved ik-

ke” til underspørgsmål 1-3. 

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

mindst 1 af underspørgsmålene 4-7, og der svares ”I 

høj grad” til mindst ét af underspørgsmålene 1-3. 



 8/30 

 

 

 
Tabel 6: Sparring og påvirkning, i pct. af alle besvarelser 
 
 
Væksthus 

 
 

Høj Middel Ingen 

Hovedstadsregionen 53 38 9 

Midtjylland 49 40 11 

Nordjylland 55 39 6 

Sjælland 57 35 8 

Syddanmark 45 46 9 

Alle 51 40 9 
 

Kilde: Væksthusenes brugerevalueringssystem 

 

 
Tabel 7: Sparring og påvirkning, i pct. af alle besvarelser, Alle væksthuse 

Forløbet har bidraget 
til: I høj grad 

I nogen 
grad i lav grad slet ikke 

Ved ik-
ke/ikke 

relevant 

.. afdækning af ikke-
erkendte udfordringer, 
muligheder eller behov 
i virksomheden.  28,4 50,9 14,7 1,7 4,3 

.. at styrke og forbedre 
virksomhedens over-
ordnede strategi 38,8 40,5 11,2 2,6 6,9 

.. at øge virksomhe-
dens langsigtede 
vækstambitioner 33,6 47,4 10,3 3,4 5,3 

.. at styrke virksomhe-
dens forretningskon-
cept  30,2 49,1 11,2 4,3 5,2 

.. at styrke virksomhe-
dens kunderelationer, 
salg og/eller marketing 24,1 39,7 19,8 3,4 13 

.. at professionalisere 
virksomhedens organi-
sation  26,7 25,9 21,6 6 19,8 

.. at styrke virksomhe-

dens drift  15,5 34,5 21,6 9,4 19,0 

 
Kilde: Væksthusenes brugerevalueringssystem 
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Resultatmål 6: Net Promotor Score som indikator for brugertilfredshed - 

Væksthusene 

 

Målet lyder 

 

Der opnås en Net Promotor Score på mindst 60 i for-

hold til, at de virksomheder, der har fået en vækstkort-

lægning og vækstplan i 2014 samt er tilmeldt bruger-

evaluering, vil anbefale Væksthusene til andre. 

Målopfyldelse Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen den 31. december 

2014 i brugerevalueringssystemet, hvor spørgsmålet 

”Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale Væksthuset 

til andre virksomhedsejere og personer i dit netværk?” 

måles på en skala fra 0 – 10, hvor 0 er ”usandsynligt” 

og 10 er ”meget sandsynligt”. Net Promotor Score op-

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

trækkes andelen af svar mellem 0-6 (detractors).
3
 

 

 

 

 

 

Tabel 8: Net Promotor Score
4
: Væksthuskundernes villighed til at anbefale Væksthuset 

 

 

Væksthus 

 

 

 

Net promotor Score i 2014 

 

Hovedstadsregionen 72,7  

Midtjylland 73,9 

Nordjylland 76,1 

Sjælland 74,7 

Syddanmark 64,6 

Total 71,8 
 

Kilde: Væksthusenes brugerevalueringssystem 

                                                 

 
4
 Om metoden Net Promotor Score, se side 30. 
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Resultatmål 7: Udvikling i beskæftigelsen 

   

Målet lyder 

 

Virksomheder, der har fået en vækstkortlægning og 

vækstplan i 2012 og 2013, og som er tilmeldt bruger-

evaluering, øger beskæftigelsen med mindst 10 pro-

centpoint mere end sammenlignelige virksomheder fra 

2013-2014 og fastholder denne vækst over en toårig pe-

riode fra 2012-2014. 

Målopgørelse 

 

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen på grundlag af de 

virksomheder, der er tilmeldt brugerevaluering i hen-

holdsvis 2012 og 2013.  

Kontrolgruppen består af alle de øvrige virksomheder. 

De vægtes efter de vækstkortlagtes fordeling på region, 

størrelse og branche og alder. Væksten beregnes over 

henholdsvis ét samt to år, mellem hele kalenderår.  

Beregningen gennemføres over en ét-årig og over en to-

årig periode. 

Målet opgøres henholdsvis for iværksættere, der er 3 år 

gamle eller derunder og for virksomheder, der er mere 

end 3 år gamle.  

Der indgår udelukkende virksomheder, der ifølge 

Danmarks Statistik har minimum ½ årsværk eller om-

sætning svarende til ½ årsværk og har under 250 års-

værk. Kun virksomheder, der er i drift i hele perioden, 

indgår i opgørelsen. 
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Tabel 9: Vækst i beskæftigelsen over en 1-årig periode (2013-2014), 
Væksthuskunder, 2013-årgang, sammenlignet med kontrolgruppe  

 

Væksthus Alder 

Beskæftigel-
sesvækst for 
Væksthus-

kunder 
2013-2014 

(pct.) 

Beskæftigel-
sesvækst for 
kontrolgrup-

per 2013-
2014 
(pct.) 

Forskel i 
pct. 

point. 

Hovedstadsregionen 

<3 år 38,8 11,0 27,8 

>3 år 6,9 0,4 6,5 

Alle 10,5 2,3 8,2 

Midtjylland 

<3 år 25,2 16,0 9,2 

>3 år 5,9 1,3 4,6 

Alle 8,1 1,0 7,1 

Nordjylland 

<3 år 57,0 9,7 47,3 

>3 år 4,2 0,4 3,8 

Alle 6,0 1,8 4,2 

Sjælland 

<3 år 39,9 -4,9 44,8 

>3 år 3,5 2,4 1,1 

Alle 6,0 4,5 1,5 

Syddanmark 

<3 år 18,1 11,4 6,7 

>3 år 3,2 1,3 1,9 

Alle 4,4 2,3 2,1 

Alle 

<3 år 32,3 12,8 19,5 

>3 år 4,6 1,1 3,5 

Alle 6,8 2,1 4,7 
 

Kilde: Danmarks Statistik pba. Væksthusenes CRM-system 
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Tabel 10: Vækst i beskæftigelsen over en 2-årig periode (2012-2014) 
Væksthuskunder, 2012-årgang, sammenlignet med kontrolgruppe  

 

Væksthus Alder 

Beskæftigel-
sesvækst for 
Væksthus-

kunder 
2012-2014 

(pct.) 

Beskæftigel-
sesvækst for 
kontrolgrup-

per 2012-
2014 
(pct.) 

Forskel i 
pct. 

point. 

Hovedstadsregionen 

<3 år 36,4 16,5 19,9 

>3 år 9,3 2,2 7,1 

Alle 13,2 5,6 7,6 

Midtjylland 

<3 år 52,7 10,1 42,6 

>3 år 8,3 2,9 5,4 

Alle 16,2 1,8 14,4 

Nordjylland 

<3 år 64,8 19,7 45,1 

>3 år 10,2 2,8 7,4 

Alle 13,5 1,0 12,5 

Sjælland 

<3 år 37,3 9,0 28,3 

>3 år 1,2 0,6 0,6 

Alle 3,6 1,6 2,0 

Syddanmark 

<3 år 15,0 17,9 -2,9 

>3 år 4,1 2,0 2,1 

Alle 4,0 3,4 0,6 

Alle 

<3 år 40,9 14,7 26,2 

>3 år 6,7 2,3 4,4 

Alle 10,3 2,6 7,7 
 

Kilde: Danmarks Statistik pba. Væksthusenes CRM-system 
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Resultatmål 8: Udvikling i omsætningen 

 

Målet lyder 

 

Virksomheder, der har fået en vækstkortlægning og 

vækstplan i 2012 og 2013, og som er tilmeldt bruger-

evaluering, øger omsætningen med mindst 15 procent-

point mere end sammenlignelige virksomheder fra 

2013-2014 og fastholder denne vækst over en to-årig 

periode fra 2012-2014. 

Målopgørelse 

 

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen på grundlag af de 

virksomheder, der er tilmeldt brugerevaluering i hen-

holdsvis 2012 og 2013.  

Kontrolgruppen består af alle de øvrige virksomheder. 

De vægtes efter de vækstkortlagtes fordeling på region, 

størrelse og branche og alder. Væksten beregnes over 

henholdsvis ét samt to år, mellem hele kalenderår.  

Beregningen gennemføres over en ét-årig og over en to-

årig periode. 

Målet opgøres henholdsvis for iværksættere, der er 3 år 

gamle eller derunder og for virksomheder, der er mere 

end 3 år gamle.  

Der indgår udelukkende virksomheder, der ifølge 

Danmarks Statistik har minimum ½ årsværk eller om-

sætning svarende til ½ årsværk og har under 250 års-

værk. Kun virksomheder, der er i drift i hele perioden, 

indgår i opgørelsen. 
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Tabel 11: Vækst i omsætning over en 1-årig periode (2013-2014), 
Væksthuskunder, 2013-årgang, sammenlignet med kontrolgruppe  

 

Væksthus Alder 

Omsætnings-
vækst for 

Væksthus-
kunder 

2013-2014 
(pct.) 

Omsætnings-
vækst for 

kontrolgrup-
per 2013-

2014 
(pct.) 

Forskel i 
pct. 

point. 

Hovedstadsregionen 

<3 år 8,4 11,6 -3,2 

>3 år -0,4 1,5 -1,9 

Alle 0,4 3,2 -2,8 

Midtjylland 

<3 år 46,7 25,4 21,3 

>3 år 12,0 5,2 6,8 

Alle 15,7 4,4 11,3 

Nordjylland 

<3 år 34,5 -2,3 36,8 

>3 år 9,7 2,3 7,4 

Alle 7,3 0,9 6,4 

Sjælland 

<3 år 20,7 0,3 20,4 

>3 år 0,2 8,8 -8,6 

Alle 1,2 6,0 -4,8 

Syddanmark 

<3 år 6,0 -0,3 6,3 

>3 år 7,9 0,6 7,3 

Alle 8,3 2,7 5,6 

Alle 

<3 år 22,7 9,4 13,3 

>3 år 7,2 2,7 4,6 

Alle 8,0 3,0 5,0 
 

Kilde: Danmarks Statistik pba. Væksthusenes CRM-system 
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Tabel 12: Vækst i omsætning over en 2-årig periode (2012-2014), 
Væksthuskunder, 2012-årgang, sammenlignet med kontrolgruppe 

 

Væksthus Alder 

Omsætnings-
vækst for 

Væksthus-
kunder 

2012-2014 
(pct.) 

Omsætnings-
vækst for 

kontrolgrup-
per 2012-

2014 
(pct.) 

Forskel i 
pct. 

point. 

Hovedstadsregionen 

<3 år 33,0 14,9 18,1 

>3 år 36,7 5,6 31,1 

Alle 36,2 7,0 29,2 

Midtjylland 

<3 år 58,8 9,9 48,9 

>3 år 9,3 3,3 6,0 

Alle 14,9 4,4 10,5 

Nordjylland 

<3 år 79,5 20,5 59,0 

>3 år 12,5 8,1 4,4 

Alle 18,6 5,5 13,1 

Sjælland 

<3 år 52,2 12,0 40,2 

>3 år 2,8  2,3 0,5 

Alle 5,8 -0,5 6,3 

Syddanmark 

<3 år 5,3 -3,5 8,8 

>3 år 3,2 -0,1 3,3 

Alle 1,4 0,6 0,8 

Alle 

<3 år 49,3 10,9 38,4 

>3 år 10,0 3,1 6,9 

Alle 12,4 3,2 9,2 
 

Kilde: Danmarks Statistik pba. Væksthusenes CRM-system 
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Resultatmål 9: Udvikling i eksport 

 

 

Mål 

 

Virksomheder, der har fået en vækstkortlægning og 

vækstplan i 2012 og 2013, og som er tilmeldt bruger-

evaluering, øger eksporten med mindst 10 procentpoint 

mere end sammenlignelige virksomheder fra 2013-

2014 og fastholder denne vækst over en to-årig periode 

fra 2012-2014.  

Målopgørelse 

 

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen på grundlag af de 

virksomheder, der er tilmeldt brugerevaluering i hen-

holdsvis 2012 og 2013.  

Kontrolgruppen består af alle de øvrige virksomheder. 

De vægtes efter de vækstkortlagtes fordeling på region, 

størrelse og branche. Væksten beregnes over henholds-

vis ét samt to år, mellem hele kalenderår.  

Beregningen gennemføres over en ét-årig og over en to-

årig periode. 

Målet opgøres henholdsvis for iværksættere, der er 3 år 

gamle eller derunder og for virksomheder, der er mere 

end 3 år gamle.  

Der indgår udelukkende virksomheder, der ifølge 

Danmarks Statistik har minimum ½ årsværk eller om-

sætning svarende til ½ årsværk og har under 250 års-

værk. Kun virksomheder, der er i drift i hele perioden, 

indgår i opgørelsen. 
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Tabel 13: Vækst i eksport over en 1-årig periode (2013-2014), 
Væksthuskunder, 2013-årgang, sammenlignet med kontrolgruppe  

 

Væksthus 
Antal eksporte-
rende kunder 

Eksportvækst 
for 

Væksthuskun-
der 

2013-2014 
(pct.) 

Eksportvækst 
for 

kontrolgrup-
per 2013-2014 

(pct.) 

Forskel i 
pct. 

point. 

Hovedstadsregionen 171 7,8 9,0 -1,2 

Midtjylland 183 19,8 8,8 11,0 

Nordjylland 90 -4,1 10,7 -14,8 

Sjælland 97 -6,9 4,8 -11,7 

Syddanmark 231 11,1 7,8 3,3 

Alle 772 9,2 8,5 0,7 

 

Kilde: Danmarks Statistik pba. Væksthusenes CRM-system 

 
 
 
Tabel 14: Vækst i eksport over en 2-årig periode (2012-2014), 
Væksthuskunder, 2012-årgang, sammenlignet med kontrolgruppe 

 

Væksthus 

Antal ekspor-
terende kun-
der 

Eksportvækst 
for 

Væksthus-
kunder 

2012-2014 
(pct.) 

Eksportvækst 
for 

kontrolgrup-
per 2012-2014 

(pct.) 

Forskel i 
pct. 

point. 

Hovedstadsregionen 192 34,8 28,6 6,2 

Midtjylland 233 20,5 7,6 12,9 

Nordjylland 111 23,0 6,5 16,5 

Sjælland 100 11,1 10,8 0,3 

Syddanmark 287 3,5 8,5 -5,0 

Alle 923 15,8 9,6 6,2 

 

Kilde: Danmarks Statistik pba. Væksthusenes CRM-system 



 18/30 

 

 

 

 

Resultatmål 10: Andel af virksomheder i vækstlaget 

 

Målet lyder 

 

Andelen af Væksthuskunder, som er løftet til vækstla-

get, er vokset fra 6 pct. til 10 pct.
5
 

Målopgørelse 

 

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen pr. 31. 12. 2014 

ved en fremskrivning af den metode, som ligger til 

grund for IRIS eksterne evaluering.  

 

Vækstlaget af danske virksomheder er opgjort som 

4.030 virksomheder, der over en 4-årig periode, fra 

2010 til 2013 oplevede høje vækstrater i form af enb 

gennemsnitlig, årlig vækst på mindst 20 pct. i 2 sam-

menhængende år og har min. 10 ansatte ved udgangen 

af måleperioden. 

  

Væksthusandelen opgøres som de virksomheder, der 

optræder i vækstlaget og inden for en 5-årig periode, 

2010-2013, har modtaget sparring i et Væksthus. 

 

 

Tabel 15: Væksthuskunder som andel af vækstlaget af danske virksomheder 

 

Væksthus 

Virksomheder i 

vækstlaget    

2010-2013 

Heraf kunder i 

et Væksthus 

2009-2013 

Procentvis 

andel 

Hovedstadsregionen 
1.472 104 7,1 

Midtjylland 
891 138 15,5 

Nordjylland 
410 73 17,8 

Sjælland 
476 50 10,3 

Syddanmark 
781 123 15,5 

Alle 
4.030 488 12,0 

Kilde: Danmarks Statistik pba. Væksthusenes CRM-system 

                                                 
5
 Evaluering af Væksthusene, april 2013, IRIS Group ApS 
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Samlet oversigt over målopfyldelsen i 2014  

 
Tabel 16: Målopfyldelsesandel i pct. 

 

Væksthus 

Hovedstads-
regionen Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Hele landet 

 
Resultatmål 

            

1. Væksthusene versi-
on 2.0 

100+ 

2. Vækstkortlægninger 
og andre virksomheder 

 100+ 100+ 100+ 100+ 100+ 100+ 

3. Henvisninger  100+ 100+ 100+ 100+ 100+ 100+ 

4. Tilfredshed mht. 
kompetencer 

100+  100+  100+   100+  100+   100+ 

5. Sparing og adfærd 100+ 100+ 100+ 100+ 100+ 100+ 

6. NPS Væksthus  100+  100+  100+  100+  100+  100+ 

7. Beskæftigelseseffekt 
1-årig 
2-årig 

 
82 
76 

 
71 

100+ 

 
42 

100+ 
 

 
15 
20 

 

 
21 

6 
 

 
47 
77 

8. Omsætningseffekt 
1-årig 
2-årig 

 
0 

100+ 

 
75 
70 

 
43 
87 

 
0 

42 

 
37 

5 

 
33 
61 

9. Eksport-effekt 
1-årig 
2-årig 

 
0 

62 

 
100+ 
100+ 

 
0 

100+ 

 
0 

30 

 
33 

0 

 
7 

62 

10. Andel af vækstlaget 28 100+ 100+ 100+ 100+ 100+ 
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Tabel 17-19: Væksthuskunder, årgang 2013: Udvikling i beskæftigelse 
over en étårig periode (absolutte tal, hele årsværk). 
 

 

Væksthuskunder < 3 år 

Væksthus Antal 2013 2014 Vækst 
Vækst i 

pct. 

Hovedstadsreg. 81        312         433 
       

121  
         

38,8  

Midtjylland 87        322         403  
         

81  
         

25,2  

Nordjylland 32        129         202  
         

73  
         

57,0  

Sjælland 37        139         195  
         

56  
         

39,9  

Syddanmark 43        281        332  
         

51  
         

18,1  

Total 280    1.184     1.566  
       

382  
         

32,3  

 

 

 

Væksthuskunder > 3 år 

Væksthus Antal 2013 2014 Vækst 
Vækst i 

pct. 

Hovedstadsreg. 281       2.517        2.692  
         

175  6,9 

Midtjylland 205       3.177        3.364  
         

187  5,9 

Nordjylland 132       2.860        2.979  
         

119  4,2 

Sjælland 168       1.406        1.455  
           

49  3,5 

Syddanmark 310       4.626        4.771  
         

146  3,2 

Total 1.096    14.585     15.260  
         

675  4,6 
 

 
 
 
 

Væksthuskunder, alle 

Væksthus Antal 2013 2014 Vækst 
Vækst 
i pct. 

Hovedstadsreg. 
          

365        2.869 3.170 
         

301  
      

10,5  

Midtjylland 
          

300        3.719 4.020 
         

300  
        

8,1  

Nordjylland 
          

173        3.324 3.524 
         

201  
        

6,0  
 
Sjælland 

          
210        1.638 1.737   99            

        
6,0  

Syddanmark 
          

357        5.042 5.264 
         

222  
        

4,4  

Total 
       

1.405     16.591  17.715 
      

1.124  
        

6,8  
 
 
 
Kilde: Danmarks Statistik pba. Væksthusenes CRM-system 
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Tabel 20: Beskæftigelsesudvikling for erhvervslivet generelt (fuldtidsbe-
skæftigede lønmodtagere i den private sektor inkl. NGO’er) 
 

 

 

 

  
2012k3-
2013k2 

2013k3-
2014k2 

Vækst 2013-
2014 Vækst pct. 

Region Hovedstaden 
       

485.705  
          

491.328  
         

5.622           1,16  

Region Midtjylland 
       

307.282  
          

309.080  
         

1.797           0,58  

Region Nordjylland 
       

129.177  
          

129.076  
           -

101          -0,08  

Region Sjælland 
       

141.301  
          

142.021  
             

720           0,51  

Region Syddanmark 
       

280.242  
          

282.082  
         

1.841           0,66  
  
Alle regioner 

   
1.352.729  

       
1.362.612  

         
9.883           0,73  

 
Udenfor Danmark 8.995 9.016 21 0,23 

Kilde: Danmarks Statistik LBESK 5 

 

NB. Modsat statistikken for Væksthuskunder, der alene medregner virksomheder, der overlever i 

hele måleperioden, indeholder Statistikbanken alle virksomheder, også virksomheder, der etableres 

eller lukker ned i måleperioden. 



 22/30 

 

 

 

Tabel 21-23: Væksthuskunder, årgang 2013: Udvikling i omsætning over 
en étårig periode (absolutte tal, 1.000 kr.). 
 

Væksthuskunder < 3 år 

Væksthus Antal 
2013 
Kr. 

2014 
Kr. 

Vækst 
Kr. 

Vækst i 
pct. 

Hovedstadsreg. 81 
           

335.490  
           

363.618  
           

28.128  8,4 

Midtjylland 87 
           

443.629  
           

650.685  
         

207.056  46,7 

Nordjylland 32 
           

140.928  
           

189.502  
           

48.574  34,5 

Sjælland 37 
           

155.829  
           

188.025  
           

32.196  20,7 

Syddanmark 43 
           

429.785  
           

455.557  
           

25.772  6,0 

Total 280 
       

1.505.661  
       

1.847.387  
         

341.726  22,7 

 
 
 

Væksthuskunder > 3 år 

Væksthus Antal 
2013 
Kr. 

2014 
Kr. 

Vækst 
Kr. 

Vækst i 
pct. 

Hovedstadsreg. 281     4.002.870       3.987.303           -5.567  -0,4 

Midtjylland 205     5.861.974       6.567.406  
         

705.432  12,0 

Nordjylland 132     4.963.319       5.442.767  
         

479.448  9,7 

Sjælland 168     2.178.901       2.182.239  
             

3.338  0,2 

Syddanmark 310     8.339.869       8.999.509  
         

659.640  7,9 

Total 1.096  25.346.933     27.179.224  
     

1.832.291  7,2 

 
 
 

Væksthuskunder, alle 

Væksthus Antal 
2013 
Kr. 

2014 
Kr. 

Vækst 
Kr. 

Vækst 
i pct. 

Hovedstadsreg. 
          

365  
         

4.393.510  
         

4.412.337  
        

18.827  0,4 

Midtjylland 
          

300  
         

6.746.742  
         

7.807.418  
  

1.060.676  15,7 

Nordjylland 
          

173  
         

5.630.067  
         

6.041.859  
      

411.792  7,3 
 
Sjælland 

          
210  

         
2.417.602  

         
2.446.299  

        
28.697  1,2 

Syddanmark 
          

357  
         

8.963.113  
         

9.706.976  
      

743.863  8,3 

Total 
       

1.405  
       

28.151.034  
       

30.414.889  
  

2.263.855  8,0 

 
Kilde: Danmarks Statistik pba. Væksthusenes CRM-system 
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Tabel 24: Væksthuskunder, årgang 2013: Udvikling i eksport (absolutte 
tal, 1.000 kr.)  
 

 

 

Væksthuskunder 

Væksthus 

Antal  
Eksporte-
rende 

2013 
Kr. 

2014 
Kr. 

Vækst 
Kr. 

Vækst 
i pct. 

Hovedstadsreg. 171           873.132  
          

941.450              68.318  
                   

7,8  

Midtjylland 183        1.971.056  
       

2.361.118            390.062  
                 

11,0  

Nordjylland 90        1.278.600  
       

1.226.257             -52.343  
                  

-4,1  

Sjælland 97           472.355  
          

439.890             -32.465  
                  

-6,9  

Syddanmark 231        2.613.901  
       

2.905.043            291.142  
                 

11,1  

Total 772        7.209.044  
       

7.873.758            664.714  
                   

9,2  

 
Kilde: Danmarks Statistik pba. Væksthusenes CRM-system 
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Tabel 25-27: Væksthuskunder, årgang 2012: Udvikling i beskæftigelsen 
over en toårig periode (hele årsværk). 
 

 Væksthuskunder < 3 år 

 

Væksthus Antal 
2012 

(Årsværk)  
2013 

(Årsværk)  
2014 

(Årsværk)  
Vækst 

Årsværk 
Vækst i 

pct. 

Hovedstadsreg. 116 324 386 441 118 36,4 

Midtjylland 121 389 519 594 205 52,7 

Nordjylland 36 163 223 269 106 64,8 

Sjælland 41 86 119 117 32 37,3 

Syddanmark 61 259 278 298 39 15,0 

Total 375        1.221         1.526         1.721  499 40,9 

 
 
 

 Væksthuskunder > 3 år 
 
 

Væksthus Antal 

2012 
(Årsværk)  

2013 
(Årsværk)  

2014 
(Årsværk)  

Vækst 
(Årsværk) 

Vækst i 
pct. 

Hovedstadsreg. 266 
                 

1.923  
              

1.997  
               

2.101  
                   

178  9,3 

Midtjylland 241 
                 

4.140  
              

4.200  
               

4.482  
                   

343  8,3 

Nordjylland 151 
                 

2.746  
              

2.908  
               

3.025  
                   

279  10,2 

Sjælland 183 
                 

1.445  
              

1.472  
               

1.463  
                      

18  1,2 

Syddanmark 365 
                 

4.917  
              

5.000  
               

5.117  
                   

200  4,1 

Total 1.206 
               

15.171  
           

15.577  
            

16.188  
                

1.017  6,7 

 
 
 

 Væksthuskunder, alle 
 
 

Væksthus Antal 

2012 
(Årsværk)  

2013 
(Årsværk)  

2014 
(Årsværk)  

Vækst 
(Årsværk) 

Vækst i 
pct. 

Hovedstadsreg. 
          

382  
                  

2.246  
                   

2.383  
                 

2.542  
                

296  
         

13,2  

Midtjylland 
          

373  
                  

4.948  
                   

5.325  
                 

5.747  
                

799  
         

16,2  

Nordjylland 
          

206  
                  

3.461  
                   

3.704  
                 

3.927  
                

466  
         

13,5  

Sjælland 
          

232  
                  

1.711  
                   

1.783  
                 

1.772  
                  

61  
           

3,6  

Syddanmark 
          

435  
                  

5.420  
                   

5.516  
                 

5.638  
                

218  
           

4,0  

Total 
       

1.628  
                

17.786  
                

18.711  
               

19.626  
            

1.841  
         

10,3  

  
Kilde: Danmarks Statistik pba. Væksthusenes CRM-system 
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Tabel 28-30: Væksthuskunder: udviklingen i omsætning over en toårig 
periode (absolutte tal, 1.000 kr.). 
 

 Væksthuskunder < 3 år 
 

Væksthus Antal 
2012 
Kr. 

2013 
Kr. 

2014 
Kr. 

Vækst 
Kr. 

Vækst i 
pct. 

Hovedstadsreg. 116 
                 

404.812  
               

503.433  
                   

538.270  
               

133.458           33,0  

Midtjylland 121 
                 

550.420  
               

768.930  
                   

874.316  
               

323.896           58,8  

Nordjylland 36 
                 

478.280  
               

686.629  
                   

858.675  
               

380.395           79,5  

Sjælland 41 
                 

149.973  
               

202.846  
                   

228.224  
                  

78.251           52,2  

Syddanmark 61 
                 

306.749  
               

331.479  
                   

322.920  
                  

16.171             5,3  

Total 375 
              

1.890.234  
           

2.493.317  
               

2.822.405  
               

932.171           49,3  

 
 
 

 Væksthuskunder > 3 år 
 

Væksthus Antal 
2012 
Kr. 

2013 
Kr. 

2014 
Kr. 

Vækst 
Kr. 

Vækst i 
pct. 

Hovedstadsreg. 266 
               

2.664.198  
                

3.334.425  
                 

3.642.190  
        

977.992  36,7 

Midtjylland 241 
               

7.473.380  
                

7.527.681  
                 

8.170.411  
        

697.031  9,3 

Nordjylland 151 
               

4.682.851  
                

5.158.834  
                 

5.268.616  
        

585.765  12,5 

Sjælland 183 
               

2.117.115  
                

2.174.415  
                 

2.175.954  
          

58.839  2,8 

Syddanmark 365 
               

9.367.242  
                

9.511.909  
                 

9.669.627  
        

302.385  3,2 

Total 1.206 
             

26.304.786  
              

27.707.264  
              

28.926.798  2.622.012 10,0 

 
 
 
 

 Væksthuskunder, alle 
 

Væksthus Antal 
2012 
Kr. 

2013 
Kr. 

2014 
Kr. 

Vækst 
Kr. 

Vækst i 
pct. 

Hovedstadsreg. 382 
                

3.069.010  
               

3.837.858  
                

4.180.460  
            

1.111.450  
         

36,2  

Midtjylland 373 
                

8.461.407  
               

8.887.692  
                

9.717.985  
            

1.256.578  
         

14,9  

Nordjylland 206 
                

5.809.075  
               

6.512.765  
                

6.886.547  
            

1.077.472  
         

18,6  

Sjælland 233 
                

2.474.772  
               

2.594.806  
                

2.617.454  
               

142.682  
           

5,8  

Syddanmark 435 
              

10.307.911  
             

10.400.912  
              

10.448.004  
               

140.093  
           

1,4  

Total 1.628 
              

30.122.175  
             

32.234.033  
              

33.850.450  3.728.275 12,4 

 
Kilde: Danmarks Statistik pba. Væksthusenes CRM-system 
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Tabel 31: Væksthuskunder: udviklingen i eksporten over en toårig perio-
de (1.000kr.) 

 
 Væksthuskunder, alle 

 
 

Væksthus Antal 
2012 
Kr. 

2013 
Kr. 

2014 
Kr. 

Vækst 
Kr. 

Vækst i 
pct. 

Hovedstadsreg. 192 
                 

558.035  
                 

639.390  
                    

752.356  
                     

194.321  
         

34,8  

Midtjylland 233 
              

2.097.063  
             

2.170.097  
                

2.527.796  
                     

430.733  
         

20,5  

Nordjylland 111 
              

1.988.984  
             

2.239.577  
                

2.447.106  
                     

458.122  
         

23,0  

Sjælland 100 
                 

402.565  
                 

413.277  
                    

447.444  
                       

44.879  
         

11,1  

Syddanmark 287 
              

2.717.487  
             

2.849.130  
                

2.813.613  
                       

96.126  
            

3,5  

Total 
       

923  
              

7.764.134  
             

8.311.471  
                

8.988.315  
                  

1.224.181  
         

15,8  
Kilde: Danmarks Statistik pba. Væksthusenes CRM-system 
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Figur 1: Brancher   
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Figur 2: Beskæftigelse 

 
 

 

Figur 2: Omsætning 
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Figur 4: Alder 

 
 

Figur 5 

 
 

 

 

 

Kilde: CRM og Danmarks Statistik     
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Net Promoter Score / NPS ®  

”På en skala fra nul til 10, hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale X til en ven 

eller kollega? 

 

 

NPS ® er et varemærke tilhørende Satmetrix Systems, Inc., F. Reichheld, and Bain 

& Company. Reichheld udviklede NPS-metodologien, som er baseret på at stille 

brugere et spørgsmål, der kan forudsige både genkøb og anbefaling: ”På en skala 

fra nul til 10, hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale virksomheden til en ven 

eller kollega?" 

 

 

 

Svarene fra kunderne klassificeres i 3 grupper: 

 

0 - 6 = ”Detractors” 

7 - 8 = ”Passivt tilfredse” 

9 - 10 = ”Ambassadører” 

  

 

Eksempel: 

 

100 besvarelser falder som følger: 

10 besvarelser ligger mellem 0 og 6 (Detractors) 

20 besvarelser ligger på 7 eller 8 (Passivt tilfredse) 

70 besvarelser ligger op 9 eller 10 (Ambassadører) 

 

Udregning af procentdelene for hver gruppe giver henholdsvis 10 %, 20 % og 70 

%. Træk nu 10 % (Detractors) fra 70 % (Ambassadører). Dette giver resultatet 60 

%. Da Net Promoter Score altid vises som et heltal og ikke en procentdel, er NPS 

blot 60. 

 

En tommelfingerregel siger, at en Net Promoter Score® på -100-0 er dårligt, 0-50 

er godt, og over 50 er fremragende. En af topscorerne i Net Promoter Score® er 

Apple, der ligger på 72, som er meget flot og ganske svært at nå. 

 

Det vigtigste er at tage udgangspunkt i en nul-punktsmåling og have som mål at 

skabe en forandring. 

 

NPS’en beregnes ved at trække procentdelen af responden-
ter, der er klassificeret som ”Detractors”, fra procentdelen af 

respondenter, der er klassificeret som ”Ambassadører”: 
 

% af Ambassadører - % af Detractors = NPS 
 



3.3 Spildevandsslam på produktionsjord – opfølgning på 
kommunale tilbagemeldinger



BIOGØDNING & BIOKOMPOST



BIOGØDNING

VAND

FOSFOR
MICRONÆRINGSSTOFFER
KVÆLSTOF

KULDIOXID (CO2)

ILT (O2)

SOLLYS

Biogødning indeholder værdifulde næringsstoffer – specielt 
kvælstof og fosfor. Biogødning indeholder også store mængder 
kulstof, som har positiv effekt på jorden og dens struktur. Derfor 
kan biogødning benyttes som gødning i landbruget, hvor det 
kan erstatte store mængder kunstgødning, som ellers skulle 
fremstilles industrielt. Anvendelse af biogødning er i tråd med 
Regeringens Ressourcestrategi, hvor det specifi kke mål er at 
80 % af næringsstoffet fosfor skal genanvendes. Anvendelse 
af biogødning i landbruget sikrer en nødvendig recirkulering af 
næringsstoffer tilbage i et naturligt kredsforløb, hvilket er med 
til at værne om jordens ressourcer samtidig med at det har en 
klimapositiv effekt.

I Danmark produceres der ca. 
750.000 tons biogødning om 
året fra de kommunale rensnings-
anlæg. Det svarer til ca. 25.000 
lastbiler med fuldt læs. Biogød-
ning opstår når spildevand fra 
husholdninger og virksomheder 
har været igennem rensnings-
anlæggene. 

Højteknologisk rensning 
Inde på rensningsanlægget sker 
der en højteknologisk og kontrol-
leret behandling af spildevandet. 
I Danmark renses spildevandet 
som regel både mekanisk, bio-
logisk og kemisk. Først sker der 
en mekanisk frasortering af store 
ting, som aldrig burde være endt 
på rensningsanlægget. Herefter
undergår spildevandet fl ere pro-

cesser i store tanke. Mikroorga-
nismer lever af det organiske 
materiale og næringssofferne og 
formerer sig voldsomt. Når mi-
kroorganismer ikke kan fi nde 
mere føde, dør de og falder 
til bunds og bliver siet fra. Det 
rensede spildevand ledes der-
efter tilbage til et vandløb. Tilbage 
er en rest af slam, som primært 
indeholder de døde mikroorga-
nismer, som har ædt sig gennem 
spildevandet. Det er denne rest, 
der efter at vandet er presset fra, 
kaldes biogødning. Biogødning 
har typisk et tørstofi ndhold på ca. 
20-25 %.

Biogødning er værdifuldt 
næring
Hver dag produceres nyttig bio-

gødning på rensningsanlæg over 
hele Danmark. Biogødning inde-
holder værdifulde næringsstoffer 
som kan udnyttes  af landbrugets 
afgrøder.

De fl este rensningsanlæg har ind-
gået en aftale med en virksom-
hed, som har specialiseret sig i at 
formidle, kvalitetssikre og afsætte 
biogødning i landbruget. Det er 
også ofte de samme virksom-
heder, der påtager sig ansvaret 
for at transportere biogødning 
væk fra rensningsanlægget. 

Analyser sikrer kvaliteten
Alt biogødning bliver løbende 
analyseret for næringsstoffer, 
tørstof, tungmetaller og  miljøfrem-
mede stoffer. For at biogødning 

må bruges på landbrugsjord, skal 
det overholde en række græn-
seværdier for uønskede stoffer, 
samt krav til udnyttelse af kvælst-
of. Reglerne er fastsat af Miljøsty-
relsen og revideres løbende.
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BIOKOMPOST

Biogødningen fra rensningsanlæg kan også 
bruges til fremstilling af kompost af høj kva-
litet. Det sker ved, at biogødningen kompost-
eres sammen med  haveaffald, halm eller
lignende. Undervejs sker der en grad af 
hygiejnisering, som bl.a sikres ved, at kom-
posten holdes på en temperatur på minimum 
55 grader C i mindst 2 uger. En proces som 
kontrolleres med daglige målinger i hele peri-
oden.

Kompost til jordbrugsformål
Komposteringen  forbedrer kvaliteten af bio-

gødningen så den kan benyttes til jordbrugs-
formål. Ved kompostering vil eventuelle mil-
jøfremmede stoffer, primært de organiske, 
blive nedbrudt. Når komposten overholder 
myndighedernes krav til sikkerhed og kvalitet 
til gødning i jordbruget, kaldes det for kontrol-
leret biokompost. 

Ideel til jordforbedring og gødskning
Biokompost, der er fri for bl.a. spiredygtige 
plantefrø, med lav koncentration af miljø-
fremmede stoffer og tungmetaller, kan med 
fordel anvendes til jordforbedring og gød-

skning samt som vækstmedie. Der er ikke 
nedmuldningskrav til biokompost og det kan 
derfor bruges det meste af året.

Når biokomposten behandles i reaktorer, 
som sikrer en temperatur på mindst 70 gra-
der C i minimum 60 minutter, er biokompost-
en kontrolleret hygiejniseret og kan anvendes 
frit til såvel jordbrug som i parker og private 
haver. Produktet kaldes nu hygiejniseret bio-
kompost.
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Rist sand og fedtfang = mekanisk rensning
Biologisk rensning = biologisk og kemisk rensning

Rist
Sand-og 
fedtfang Forklaring Biologisk rensning

Efterklaring Filtrering

Iltning Å

Centrifugering/
presning

Biogødning

Gasgenerator

El og varme Biogasreaktor



RECIRKULERING AF RESSOURCERNE LOVMÆSSIGT ANALYSERET OG KONTROLLERET

I Danmark er brug af biogødning 
og biokompost omfattet af en 
meget streng miljølovgivning set 
i forhold til mange andre lande i 
EU. Når disse regler overholdes, 
kan produkterne uden risiko ud-
bringes på landbrugsjord.  

Effektiv gødning i landbruget 
Biogødning benyttes som gød-
ning i landbruget. Landmanden 
kan typisk bringe gødning ud 
på to tidspunkter af året. Det 
kan ske lige efter høst og inden 
markerne skal tilsås med vinteraf-

grøder (som f.eks. vinterraps eller 
vinterhvede), eller i foråret inden 
såning af vårafgrøder. Biogød-
ning anvendes ikke til fortærbare 
afgrøder.

Før landmanden kan modtage
biogødning skal den være ana-
lyseret. Først når indholdet er 
kendt og biogødning overhold-
er lovgivningens krav, kan det 
tilbydes til interesserede land-
mænd. Landmanden, som øns-
ker biogødning, skal indgå en le-
veringsaftale for en nærmere fast-

sat mængde. De pågældende 
udspredningsmarker indtegnes 
på et kort og dokumenterne 
sendes til kommunens landbrug-
stilsyn, som  sikrer, at alle krav er 
overholdt.

Knap 77 % af slammet 
genanvendes i landbruget
Udbringning af biogødning sker 
med moderne og præcis spre-
deudstyr Der tildeles normalt ca. 
12 tons biogødning pr. hektar 
svarende til ca. 150 kg kvæl-
stof og 90 kg fosfor.  Straks efter

nedmuldes biogødningen jvf. 
lovgivningens krav.  Endelig skal 
kvælstoffet i biogødning indbe-
rettes til NaturErhvervstyrelsen, 
som kontrollerer alle landmænds 
samlede forbrug af gødning.

Biogødning kan anvendes som 
et godt alternativ til kunstgødning 
og husdyrgødning, og er på den 
måde med til at opfylde Regerin-
gens Ressourcestrategi hvor 
målet er, at 80 % af næringsstof-
fet fosfor skal genanvendes.

Lovgivningen kræver, at biogødning inden det spredes om foråret 
eller efteråret skal opbe-vares i beholdere eller lagre, som er miljø-
godkendt af kommunen. 

Herudover er processen:

    

  
 
 

• Kommunen ser en endelig opgørelse over de
 præcise mængder biogødning, der er  udbragt.

• Mængden af næringsstoffer i biogødning skal indberettes til 
 NaturErhvervstyrelsen, som kontrollerer alle landmænds samlede  
 forbrug af gødning.

• Landmanden skal indtegne på et kort, præcis hvor biogødningen  
 skal spredes.

• Landmanden udarbejder en gødningsplan,
  der viser, at næringsstofferne i biogødningen udnyttes.

• Kommunen sikrer sig, at alle lovkrav er overholdt og godkender 
 endeligt, at landmanden kan modtage biogødning.
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Brochuren er udarbejdet af  BGORJ 
(Brancheforening for genanvendelse af organiske ressourcer 

til jordbrugsformål)  Læs mere på www.bgorj.dk
2015 1. oplag.

Et tons biogødning indeholder typisk ca.

• 22 % tørstof
• 11 kg kvælstof/tons
• 7 kg fosfor/tons
• 1 kg kalium/tons
• En lang række mikronæringsstoffer

Brancheforeningen for genanvendelse af 
organiske ressourcer til jordbrugsformål 

Et tons biokompost indeholder typisk ca.

• 60 % tørstof
• 9 kg kvælstof/tons
• 6 kg fosfor/tons
• 5 kg kalium/tons
• En lang række mikronæringsstoffer

BGORJ, der blev grundlagt i 2006, er en foren-
ing der arbejder for at fremme nyttiggørelse af 
og viden om miljørigtigt anvendelse af organi-
ske ressourcer.

Medlemmerne i foreningen består af en ræk-
ke offentlige og private virksomheder med  
ekspertise indenfor blandt andet klima- og mil-
jøteknologi, spildevandshåndtering og anden 
industriel produktion.



3.3 Spildevandsslam på produktionsjord – opfølgning på 
kommunale tilbagemeldinger



Hvis du vil vide mere …. 

Yderligere oplysninger om foreningen 
– medlemsliste, faglige publikationer, 
aktiviteter, bestyrelsesmødereferater etc. 
Kontakt venligst sekretariatet på 
bgorj@lf.dk eller gå ind på foreningens 
hjemmeside

www.bgorj.dk

Brancheforeningen 
for genanvendelse af 
organiske ressourcer 
til jordbrugsformål

Projekter, initiativer og aktiviteter

Livscyklus Analyse – LCA
Miljøvurdering af genanvendelse og slutdisponering af 
biogødningspildevandsslam - en livscyklus screening af 
� re scenarier udarbejdet af DTU. 

Hvidbog
Bogen er opdelt i 4 hovedområder:

• Sundhed for mennesker og dyr 
• Vandmiljø, grundvand og andre vandressourcer
• Næringsstofudnyttelse og jordens frugtbarhed
• Drivhusgasemissioner, jordens kulsto� agring 
 og forsuring

Hvidbogen, som er udarbejdet af KU Life, er med til 
at afdække og synliggøre fordele og ulemper ved 
genanvendelse. Bogen opdateres løbende.

Markforsøg
Sporbarhedsprojekt der sikrer tilgængeligheden af forsøgs-
data for stoffers påvirkning af miljøet ved brug af organiske 
ressourcer til jordbrugsformål. 

Forsøget, der er ”uendeligt”, udarbejdes i samarbejde med 
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Uni-
versitet

Fagligt netværk
BGORJ faciliterer 
løbende forskellig 
faglige netværksdage, 
virksomhedsbesøg 
og ekskursioner.

Politisk arbejde
Aktiv deltagelse og 
sparring i hørins-
processer forud for 
indførelsen af nye love, 
bekendtgørelser og 
vejledninger. ”Fjernelse af halm til kraftvarme reducerer jordens 

kulsto� ndhold markant allerede efter 5 år. Brænder 
vi også alt biogødning og husdyrgødning af mindskes 
jordens frugtbarhed i truende grad.”
                          Professor Lars Stoumann Jensen, KU Life

““
Historie
Den 25. april 2006 blev Brancheforeningen for Genan-
vendelse af Organiske Ressourcer til Jordbrugsformål 
(BGORJ) dannet. Her er mange interessenter indenfor 
genanvendelse af organiske ressourcer, fra såvel offent-
lige rensningsanlæg, kommuner, private virksomheder
og rådgivere samt enkeltpersoner, samlet.

Organisation
Brancheforeningens bestyrelse er valgt blandt foreningens 
medlemmer. Foreningen tilbyder i tillæg hertil et associeret 
medlemskab i form af Teknisk, faglig samarbejdspartner 
(TFP). TFP har muligheden for at deltage i, og støtte, for-
eningens rent faglige aktiviteter og projekter.

Det daglige arbejde udføres fra foreningens sekretariat, 
som er placeret i Landbrug & Fødevarer. Foreningen er 
derfor sikret placering tæt på slutbrugerne af de organiske 
ressourcer  – landmanden og fødevareproducenten.

Medlemmer
I dag består foreningen af kommuner og kommunale 
forsyningsvirksomheder, virksomheder der producerer 
organiske ressourcer samt rådgivere, private formidlere 
og behandlere af organiske ressourcer. 



Hvad er organiske ressourcer?
Affald af organisk karakter - spændende fra biogødning 
(spildevandsslam) til haveaffald, organisk fra husholdninger 
og serviceerhverv samt produktionsrester fra industrien. 

Hvorfor genanvende organiske ressourcer?
Svaret er enkelt. Ved at recirkulere de organiske res-
sourcer, fra by til land kan vi reducere vores påvirkning af 
miljøet. Samtidig opretholdes jordens frugtbarhed og ind-
hold af næringsstoffer. Vores ressourcer bør håndteres og 
udnyttes på en bæredygtig måde til alles fælles bedste. 

Regeringen lancerede i 2013 en ressourcestrategi kaldet 
”Danmark uden affald”, der har som mål at sætte skub 
i en bevægelse fra “forbrug og forbrænd” over mod et 
samfund, hvor materialerne bruges igen og igen. Det han-
dler om at se vores affald som ressourcer og sørge for, at 
værdifulde materialer ikke går tabt. 

Genanvendelsen af organiske ressourcer  må aldrig ske 
på bekostning af vores miljø, natur eller klima. Derfor skal 
genanvendelsen altid overholde fastsatte regler, vejled-
ninger til grænseværdier, doseringsfrekvens og andre krav 
på området.

Fosfor er en begrænset ressource
Fosfor er et uundværligt plantenæringsstof. På verdens-
plan skønnes det, at hvis vi fortsætter med at bruge 
fosfor, som vi gør nu, vil den tilbageværende mængde 
være opbrugt inden for de næste cirka 100 år. Det sam-
lede forbrug er afhængigt af den globale efterspørgsel på 
fødevarer. Samtidig bliver den fosfor, som bliver udvundet 
til kunstgødning, af stadig dårligere kvalitet, mere energi-
krævende og med et voksende indhold af forurenende 
tungmetaller.

Organiske ressourcer indeholder betydelige mængder 
fosfor, og genanvendelse er derfor et væsentlig element i 
den optimale udnyttelse af den meget knappe ressource.

Jordens kulsto� ndhold 
Det er også vigtigt, at tilbageføre organisk materiale til 
jorden. Tilførslen af organisk materiale gennem recirku-
lering har stor betydning for jordens frugtbarhed og struk-
tur – altså dyrkningsjordens evne til at optage og afgive 
næringsstoffer og vand.

CO2 lagring i jorden
Organiske restprodukter indeholder kulstof. Når man til-
fører jorden kompost , biogødning eller lignende, oplagres 
kulstoffet i en periode. Efter 10 år resterer der 42-47 % 
af det tilførte kulstof, efter 50 år 20-27 % og efter 100 år 
14-17 %.  Oplagring af CO2 i jorden som kulstof, er derfor 
med til at forsinke CO2-udslippet til atmosfæren.

Organiske ressourcer er samfundets spejl
I vores hverdag omgiver vi os med, anvender og indtager 
forskellige miljøfremmede stoffer, de kan forekomme i 
fødevarer, medicin, luft, vand m.v. 

Organiske ressourcer kvalitetssikres mod sådanne miljø-
fremmende stoffer inden genanvendelsen, hvorfor kvali-
teten øges. Med de bedre teknologier, der er til rådig-
hed i dag, udfases uønskede stoffer som tungmetaller 
og medicinrester inden f.eks. biogødningen tilbageføres 
som gødning på markerne.

Energiregnskabet
Når man taler om organiske ressourcer og energi, er det 
vigtigt at benytte en livscyklus tilgang. Hele energikæden 
skal medtages: Transport, evt. afgasning, tørring, kom-
postering, lagring, varmeproduktion, lagring, udbringning 
samt sparet energi fra erstattet kunstgødning ved jord-
brugsanvendelse. 

Kun den del af de organiske ressourcer som efter en 
sådan tilgang producerer et netto-energioverskud og en 
netto-CO2 besparelse bør indgå i energiproduktionen. 



3.3 Spildevandsslam på produktionsjord – opfølgning på 
kommunale tilbagemeldinger
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NORDJYLLANDS 
FREMTID 
BEGYNDER HER
Det er nu mere end otte år siden, at Region Nordjylland blev en realitet. 
Det skete tilbage i 2007, kort før finanskrisen ramte os alle, og udfordrin-
gerne stod i kø her og i resten af landet. Siden er der sket rigtig meget for 
vores region, og trods krise og modgang har vi bragt os forrest i feltet på 
flere områder. Det skyldes i høj grad, at vi har troen på, at vi kan gøre 
noget godt for vores region, hvis vi samarbejder om det. Derfor er det 
vigtigt, at vi fortsætter med at styrke vores samarbejde, for det vil fortsat 
være vejen frem for en positiv udvikling for Nordjylland.

Et vigtigt grundlag for Nordjyllands fremtidige udvikling er Den Regionale 
Vækst- og Udviklingsstrategi. Den handler om vores alles fremtid, og om 
hvordan vi gerne vil have, at Nordjylland ser ud i 2020.

Strategien lægger den kurs som Regionsrådet i samarbejde med Vækst-
forum, kommunerne og andre partnere vil følge, når vi sætter sejl mod 
fremtidens mål om at skabe et stærkt Nordjylland præget af dynamik, 
udvikling og vækst. Et Nordjylland som er attraktivt for både erhverv,  
borgere og besøgende. Og ikke mindst et Nordjylland, som er kendt for 
sammenhængskraft og samarbejde.

Nordjyllands store virkekraft og potentiale skal bringes i spil på tværs 
af region, kommuner, erhvervsliv og organisationer, sådan at vi sammen 
kan løse de udfordringer, vores region står over for nu og i fremtiden. Der-
for kalder vi det hele Nordjyllands strategi for vækst og udvikling.

I Regionsrådet håber vi, at også du vil lade dig inspirere af strategien og 
motiveres til at bidrage til et stærkt Nordjylland.

God rejse!

Ulla Astman

Regionsrådsformand

”Nordjyllands store 
virkekraft og potentiale 
skal bringes i spil, så 
vi sammen kan løse de 
udfordringer regionen 
står over for i fremtiden. 
Derfor kalder vi det hele 
Nordjyllands strategi for 
vækst og udvikling.”
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Uddannelse og kompetence 
Aldrig før har så mange nordjyder taget en ungdomsuddan-
nelse, en videregående uddannelse eller har opkvalificeret  
deres kompetencer. I en tid, hvor Danmark ikke kan eller skal 
konkurrere med resten af verden på prisen på produkterne, 
bliver de menneskelige ressourcer Nordjyllands vigtigste rå-
stof. Hvor regionen historisk har haft flere ufaglærte og færre 
højtuddannede end resten af landet, er der de seneste år sket 
en markant udvikling, hvor Nordjylland nu nærmer sig lands-
gennemsnittet. 

Det er bl.a. også med til at sikre, at de nordjyske virksom- 
heder også fremover kan løfte deres innovationsevne. I de  
seneste år har de nordjyske virksomheder vist stor vilje og 
evne til at innovere – tænke nye processer og nye produkter.

Erhverv og innovation
Innovation har stor betydning for fornyelse af virksom- 
hedernes teknologi, processer og organisation. Fx betyder an-
vendelsen af ny teknologi, at en række manuelle opgaver kan 
automatiseres og digitaliseres via anvendelse af maskiner, 
robotter og computere. Dette gør den enkelte medarbejder 
mere effektiv, og dermed kan produktionen og indtjeningen 
øges. Nordjyske virksomheder har opnået et markant løft i 
deres innovationsevne gennem de seneste år. Dette skyldes 
ikke mindst, at virksomhederne nyder godt af de stærke ud-
dannelses- og videninstitutioner, der findes i regionen, som 
både er med til at uddanne kvalificeret arbejdskraft, men 
også går forrest inden for innovation og teknologiudvikling. 
Det betyder fx, at regionen står stærkt inden for mobil- og 
trådløs kommunikation, energi og klima samt sundheds- 
videnskabelig teknologi.  

Beskæftigelse og ledighed
Ledigheden har i Nordjylland været faldende uafbrudt i fire 
år, og ledigheden falder i stort set alle egne af regionen. Det er 
ganske markant, at den nordjyske ledighedsprocent nu er på 
niveau med resten af landet, hvor det ellers gennem mange 

Nordjylland har på en lang række områder gennemgået en positiv udvikling i de seneste 
otte år. Selv under svære betingelser er det lykkedes landsdelen at gå fra at ligge i den nedre 
ende af statistikkerne til at ligge med fremme i front. Men udviklingen er ikke kommet af 
sig selv. Gennem målrettede indsatser, nytænkning og gode samarbejder er Nordjylland 
nået langt, når det gælder erhvervsmæssig innovation, teknologisk udvikling, kompetence-
udvikling og beskæftigelse.

NORDJYLLAND 
I DAG

årtier nærmet har været en naturlov, at Nordjylland havde 
landets højeste ledighed. Efter mange kriseår med faldende 
beskæftigelse er udviklingen nu vendt og prognoserne peger 
på, at udviklingen i beskæftigelsen vil stige de kommende år. 
Vendingen kommer først i Aalborg-området, mens kurven for 
de øvrige dele af regionen først begynder at knække lidt senere.

Stærk nordjysk identitet
Den positive udvikling sker inden for de fysiske rammer af en re-
gion, med både by og land, udstrakte vidder og moderne byer. 

En sammensætning som kan give udfordringer, men som be-
stemt også har store potentialer for vækst og udvikling.

Der er 11 kommuner og knap 600.000 indbyggere i Region 
Nordjylland. Fra Thisted i vest til Læsø i øst er der ca. 140 
km og fra Hobro i syd til Skagen i nord ca. 130 km. Nordjyl-
land er naturligt afgrænset af have og fjorde med gode for-
bindelser ud af regionen. Derfor er der gode muligheder for 
at fastholde og videreudvikle en stærk nordjysk identitet som 
basis for varetagelse af regionens rolle i Danmark, i Norden, 
i Europa og globalt.

Nordjylland er sammensat af forskellige egne med hver 
sin identitet og særkende. Aalborg fungerer i vid udstræk-
ning som centrum for landsdelen (byregionsfunktion). De  
øvrige nordjyske egne rummer også forskellige styrkepositioner 
og gode uddannelsesmuligheder, der supplerer hinanden 
i et specialiseret mønster. Samtidig er en række kommuner 
attraktive for bosætning og turisme og har dygtiggjort sig i 
forhold til at udnytte de unikke muligheder og stedbundne 
potentialer, som natur og kultur giver. Det er disse forskellig-
heder og potentialer, som skal udvikles endnu mere fremover 
for at skabe øget sammenhæng, mobilitet og vækst i alle egne 
af regionen.

Befolkningens højeste fuldførte uddannelse (25-64 år) 2014    
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Vilkår og globale udfordringer
Der er en lang række globale udfordringer, som påvirker 
Nordjyllands udvikling, ligesom Nordjyllands beliggenhed 
spiller en rolle for udviklingsmulighederne:

Globaliseringen øger konkurrencen, men åbner også for nye 
eksportmuligheder i de nordjyske virksomheder. Samlet set 
er globaliseringen en fordel for Nordjylland, men det kræver 
ressourcer og de rette kompetencer, hvis mulighederne skal 
udnyttes optimalt.

Klimaforandringerne foregår nu hurtigere end nogensinde, 
og der er fortsat behov for omstilling til vedvarende energi- 
kilder for at reducere udledningen af CO2. Samtidig skal 
der tages højde for de afledte effekter af klimaændringerne i 
form af vandstandsstigninger og ekstreme vejrforhold.

Den demografiske udvikling betyder, at der bliver flere ældre 
og færre unge i Nordjylland. Det skyldes stigende levealder og  
faldende fødselstal, men tendensen forstærkes også af, at man-
ge unge flytter ud af regionen. Udviklingen betyder, at der er fær-
re til at imødekomme virksomhedernes behov for arbejdskraft.

Urbaniseringen er også en global tendens, som betyder, at 
bosætningen og væksten koncentreres i de større byer, mens 
mange landområder affolkes.

Nordjyllands beliggenhed på spidsen af Jylland omgivet af 
hav betyder, at nogle områder ikke har adgang til arbejds-
markedsoplande i alle retninger. Udfordringerne forstærkes 
i de områder, der ikke har direkte adgang til motorvejs- og 
jernbanenettet.

Stedbundne kvaliteter og vækstpotentialer
Vi skal styrke Nordjylland ved at samarbejde strategisk og 
målrettet med de særlige stedbundne kvaliteter og vækst- 
potentialer, der er i regionen.

Blandt de væsentligste stedbundne kvaliteter og vækstpoten-
tialer i Nordjylland er:

Byerne: De nordjyske byer er kraftcentre for kultur, innova-
tion og byliv. Byerne har forskellige styrkepositioner inden 
for bosætning, erhverv, natur og kultur, og derfor skal der 
satses på forskellige udviklingsstrategier alt efter den enkelte 
bys styrker. En positiv udvikling kræver, at der er nogle nære 
relationer og samarbejder på kryds og tværs af regionen.  
Vi er hinandens nødvendige forudsætninger, og vi er alle af-
hængige af, at vi har et net af attraktive og levedygtige byer 
og oplande. 

Byregion: Nordjylland indgår i et nationalt og internationalt 
samspil af byer/regioner. Universitetsbyen Aalborg er en dy-

Nordjylland har et stort potentiale for at kunne klare sig i den nationale og internationale 
konkurrence, men det kræver et målrettet samarbejde på kryds og tværs af regionen.

Nordjylland har et stærkt og innovativt erhvervs- og uddannelsesmiljø og nogle gode 
rammer for borgernes hverdagsliv. Alligevel er der behov for et målrettet samarbejde om 
at styrke regionen, for udvikling og vækst kommer ikke af sig selv. De nordjyske kommuner 
og Region Nordjylland har derfor pr. 1. januar 2015 etableret et tæt og forpligtende sam-
arbejde om en fælles vækstdagsorden: Business Region North Denmark. Gennem dette 
samarbejde kan vi få et stærkere Nordjylland, der skaber sin egen vækst. 

ET STÆRKT SAMARBEJDE 
OM NORDJYLLAND
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namo for regionen på samme måde som København er det 
for Danmark - og de større byer i kommunerne er det for 
hvert deres nærområde. Med 1/3 af regionens indbyggere 
og væsentlige dele af det nordjyske erhvervsliv samlet i og 
omkring Aalborg udgør byen et kraftcenter for landsdelens 
erhvervsudvikling. En positiv udvikling i Nordjylland er stærkt 
afhængig af nære relationer og samarbejde imellem erhvervs-
liv, uddannelsesinstitutioner og myndigheder i Aalborg og 
landsdelens øvrige kommuner. 

Det attraktive Nordjylland: Nordjylland udmærker sig på 
flere områder – også i en international sammenhæng. Det 
gælder fx de mange nordjyske turistattraktioner, den fanta-
stiske kyst, naturoplevelser og kulturperler, som er med til at 
løfte hele regionen.

Det blå Nordjylland: Vi er tæt på Vesterhavet, Kattegat og 
Limfjorden. Det sikrer de maritime erhverv en særlig styrke-
position og giver vigtige transportveje for gods og mennesker. 
Samtidig har nærheden til vandet stor attraktionsværdi for 
bosætning, rekreation og turisme.

Det grønne Nordjylland: Naturen og landskabet danner et 
godt grundlag for oplevelser og rekreation. Samtidig giver 
det grønne Nordjylland gode muligheder for jordbrug, føde-
vareproduktion og brug af grøn teknologi.

Uddannelse: Aalborg Universitet er med sine mange inter-
nationale styrkepositioner afgørende for Nordjyllands udvik-
ling. Sammen med UCN, MARTEC og et net af erhvervsfag-
lige og mellemlange videregående uddannelsesinstitutioner 
er universitetet med til at levere veluddannet arbejdskraft til 
erhvervslivet.

Erhverv: Nordjylland har et robust og mangfoldigt erhvervs-
liv med særlige styrkepositioner inden for bæredygtig energi, 
IKT, maritime erhverv, fødevarer, oplevelser, byggeri og logi-
stik. Erhvervslivets samarbejde med Aalborg Universitet har 
stor betydning for virksomhedernes innovation.

Smart mobilitet: Hvis vækstpotentialerne i Nordjylland skal 
udnyttes optimalt, er det vigtigt, at det bliver nemmere at 
flytte mennesker, gods, viden, ideer og data rundt i regionen. 
Derfor skal der også samarbejdes om at styrke både de fysi-
ske og digitale forbindelser i Nordjylland.

7

”Et stærkt samarbejde om Nordjylland” er udarbejdet i 
fællesskab af de nordjyske kommuner og Region Nord-
jylland. Afsnittet findes derfor også i alle nordjyske 
kommunale planstrategier.



Indsatsområder
Omdrejningspunkterne i den Regionale Vækst- og Ud-
viklingsstrategi er tre indsatsområder, som tager afsæt i 
Nordjyllands særlige udfordringer og muligheder. Initiati-
ver på disse tre indsatsområder skal medvirke til at indfri 
visionen for Nordjyllands udvikling og vækst. Det gælder 
både initiativer fra Regionsrådet og Vækstforum og ikke 
mindst initiativer, som udvikles og sættes i gang i tæt sam-
arbejde mellem relevante aktører i Nordjylland.

De tre indsatsområder er:
• Et sammenhængende Nordjylland
• Et Nordjylland i vækst
• Et attraktivt Nordjylland

Sammenhæng og balance
Nordjylland skal udnytte sine muligheder og poten-
tialer i alle dele af regionen. Særligt yderområdernes 
stedbundne potentialer skal udnyttes, så de udvik-
ler sig som levende og erhvervsaktive lokalsamfund. 
Nordjylland skal også hænge godt sammen via god 
mobilitet og styrket digital infrastruktur.

Nytænkning
Vi skal turde tænke nyt og være innovative på alle 
områder. Innovation giver bedre løsninger, og på det 
erhvervsmæssige område kan innovation være med 
til at sænke produktionsomkostninger, øge produk-
tiviteten og øge værdiskabelsen.

Globaliseringens muligheder
Globaliseringen er en mulighed for vækst i hele re- 
gionen. Derfor skal Nordjylland udnytte den interna-
tionale konkurrence og de nye eksportmarkeder. Vi 
skal åbne os mod omverdenen og have internationalt 
udsyn både for at lade os  inspirere og for at skabe 
nye samarbejder.

Bæredygtig vækst
Vækst er forudsætningen for regionens udvikling. Men 
væksten skal skabe blivende resultater, og indsatserne 
skal være igangsat på et økonomisk og miljømæssigt 
bæredygtigt og evidensbaseret grundlag. Samtidig 
skal indsatserne være socialt bæredygtige og dermed 
skabe lige muligheder for alle i alle dele af regionen.

Åbenhed og samarbejde
Vi har en lang og god tradition for at samarbejde 
i Nordjylland, hvilket vi skal bygge videre på. Vi vil 
skabe stærke strategiske samarbejder og partner-
skaber om vores indsatser, så vi opnår størst mulig 
effekt og resultater. 

VISION FOR 
NORDJYLLANDS 
VÆKST OG UDVIKLING

Bærende principper
Visionen tager afsæt i en række principper, som beskriver, 
hvordan Regionsrådet og Vækstforum vil sætte handling 
bag ordene.

De bærende principper er:
• Bæredygtig vækst
• Sammenhæng og balance
• Globaliseringens muligheder
• Åbenhed og samarbejde
• Nytænkning

Nordjylland er i 2020 anerkendt for sin unikke evne til at skabe bæredygtig vækst, sam-
menhæng og balance i hele regionen og for i høj grad at have udnyttet globaliseringens 
muligheder og de regionale styrkepositioner.

Nordjylland skal nå sine mål gennem internationalt udsyn, åbenhed og samarbejde og skal 
vise vilje til at gå nye veje og afprøve innovative idéer og løsninger til gavn for regionens 
borgere og virksomheder.
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God infrastruktur er en forudsætning for vækst
En god vejinfrastruktur for både person- og godstransport 
er en forudsætning for mobilitet og dermed også for vækst 
og beskæftigelse. Motorvejskrydsning af Limfjorden ved Aal-
borg er en flaskehals på mobiliteten og nødvendiggør en 3. 
Limfjordsforbindelse snarest. Ligeledes er der brug for vej- 
akser på tværs af regionen, der kan binde egnene bedre sam-
men og skabe tværgående forbindelser til motorvejen. På 
jernbanenettet er det vedtaget at elektrificere jernbanenettet 
til Frederikshavn og styrke den regionale togkørsel. 

Havnene er særdeles vigtige infrastrukturer for Nordjylland. 
De store mængder af gods, fisk og passagerer, der passerer 
gennem de nordjyske havne, er grundlag for vækst og be-
skæftigelse. De fem største nordjyske havne er alle i gang 
med udvidelser, og det vil skabe yderligere aktiviteter inden 
for fx offshore, maritim service, energi og turisme. Aalborg 
Lufthavn har desuden afgørende betydning for at binde 
Nordjylland sammen med verden udenfor. 

Endvidere spiller den digitale infrastruktur også en meget 
stor rolle. Adgang til de rigtige bredbåndsforbindelser og en 
veludbygget trådløs it-infrastruktur spiller en væsentlig rol-
le både for bosætning og erhvervsudvikling – ikke mindst i  
regionens landdistrikter.

Den kollektive trafik er med til at binde regionen 
sammen
I et sammenhængende Nordjylland er den kollektive trafik et 
vigtigt element med hensyn til at understøtte pendling til og 
fra arbejde og udannelse. På samme måde er den kollektive 
trafik vigtig for at sikre en tilstrækkelig mobilitet uden for by-
områderne, så de transportmæssige muligheder for at bo i 
landområderne opretholdes.

Men Nordjylland står overfor en række udfordringer på om-
rådet. Øgede driftsudgifter og faldende passagerindtægter 
sætter ruter med lav passsagerbelægning, typisk ruter til de 

ET SAMMENHÆNGENDE
NORDJYLLAND

Målet er at skabe mobilitet, vækst og sammenhængskraft i hele Nordjylland. Det kræver 
stærke transport- og kommunikationsforbindelser både inden for og ud af regionen. Det 
gælder den trafikale infrastruktur med veje, jernbaner, havne og lufthavn, som er grund- 
laget for den kollektive trafik, for virksomhedernes godstransport og for den private trafik 
i og gennem Nordjylland. Det gælder også den digitale infrastruktur, som er en forudsæt-
ning både for bosætning og virksomhedslokalisering.

REGIONAL VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI 2015-201810
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yderligt beliggende områder, under pres. Der er derfor behov 
for også at tænke nye løsninger omkring trafikbetjeningen. 
Derudover stiller klimaforandringer og miljøhensyn krav om 
udvikling af nye og mere klimavenlige brændstoffer og en stil-
lingtagen til, hvornår fysisk transport er nødvendig. 

Samtidig skal borgerne i Nordjylland opleve, at den kollek- 
tive trafik er et reelt alternativ til privatbilisme. Det styrkes 
bl.a. når Nordjylland i løbet af 2017 overtager ansvaret for 
den regionale togbetjening, hvilket giver flere afgange og 
bedre sammenhæng mellem tog og busser. Der etableres 
også en letbane i Aalborg med forbindelse til det nye univer-
sitetshospital. Hurtige og komfortable busser (X-bus) tilby-
des mellem de større byer, og i de tyndere befolkede områder 
skal lokalruter og flexsystemer sikre borgerne mobilitet. 

Ny teknologi giver bedre løsninger
Det er en global tendens, at både person- og godstransport 
stiger. Det giver et stort behov for løsninger, der kan sikre god 
trafikafvikling, intelligent logistik, information på rejsen og 

mere bæredygtig transport. Nordjylland har både virksom-
heder og forskningsmiljøer, der arbejder med nye løsninger 
på dette område, og Nordjylland har længe været kendt for 
sine stærke kompetencer inden for Intelligente Transport  
Systemer (ITS) og Intelligent Logistik. Hidtidige ITS-løsnin-
ger kan ses som første skridt hen mod en integreret (Smart 
Region) anvendelse, hvor målet er, at Nordjylland skal mar-
kere sig som den danske ITS-region, hvor de nye teknologier 
udvikles og afprøves, før de implementeres i hele landet. 

Transportinfrastrukturens kapacitet forbedres traditionelt 
med nyanlæg og udbygninger. I en Smart Region vil man 
forsøge at optimere udnyttelse af den tilgængelige kapacitet 
ved anvendelse af ITS. Både ved at anvende ITS til at øge 
den øjeblikkelige udnyttelse af kapaciteten, men også ved at 
opnå en bedre balance mellem udbud og efterspørgsel ved 
at anvende ITS- og informationssystemerne til at flytte trafik 
væk fra veje med trængselsproblemer i spidstimerne. 

• Etablering af en 3. Limfjordsforbindelse som en statsligt finansieret vestlig forbindelse over Egholm.

• Forbedring af jernbanenettet fra Aarhus til Frederikshavn.

• Forbedring af vejforbindelsen Hanstholm-Skive-Herning med forbindelse til motorvejsnettet.

• Forbedring af vejforbindelsen Thisted-Aalborg og af Aggersundbroen.

• Udbygge sammenhængskraft og mobilitet via god digital infrastruktur – fast og trådløst.

• Støtte op om de nordjyske havnes udvikling og nordjyske logistikkompetencer.

• Støtte op om Jyllandskorridoren, herunder etablering af en Hærvejsmotorvej samt støtte op om en fast Kattegatforbindelse.

• Fastholde og udbygge Aalborg som en vigtig lufthavn for national og international trafik.

• Styrke den kollektive trafiks rutenet til gavn for pendling og sammenbinding af regionen.

• Optimering af den udvidede regionale togdrift og af togtrafikken til og fra Nordjylland.

• Arbejde på at minimere transportens negative påvirkning af miljø- og energisituationen.

• Anvendelse af intelligente transportsystemer (ITS) og Smart Region løsninger på trængsel.

INITIATIVER

Regionsrådet ønsker at samarbejde bredt om en række initiativer, der kan fremme et sammen-
hængende Nordjylland. Følgende har høj prioritet, men flere kan komme til i løbet af de næste fire år:

VIDSTE DU...?
• 68 % af befolkningen i Nordjylland har adgang 
 til 100 Mbit bredbånd.

• Over 300.000 lastbiler passerer gennem de   
 nordjyske færgehavne hvert år. 

• 32 mio. passagerer rejser hvert år med kollektiv  
 trafik i Nordjylland.

• 8 mio. passagerer benyttede i 2013 de regionale  
 busruter i Nordjylland.

• 105.000 biler krydser hvert døgn Limfjorden i   
 Aalborg.



Bygge på regionens stærke erhvervsområder 
Nordjylland har en række erhvervsområder med særligt store 
potentialer for vækst. Der er tale om områder, som historisk 
har specialiseret sig og skabt unikke positioner sammenlignet 
med andre dele af erhvervslivet. Det drejer sig om områderne 
fødevarer, turisme, maritime erhverv, energi, sundhed og 
informations- og kommunikationsteknologi. Disse erhvervs-
områder udgør omkring 35 pct. af beskæftigelsen, og 40 pct. 
af økonomien i de private erhverv i Nordjylland. 

Der er skabt et godt grundlag for at videreudvikle deres po-
tentiale, idet virksomhederne og videninstitutioner allerede 
er samlet i velfungerende klyngeorganisationer, som iværk-
sætter målrettede udviklingsforløb for virksomhederne. 
Klyngeorganisationerne har bl.a. fokus på videndeling, kom-
petencer, globalisering, innovation, samarbejde og markeds-
udvikling. En stærk og professionel organisering og udvikling 
af klyngerne er helt afgørende for fortsat at kunne understøtte 
erhvervsområdernes vækst. 

Understøtte virksomheder med vilje til vækst 
Det er centralt for ”Et Nordjylland i vækst”, at målet ikke alene 
er at stimulere de ovennævnte erhvervsområder, hvor regi- 
onen historisk står stærkt. Nordjysk erhvervsliv har en række 
udfordringer på tværs af erhverv, fx omkring produktivitet og 
mangel på kvalificeret arbejdskraft, som skal adresseres, lige- 
som enkeltvirksomheder på tværs af erhvervsområder og sek-
torer udviser vilje og potentiale til vækst, som skal understøt-
tes. Erhvervsfremmearbejdet skal derfor tilrettelægges såle-
des, at det både bygger på virksomhedernes vilje til vækst, og 
samtidig stimulerer denne vilje og evne.

Historisk har der været en betydelig udfordring omkring 
højvækst. For få iværksættere bliver til vækstiværksættere, 
og for få etablerede virksomheder kommer ind i et decideret 
vækstforløb. Vækstiværksættere og vækstvirksomheder står 

ET NORDJYLLAND 
I VÆKST
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Målet er at stimulere til ny vækst i Nordjylland på de områder, hvor regionen har særlige 
potentialer, og hvor der findes lyst og vilje til vækst. Et innovativt og kompetencestærkt  
erhvervsliv er den bedste garant for skabelse af nordjyske arbejdspladser og holdbar vækst. 
Nordjylland skal tilbyde optimale rammer for både etablerede og nye virksomheder, 
herunder udvikle en uddannelseskultur og arbejdsstyrke, der matcher fremtidens behov.  
Det er vigtigt både at stimulere og udnytte virksomhedernes vilje til vækst, og udviklingen 
skal være bæredygtig og være med til at skabe sammenhæng og balance i regionen.

>>
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ofte i forskellige situationer, hvorfor indsatsen over for dem 
også vil være forskellig. Derfor skal erhvervsfremmearbejdet 
tilrettelægges herefter, men med det samme mål om at få 
flere virksomheder ind i deciderede højvækstforløb.

Sikre tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft 
Prognoserne viser, at nordjyderne bliver bedre uddannet i 
fremtiden, men der er alligevel behov for at sætte yderligere 
tiltag og aktiviteter i gang. Udfordringerne handler bl.a. om, 
at næsten en tredjedel af den nordjyske arbejdsstyrke er ufag-
lært, og efterspørgslen på ufaglært arbejdskraft falder og vil 
fortsat gøre det i fremtiden. Samtidig viser analyser, at der 
generelt bliver brug for flere faglærte og for specialister og 
højtuddannede på udvalgte områder.

Skal de nordjyske virksomheder udnytte deres vækstpotentiale 
optimalt, er det nødvendigt med et generelt løft i kompetence-
niveauet for at sikre en kvalificeret arbejdsstyrke, som matcher 
virksomhedernes behov. Det kan ske ved, at flere unge får en 
erhvervsrettet uddannelse, ved at flere ufaglærte bliver fag- 
lærte og ved, at flere virksomheder ansætter højtuddannede.

Derudover skal der sættes fokus på en generel udvidelse af 
arbejdsstyrken, fx ved at øge tilbagetrækningsalderen og til-
trække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.”

• Videreudvikle klyngeorganisationer på de særlige erhvervsområder med henblik på at professionalisere og strømline 
disse, så de mest effektivt understøtter erhvervsområdernes vækst. 

• Udvikle evne og vilje til højvækst ved at tilbyde målrettede rammeprogrammer for vækstiværksættere og øvrige virk-
somheder med vilje til vækst. 

• Fremme produktivitet ved at facilitere virksomheders samarbejde med vidensmiljøer om innovation og med uddannel-
sesinstitutioner om tilførsel af nye kompetencer. 

• Udvikle innovative udbudsformer gennem offentligt-privat samarbejde for at motivere virksomheder til samarbejde 
om f.eks. sygehusbyggeri og levering af teknologi til sundhedssektoren. 

• Medvirke til omskoling af ufaglærte til faglærte i kortere og målrettede forløb på områder med udsigt til stor mangel 
på arbejdskraft. 

• Styrke søgningen til erhvervsfaglige ungdomsuddannelser og iværksætte tiltag, der kan sænke frafaldet på disse ud-
dannelser. 

• Udvide arbejdsstyrken f.eks. ved at tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft og motivere de beskæftigede til at 
blive længere på arbejdsmarkedet.

INITIATIVER

Regionsrådet ønsker at samarbejde bredt om en række initiativer, der kan fremme et Nordjylland i 
vækst. Følgende har høj prioritet, men flere kan komme til i løbet af de næste fire år: 

VIDSTE DU...?
• Produktiviteten i nordjyske virksomheder er på  
 91 % af landsgennemsnittet.

• I 2020 vil nordjyske virksomheder mangle om-  
 kring 2.000 faglærte.

• Kun 9% af de praktikpladssøgende elever i Nord- 
 jylland mangler i dag en praktikplads. 
 Det er landets bedste resultat.

• Hele 93% af en nordjysk ungdomsårgang forven- 
 tes at fuldføre mindst en ungdomsuddannelse.

• 29 % af alle nordjyder i alderen 25-64 år har en  
 videregående uddannelse.
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Rig natur og aktivt kulturliv 
Nordjylland har en rig natur, et rent miljø og et aktivt kul-
turliv, og det spiller en vigtig rolle både for tiltrækning og 
fastholdelse af borgere og for turisternes valg af Nordjylland. 
Kvaliteten og omfanget af den nordjyske natur er også med 
til at danne grundlag for fødevare- og energiproduktion, 
livskvalitet og rekreation. Nordjylland har meget at byde på, 
men der skal satses på at styrke kvaliteten, og fremme for-
midlingen og adgangen til den nordjyske natur og kultur.

Et aktivt og mangfoldigt kulturliv med tilbud af høj kvalitet 
spiller også en stor rolle for udvikling af lokalsamfundet og 
placeringen af virksomheder. Det er derfor afgørende, at der 
er vis geografisk balance i de kulturelle tilbud i Nordjylland. 
Dertil udgør kultur et selvstændigt erhverv i vækst med særli-
ge vilkår, bl.a. fordi det er kendetegnet ved mange små insti-
tutioner, virksomheder og enkeltpersoner.

De stedbundne kvaliteter skal udnyttes bedre
Attraktivitet og udviklingsmuligheder er ofte knyttet tæt sam-
men med lokale forhold og styrker. Der findes erhvervsmulig-
heder i stedbundne ressourcer både i byerne og landområ-
derne. De forskellige steders særegne kvaliteter og ressourcer 
skal aktiveres yderligere for at skabe lokale arbejdspladser og 
aktivitet. Det handler bl.a. om bymiljøer, havne og landska-
ber, men også om lokal identitet og de mennesker der bor og 
bruger stedet. Et fokus på stedskvaliteter kan hjælpe med at 
binde natur, kultur, turisme og erhvervsudvikling bedre sam-
men og skabe nye muligheder for steddreven innovation og 
entreprenørskab

Turisme og oplevelsesøkonomi skal udvikles
Turisme er et vigtigt nordjysk erhverv og spiller især en vigtig 
rolle i yderområderne. Med ca. 4 pct. af den samlede nord-
jyske private beskæftigelse og 3 pct. af den værdi, der pro-
duceres inden for alle private erhverv, har turismen større 

ET ATTRAKTIVT
NORDJYLLAND

Målet er at styrke Nordjyllands position som en attraktiv region for borgere, besøgende og 
erhvervsliv. Nordjyderne ønsker at bo i attraktive områder med rig natur, rent miljø og et 
godt kulturliv. De samme kvaliteter tiltrækker turister, og potentialet i dette skal udnyttes 
optimalt. Nordjylland skal være en tiltræk-kende, grøn og ren region. Vi samarbejder bredt 
for at løse de tiltagende klimaforandringer og udnytte mulighederne i nye energiformer  
og -systemer.

>>
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betydning i Nordjylland end i nogen af de øvrige regioner. De 
nordjyske kvaliteter ligger i vid udstrækning i kystferieturis-
men, men regionens attraktioner spænder lige fra oplevelser 
ved stranden, over musikfestivaler til byer med oplevelser  
eller landdistrikter med ro for sjælen.

Mens turismen i Europa som helhed er steget, så har Dan-
mark og Nordjylland oplevet en tilbagegang i den udenland-
ske turisme de senere år. Udviklingen kan skyldes mange 
faktorer, men et højt prisniveau i forhold til kvaliteten i tu-
rismeproduktet kan være en medvirkende faktor. Et stærkere 
fokus på kvalitet og på bestemte målgrupper kan være ele-
menter, der kan bidrage positivt på tiltrækningen af uden-
landske turister. Dette skal ske ved at sætte yderligere fokus 
på forretningsudvikling og udvikling af virksomhedernes 
kompetenceniveau og servicekoncepter. Storbyturisme og 
erhvervsturisme er således også væsentlige for den samlede 
turisme i Nordjylland. 

Attraktivitet handler også om miljø og energi
Når det handler om et rent miljø, har både stat, region og 

kommuner en vigtig opgave med at opspore og kortlægge de 
steder i regionen, hvor der er mistanke om forurening. Målet 
er at sikre at borgere, miljø og drikkevand ikke udsættes for 
sundhedsskadelige påvirkninger. Målet med at sikre et rent 
miljø er derfor helt essentielt både for borgere, besøgende 
og virksomheder.

Nordjylland har et stort potentiale for at skabe yderlige-
re vækst inden for energi, der allerede er Danmarks næst- 
største eksporterhverv. Den nordjyske eksport af energitek-
nologi steg knap 40 pct. fra 2007 til 2011 til i alt 11,7 mia. 
kr. I de nordjyske virksomheder og videninstitutioner findes 
en meget stor viden om fx vindenergi, brint og brændsels- 
celler, biomasse, bølgekraft, energioptimering og bæredyg-
tigt byggeri. Dertil er der store potentialer for innovation  
inden for grøn omstilling og energirenovering. Denne ud-
vikling understøttes af, at Region Nordjylland er Danmarks 
eneste klimaregion med faste mål for CO2-reduktion, og de 
enkelte kommuner har på samme vis ambitiøse klimamål-
sætninger.

• Styrke de nordjyske muligheder for friluftsliv, kulturliv og oplevelser, så det fortsat kan bidrage positivt til bosætning,  
erhvervsudvikling, sammenhængskraft og livskvalitet. 

• Binde natur, kultur, turisme og erhvervsudvikling bedre sammen ved at styrke udviklingen af stedbundne potentialer. 

• Udvikle og udbrede viden om kyst- og naturturisme, erhvervsturisme og storbyturisme gennem de nationale samarbejder 
på området. 

• Understøtte innovationssamarbejde mellem videninstitutioner, virksomheder og rådgivere om udvikling af bedre og mere 
effektive grønne transport- og energiløsninger og energirenovering. 

• Samarbejde med kommunerne om en strategisk energiplan for Nordjylland, hvor implementeringen af strategien vil  
bidrage til omfattende udvikling og produktion af grønne produkter. 

• Tage initiativ til at udvikle et videngrundlag og afsøge koordineringsmuligheder inden for videreudvikling og planlægning 
af biogas- og biomasseområdet. 

• Fortsætte arbejdet med Region Nordjylland som klimaregion, herunder videreudvikling af arbejdet til at omfatte bære-
dygtighed i bredere forstand end alene CO2-reduktion. 

• Gennemføre forureningsundersøgelser og oprydning af jordforureninger, der udgør en risiko for menneskers sundhed, 
for grundvandet eller for overfladevand og natur.

INITIATIVER

Regionsrådet ønsker at samarbejde bredt om en række initiativer, der kan fremme et attraktivt 
Nordjylland. Følgende har høj prioritet, men flere kan komme til i løbet af de næste fire år: 

VIDSTE DU...?
• Nordjylland har 20 mio. turistovernatninger hvert  
 eneste år.

• Turismen beskæftiger mere end 7.000 personer i  
 Nordjylland.

• Mere end 10 % af Nordjyllands energiforbrug  
 stammer fra vedvarende energi, hvilket er højere 
 end alle de øvrige danske regioner.

• Nordjylland producerer mere vedvarende energi per  
 indbygger end nogen af de øvrige danske regioner.

• I Nordjylland findes 25.000 ha. fredede områder 
 og mere end 85.000 ha. andre naturarealer.



Nordjyllands yderområder, defineret i EU’s strukturfonds- 
programmer som de områder der har særlige demografiske 
og erhvervsmæssige udfordringer, står overfor en faldende 
arbejdsstyrke, unges flytning mod større byer og tilbagegang 
i traditionelle erhverv.

Yderområderne bør i så høj grad som muligt udvikles ud fra 
naturlige lokale styrkepositioner. Områderne skal ikke ses 
som marginaliserede, men som en ressource med forskellige 
kvaliteter og potentialer, der udgør en styrke i den regionale 
arbejdsdeling. De nye muligheder i yderområderne ligger i 

høj grad i at videreudvikle allerede stærke erhvervsmæssige 
sider inden for eksempelvis fødevarer, turisme, energi, medi-
co og det maritime område. Disse erhvervsområder har i høj 
grad vækstpotentiale. 

Ud over udvikling af disse, ofte stedbundne erhvervspoten-
tialer, kan det også ske ved et markant fokus på og branding 
af særlige lokale herligheder. Der er allerede mange gode  
eksempler på sidstnævnte, såsom Nationalpark Thy og Læsø 
Saltsyderi, som viser nye veje til videreudvikling, omstilling 
eller nytænkning af yderområdernes rolle/muligheder i en 

Målet er, at yderområderne skal udvikles som ligeværdige, levende, erhvervsaktive og bære-
dygtige lokalsamfund. Gennem relevante initiativer skal det tilstræbes, at yderområderne i 
så høj grad som muligt udvikles ud fra de naturlige styrkepositioner, som de hver især har.

større udviklingssammenhæng. De nordjyske havne er også 
stedbundne ressourcer med kompetencer, der skaber gode 
muligheder for udvikling både af traditionelle havneaktivi-
teter og samspil og synergi med baglandet.

Videndeling og videnspredning medvirker til vækst i yderom-
råderne. Virksomheder, som samarbejder med universite-
tet, er mere innovative end virksomheder, der ikke gør. Sam- 
arbejdet betyder, at virksomhederne introducerer flere nye 
produkter.

Adgang til efter- og videreuddannelse og erhvervsrettede 
kompetencegivende uddannelser skal sikres, så Nordjylland 
har et bredt og geografisk dækkende udbud af erhvervsrettet 
kompetenceudvikling og uddannelsestilbud på alle niveauer.

Udbredelsen af kollektiv trafik er vigtig for mobiliteten, og 
digitale forbindelser øger virksomhedernes muligheder for 
kommunikation, hjemmearbejdspladser, videobaserede 
møder og netbaserede tjenester. Hertil kommer muligheden 
for fjernarbejderhuse i regionen, således at behovet for 
transport til og fra arbejde nedsættes.
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NORDJYLLANDS 
YDEROMRÅDER

Læsø
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Brønderslev

Hjørring

Aalborg
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havn

Morsø

VIDSTE DU...?
• 46% af den nordjyske befolkning bor i yderområderne.

• 44% af arbejdsstyrken i yderområderne har en 
 erhvervsfaglig uddannelse.

• Yderområderne har siden 2008 oplevet et 10% fald 
 i beskæftigelsen.
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Det er målet at arbejde sammen med andre aktører for at udnytte regionens udviklings- 
muligheder maksimalt. Det drejer sig både om samarbejde internt i regionen og samarbejde 
ud af regionen – til gavn for de nordjyske borgere, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. 

INTERNT OG EKSTERNT 
SAMARBEJDE

REGIONAL VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI 2015-201824

Samarbejde med nordjyske kommuner og andre 
regioner
Region Nordjylland arbejder sammen med andre nordjyske 
aktører for at udnytte mulighederne for øget samarbejde med 
partnere uden for Nordjylland – til gavn for de nordjyske  
borgere, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. Region 
Nordjylland vil arbejde aktivt for samarbejde internt i regi-
onen, med andre regioner og vækstfora samt internationalt.
De 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland etab- 
lerede i 2014 foreningen ”Business Region North Denmark” 
(BRN). Formålet er at styrke samarbejdet om fælles satsnin-
ger, synliggøre regionens samlede kompetencer bedre og til-
trække yderligere ekstern finansiering til udviklingsaktiviteter. 

BRN’s fem centrale områder:
• Erhvervsudvikling og jobskabelse
• Turisme
• Adgang til kvalificeret arbejdskraft
• Infrastruktur
• Internationalt samarbejde

Region Nordjylland deltager i en række samarbejder med de 
øvrige regioner. I 2015 igangsætter de fem regioner og Er-
hvervsstyrelsen fx projektet ”Vækstløft i små og mellemstore 
virksomheder”. I 2013 indgik de tre vestdanske vækstfora en 

aftale om øget samarbejde. I første omgang blev der identi-
ficeret 25 relevante samarbejdsmuligheder på otte områder: 
Sundheds- og velfærdsinnovation, kapital/iværksætteri, føde- 
varer, energi, kreative erhverv, fremtidens industri, turisme 
og specialiserede analyser. Der arbejdes videre frem mod fæl-
les konkrete indsatser.

Nationalt og internationalt samarbejde
Vækstforum indgår i et forpligtende samarbejde med rege-
ringen gennem den årlige Vækstpartnerskabsaftale, som ud-
peger områder, hvor parterne i særlig grad kan samarbejde. 
Regeringen og Vækstforum er fx i aftalen for 2015 enige om 
at styrke samarbejdet bl.a. med tre indsatser: Styrke Dan-
mark som produktionsland, Fiskeri og akvakultur samt Det 
blå Danmark og vækstmuligheder i Arktis.

Globaliseringen har betydet nye konkurrenter, men også nye 
eksportmarkeder. Produktion kan outsources til udlandet, 
men har også åbnet Nordjylland for investeringer fra udlan-
det. Samtidig er der stadig store muligheder for udvikling i 
nabolande, særligt i Norge samt i relation til Grønland og 
det arktiske område. En række EU-programmer støtter op 
om det internationale samarbejde. De væsentligste er:  
Horizon 2020, Creative Europe og Interreg programmerne, 
som regionen vil deltage aktivt i.

VIDSTE DU...?
• Vækstforum indgår hvert år en vækstpartnerskabs- 
 aftale med regeringen.

• Business Region North Denmark blev stiftet i 2014  
 som Danmarks første strategiske udviklingssamar- 
 bejde mellem en region og alle kommuner i regionen.

• NordDanmarks EU-kontor er med til at tiltrække  
 vigtige EU-midler til indsatsen for udvikling og   
 vækst i Nordjylland.
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Et Nordjylland i vækst

Et sammenhængende Nordjylland

MÅLSÆTNING               UDGANGSPUNKT FOR BEREGNING

STRATEGIENS EFFEKTER

I 2020 er finansiering af 3. Limfjordsforbindelse 
sikret, og etableringen godt i gang.
 
15 % flere passagerer benytter de regionale ruter i 
den kollektive trafik i Nordjylland i 2020.

CO2-emissioner fra de regionale busser reduceres 
med 7 % i 2020.

65 % kundetilfredshed ved den kollektive trafik i 
2020.
 
De tre trafikakser Hanstholm-Skive-Herning, Thi-
sted-Aalborg og Fjerritslev-Hobro udbygges i takt 
med trafikbehovet.

Bestilleransvaret for den regionale togtrafik er  
overgivet til regionalt niveau, og kørsel er idriftsat i 
2020.

Alle nordjyder har i 2020 adgang til 100Mbit down-
load og 30Mbit upload.

Den nordjyske timeproduktivitet var i 2013  
på 91 % af landsgennemsnittet.

13 % af iværksættervirksomhederne i 2012.

44 % af virksomhederne i 2013. 

0,7 % af BNP i 2013.

25 % afgangselever tilmeldt som 1. prioritet i 2014.

I 2013 fuldfører 80 %. 

9 % af relevante elever i 2013. 

46 % af arbejdsstyrken i 2013.

Vækstforums erhvervsrettede indsats

De nordjyske yderområder

Et attraktivt Nordjylland

MÅLSÆTNING         UDGANGSPUNKT FOR BEREGNING

Nordjylland fastholder antallet af overnatninger i 
regionen på 20 mio. årligt i 2020.

Turisters gennemsnitlige døgnforbrug øges til 400 kr. 
i 2020. 

20 % af energiforsyningen til Nordjylland kommer i 
2020 fra vedvarende energikilder.

Den nordjyske udledning af CO2 er i 2020  
reduceret med mindst 35 %.

2.100 lokaliteter med indsats overfor grundvand og 
arealanvendelse vil være vurderet inden 2020.

I 2020 deltager 81 % af de nordjyske børn i alderen 
7-14 år i mindst 6 aktiviteter inden for kunst- og 
kultur.

I 2020 deltager 87 % af voksne nordjyder i mindst 4 
udadvendte kunst- og kulturaktiviteter.

5.000 skabte jobs i private deltagervirksomheder 3 
år efter deltagelse i indsatsen. 
 
4.5 mia. kr. i meromsætning i private deltagervirk-
somheder 3 år efter deltagelse i indsatsen.

22.000 personer har i perioden 2014 til 2020 været 
igennem opkvalificeringsforløb gennem regionale  
indsatser.

19,6 mio. overnatninger i 2013.

361 kr. per turist per døgn i 2013.

10,3 % af energiforsyningen i 2012. 

CO2 emissionen udgjorde i 2012 7,8 mio. tons

Med udgangen af 2014 er der 4.030 uafklarede 
lokaliteter i Nordjylland. 

I 2012 deltog 73 % i mindst 6  aktiviteter.

78 % af de voksne nordjyder deltog i 2012.

Den gennemsnitlige årlige vækst i erhvervsindkomst 
per borger i yderområderne 2014 til 2020 er højere 
end i regionens ikke-yderområder. 

Tilbagegangen i befolkningen  i yderområderne er 
ophørt i 2020.

I perioden 2007 til 2013 var væksten i gennemsnit 
på 1,0 % per år i yderområderne og 0,7 % i ikke- 
yderområderne. 

Den gennemsnitlige årlige tilbagegang var i perioden 
2007 til 2013 på 0,5 %.

4.200 skabte jobs i perioden 2007 til 2013.

3,5 mia. i meromsætning i perioden 2007 til 2013

22.000 personer i perioden 2007 til 2013.

For en nærmere 
definition af de enkelte 
mål, samt beskrivelse af 
målemetode og kilde,  

henvises til bilag 4. 

Produktiviteten i de nordjyske virksomheder er i 2020 
mindst på landsgennemsnittet. 

15 % af iværksættervirksomhederne i regionen  
udvikler sig i 2020 til vækstiværksættere.  

50 % af de nordjyske virksomheder har  
innovationsaktiviteter i 2020.

Investeringer i forskning og udvikling udgør i 2020  
1,2 % af det nordjyske bruttonationalprodukt (BNP).
 
Mindst 30 % af en ungdomsårgang skal i 2020 vælge 
en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

I 2020 fuldfører 85 % af de elever som påbegynder en 
videregående uddannelse. 

Under 5 % af eleverne på de erhvervsfaglige  
uddannelser mangler i 2020 praktikplads. 

55 % af arbejdsstyrken deltager i 2020 i formaliseret  
efter- /videreuddannelse (VEU).

Lineføring over Egholm er politisk fastlagt og 
byggelinjesikret.

8 mio. passagerer i 2013. 
 
 
CO2 udledningen fra de regionale busser var  
i 2013 30.6 mio. tons. 
 
Kundetilfredsheden er 62 % i 2015. 
 
 
Der eksisterer undersøgelsesrapporter der skal 
arbejdes videre med. 
 
 
I 2015 er der indgået aftale med Transpormini- 
steriet og implementeringsarbejdet igangsat. 
 
 
I 2013 havde 68 % adgang til 100 Mbit down-
load og 41 % til 30 Mbit upload.
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DET NYTTER AT STÅ SAMMEN
Limfjordstunnelen, videreudvikling af de avancerede informa-
tionssystemer indenfor kollektiv trafik samt trafikstyrings
systemer i Aalborg by.

KOLLEKTIV TRAFIK
På busområdet er der de seneste år sket en markant omlæg-
ning af den overordnede regionale trafik. Mindre regionalruter 
er overdraget til kommunalt ansvar, og de frigjorte midler er 
anvendt til udbygning af de større regionalruter, primært X-
busserne. Denne omprioritering har betydet flere passagerer 
i bussystemet.

Ved at være det første trafikselskab i Danmark, der indførte 
Rejsekortet i fuldt omfang, markerede NT endnu en gang sin 
traditionelle placering som det teknologisk førende trafik
selskab i Danmark.

Ud fra klimamæssige hensyn er der iværksat forsøg med kør-
sel på biogaskørsel på en udvalgt rute.

BANER
Det er vedtaget, at strækningerne Fredericia-Aalborg og 
AalborgFrederikshavn elektrificeres. I forliget om Togfonden 
anføres, at HjørringHirtshals skal elektrificeres inden 2030. 
Strækningen HobroAalborg hastighedsopgraderes fra 160 til 
200 km/t og banen i Vendsyssel og StruerThisted opgrade-
res til 160 km/t. 

Folketinget har reserveret midler til en bane til Aalborg 
Lufthavn, som en forlængelse af den nationale fjerntrafik. 
VVMundersøgelse er igangsat. 

Planlægningen af en lokal overtagelse af den regionale tog-
kørsel fra 2017 er langt fremskredet. Overtagelsen muliggør 
en markant udvidelse af kørslen, giver en bedre og mere 
sammenhængende dækning med regionale tog nord for 

De tre nordjyske hovedprioriteter:
 ■ Etablering af en 3. Limfjordsforbindelse som en 
statsligt finansieret vestlig forbindelse over Egholm.

 ■ Forbedring af jernbanenettet fra Aarhus til 
Frederikshavn.

 ■ Forbedring af vejforbindelsen Hanstholm-Skive-
Herning med forbindelse til motorvejsnettet.

Hertil kommer den strategiske sammenbinding af 
Regionen med behovet for en forbedring af vejforbindel-
sen Thisted-Aalborg og af Aggersundbroen.

Skørping, og giver mulighed for at skabe bedre sammen-
hæng mellem busser og tog. Med mange nye togafgange og 
kortere rejsetider giver det et meget attraktivt kollektivt trans-
portsystem, der kan være et reelt alternativ til bilen.

Det overordnede europæiske vej- og banenet udvides til at gå 
til både Hirtshals og Frederikshavn. De sidste midler til etab-
leringen af en banegodsterminal i Hirtshals er tilvejebragt, og 
etableringen er igangsat. 

’Planlægningen af en letbane i Aalborg kører på højtryk. VVM 
redegørelsen færdiggøres i 2015. Finansieringen er sikret 
ved bevilling i Aalborg Byråd og ved politisk aftale om 830 
mio. kr. i statslig medfinansiering.

FORBINDELSERNE UD AF REGIONEN
Aalborg Lufthavn har været inde i en rivende udvikling, hvor 
store investeringer har medført stigende vækst i ruter og pas-
sagertal.

Siden første udgave af Infrastrukturfolderen er vi nået tættere 
på målene på flere af de områder, der prioriteres i strategien:

VEJE
På vejområdet er der sat fokus på den 3. Limfjordsforbindelse. 
Med etableringen af 3.Limfjordsforbindelse.nu komiteen er 
det lykkedes at få sat forbindelsen på det landspolitiske kort, 
hvilket har været medvirkende til, at en vestlig linjeføring over 
Egholm nu er fastlagt i en politisk aftale. 

For strækningen Hanstholm-Herning er der udarbejdet en 
planlægningsrapport som grundlag for prioriteringen af inve-
steringerne. 

For strækningen Thisted-Aalborg har Vejdirektoratet udarbej-
det en rapport, der viser, at en forlægning udenom 
Arentsminde-Halvrimmen vil have rimelig forrentning, mens 
trafiksituationen omkring Brovst ikke vil kunne forbedres 
mærkbart ved etableringen af en omfartsvej.

Ønsket om modulvogntog på de større nordjyske veje er ved 
at blive realiseret. 

HAVNE
De nordjyske havne er i udvikling, og alle 5 store erhvervs-
havne har i de seneste år vedtaget udvidelsesplaner, som 
skal styrke havnenes forretningsgrundlag på forskellige områ-
der som godstransport, logistik, maritim service, fiskeri, kryds-
togter og offshoreområdet. Flere af udvidelserne er påbe-
gyndt. I 2012 udarbejdede NIRAS rapporten Nordjyske havne 
– deres betydning og potentiale. Rapporten blev anvendt som 
baggrundsmateriale for Regional Udviklingsplan 2012. 

ITS
På ITS området er der gennemført en række projekter, som 
kan fremme mobiliteten. Bl.a. nyt trafikstyringssystem i 
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GOD MOBILITET ER VIGTIG  
FOR ET NORDJYLLAND I VÆKST OG BALANCE
De 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland har siden 
2007 samarbejdet om sammenhængen mellem den regionale 
udvikling og mobilitets- og infrastrukturprioriteringerne. 

I starten var infrastrukturudbygninger meget i fokus i arbejdet, 
men trafik og miljøudviklingen i den forløbne periode har skabt 
en voksende forståelse for, at vore trafikale problemer ikke alene 
kan løses med investeringer i infrastruktur. 

Vi skal også påvirke behovet for at blive transporteret og hjælpe 
borgerne til en mere bæredygtig transportadfærd, hvor bilen an-
vendes, hvor den er bedst, og andre transportformer som cykel, 
gang og kollektiv transport anvendes til de ture, hvor de er det 
mest hensigtsmæssige valg. Og vi skal skabe balance mellem 
den mulighed for transport, der udbydes f.eks. via infrastruktur og 
kollektiv trafik, og behovet for at blive transporteret.

En god mobilitetsstrategi skal derfor ikke blot rumme forslag til 
forbedringer af infrastrukturen, men også overvejelser over, hvor-
dan den kollektive trafik og udbyggede informationssystemer el-
ler udbyggede bredbåndsforbindelser i yderområderne kan frem-
me mobiliteten i Nordjylland. 

I lighed med resten af Europa ønsker vi at anvende hovedele-
menterne i Smart City tankegangen: Ressourcebevidsthed, 
Kommunikerende netværk, Dynamiske systemer og Vidensdeling 
og Borgerinddragelse, som værktøj til at skabe denne bedre 
mobilitet.

Denne folder behandler derfor dels de kendte elementer som ve-
je, baner og havne, men nu også nye områder som Smart 
Mobilitet, Grøn Transport og Digital Mobilitet.

Vi kan med tilfredshed konstatere, at en række af de tidligere af-
talte strategipunkter gennem årene er blevet realiseret, men man-
ge er fortsat på vej. Det gælder bl.a. den 3. Limfjordsforbindelse, 
overtagelse af den regionale togkørsel og etablering af Aalborg 
Letbane.

Målet er at skabe vækst og sammenhængskraft i hele Nordjylland, 
med Aalborg som regionens naturlige hovedby. De nordjyske 
kommuner og Region Nordjylland vil derfor fortsat arbejde tæt 
sammen om at forbedre den nordjyske infrastruktur og mobilitet, 
men målet kan kun nås ved et positivt medspil fra statslig side. Vi 
forventer derfor, at Staten understøtter de regionale bestræbelser 
på at udvikle Nordjylland, ved at investere i den overordnede 
infrastruktur. 

Vi håber denne folder kan danne grundlag og inspiration for de 
kommende års initiativer på infrastruktur- og mobilitetsområdet.

God læselyst !

Med venlig hilsen
Ulla Astman Mogens Gade
regionsrådsformand borgmester
 formand for kommunekontaktrådet
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UDFORDRINGERNE
byder trafikken nye udfordringer. Ikke kun i kystnære områ-
der, men også i lavereliggende områder, hvor oversvømmel-
ser og højere grundvandstand truer vejunderlaget. 

Vi må derfor kraftigt begrænse forbruget af fossile brændstof-
fer, hvilket atter stiller krav om udvikling af nye og mere klima-
venlige energiformer indenfor transporten – men også til en 
ny stillingtagen til, hvornår fysisk transport af f.eks. varer er 
nødvendig, og til hvornår fysisk transport af mennesker kan 
erstattes af alternativer som digitale møder eller fjernarbejds-
pladser.

UDFORDRINGEN for mobilitetspolitikken er derfor, hvordan 
vi, med disse udviklingstendenser i mente, kan sikre 
Nordjylland som en region i balance, hvor det er muligt at 
skabe attraktive bosætningsmuligheder fordelt over hele re-
gionen, hvor det er muligt at etablere en virksomhed uafhæn-
gigt af geografi, og hvor regionen hænger naturligt sammen 
såvel internt som med resten af Europa.

Tre overordnede udviklingstendenser stiller tilsammen 
Nordjylland overfor en række udfordringer.

DEN DEMOGRAFISKE UDVIKLING i befolkningens sam-
mensætning giver et Nordjylland med stadig flere ældre og 
færre erhvervsaktive. Dette gør sig især gældende i yderom-
råderne, hvor effekten forstærkes af den generelle flytning af 
især unge og erhvervsaktive fra land til by. 

Mobilitetsplanlægningen skal derfor, dels sikre en tilstrække-
lig mobilitet for den ændrede befolkningssammensætning 
uden for byområderne, og dels medvirke til at dæmpe udvik-
lingstendensen ved at sikre mulighederne for at fastholde og 
udvikle erhvervsliv og arbejdspladser i landområderne, og 
ved at sikre, at flest mulige fortsat kan blive boende i landom-
råderne, selvom de arbejder i byerne.

GLOBALISERINGEN får stadig større indvirkning på mobilite-
ten af varer, tjenesteydelser, personer, kapital, teknologi,  

information mv., hvilket i stigende grad stiller krav til den nord-
jyske infrastruktur hvad angår såvel transport som bredbånd. 

Globaliseringen stiller de nordjyske virksomheder overfor nye 
udfordringer udefra, men åbner også op for nye muligheder. 
Den nordjyske mobilitetsplanlægning skal understøtte virk-
somhedernes muligheder for at deltage på det globaliserede 
marked, ved at sikre en god infrastruktur i og ud af regionen, 
såvel den traditionelle til vej, skinne og vandtransport, som 
den digitale infrastruktur, der muliggør, at nordjyske virksom-
heder problemfrit kan interagere med virksomheder og an-
satte i hele verden.

KLIMAFORANDRINGERNE får en fortsat stigende betyd-
ning, også når det gælder mobilitet. I fremtiden vil der blive 
mangel på fossile brændstoffer, samtidigt med at der vil blive 
stillet markant skærpede krav om reduktion af CO2 udlednin-
gerne. Store nedbørsmængder, fra hidtil ukendte vejrsituatio-
ner, og højere vandstandsniveau som følge af ændret klima 
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VISIONEN

For borgerne betyder god mobilitet
 ■ at det er muligt at have en sammenhængende hverdag, 
hvor man hurtigt og komfortabelt kan komme mellem hjem, 
institution og arbejdsplads, uden hverken at sidde fast i 
køer eller bruge unødig ventetid på den kollektive trafik.

 ■ at der er adgang til supplerende, behovstilpassede individu-
elle transporttilbud (flextrafik systemer), hvis man bor i land-
områderne og ikke har to biler. 

 ■ at man relativt hurtigt kan komme på tværs i regionen, eller 
foretage fjernrejser ud af regionen, uanset om man bruger 
egen bil, bus eller tog.

Visionen er, at skabe et Nordjylland, hvor Regionen og de 11 nordjyske kommuner arbejder 
sammen, for at sikre borgerne og det nordjyske erhvervsliv den mobilitet, der skal til for at 
skabe et Nordjylland, hvor det er godt at bo, arbejde og drive erhvervsvirksomhed.

 

 ■ at byområderne betjenes af god kollektiv trafik, så byerne 
ikke unødigt belastes af trængsel, trafiksikkerhedsproble-
mer eller udledninger.

 ■ at infrastrukturen, såvel i byerne som på landet, muliggør, 
at miljøvenlige transportalternativer som f.eks. cyklen kan 
anvendes, hvor det er mest optimalt.

 ■ at den digitale infrastruktur i hele regionen sikrer, at man 
kan arbejde helt eller delvist hjemmefra, modtage uddan-
nelse, handle digitalt eller deltage i kulturtilbud over nettet.  

 ■ at det fortsat er muligt at bo i yderområderne og tage en 
videregående uddannelse eller en efteruddannelse enten 
takket være fleksible transportmuligheder eller via digital 
mobilitet. 

 

For virksomhederne betyder god mobilitet
 ■ at gode transportmuligheder sikrer arbejdspladserne let ad-
gang til en tilstrækkelig arbejdsstyrke.

 ■ at gode transportmuligheder sikrer virksomhederne let ad-
gang til råvarer og underleverandører, og gode muligheder 
for hurtig levering af produkter til aftagerne.

 ■ at infrastrukturen sikrer nordjyske virksomheder gode mu-
ligheder for at deltage i udnyttelsen af potentialerne for at 
drive erhvervsvirksomhed i et globalt marked. 

 ■ at den digitale infrastruktur i hele regionen sikrer, at virk-
somhederne kan nå kvalificerede medarbejdere indenfor 
som udenfor regionen eller landet. 

 ■ at den digitale infrastruktur sikrer mulighed for let og hurtigt, 
glidende samarbejde med offentlige myndigheder, og med 
andre virksomheder i hele verden.
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VEJE – GODE VEJE BINDER REGIONEN SAMMEN

3. LIMFJORDSFORBINDELSE. Kapaciteten i tunnelen er 
opbrugt til ’kritisk trængsel’ niveau før 2020 med sammen-
brud af trafikken til følge. Allerede i dag er frekvensen af 
uheld i tunnelen høj og stigende, og den lave frie kapacitet 
medfører, at omfang og varighed af kødannelserne ved 
uheld stiger.

VVMredegørelsen fra 2011 konkluderede, at en vestlig linje-
føring over Egholm er den bedste løsning, og trafikberegnin-
ger på den nye Landstrafikmodel understøtter dette. 
Folketinget vedtog på denne baggrund i juni 2014, at den 3. 
Limfjordsforbindelse skal være en vestlig linjeføring over 
Egholm, og der blev afsat midler til jordopkøb. 

Komiteen 3.Limfjordsforbindelse.nu har gennem et par år ar-
bejdet for at fremme etableringen af en 3. Limfjordsforbindelse 
og beslutningen i Folketinget er et første skridt på vejen.

Næste delmål er at få vedtaget en anlægslov og at få bevil-
get midler til projektet. 

Da der vil gå 810 år fra de økonomiske midler frigives til den 
3. Limfjordsforbindelse kan være etableret, er muligheden 
for at undgå trafiksammenbrud reelt forpasset. Dette medfø-
rer dels, at beslutningen må fremmes så meget som muligt, 
og dels at det er besluttet at foretage nødvendige investerin-
ger, for på kort sigt at optimere kapacitetsudnyttelsen af den 
nuværende forbindelse.

TRÆNGSEL OMKRING AALBORG. For at lette trafikafviklin-
gen omkring Aalborg bør kobling mellem E45 og City Syd 
forbedres. En første etape af en vestlig Limfjordsforbindelse 
mellem E45 og Hobrovej ved Centerområdet i City Syd kun-
ne være en af løsningerne.

DET VIL VI
 ■ Der skal vedtages en an-
lægslov, der disponerer mid-
ler til en statslig finansieret 3. 
Limfjordsforbindelse – nu.

 ■ De tre nordjyske trafikakser, 
Hanstholm-Herning, Thisted-
Aalborg og FjerritslevE45 
(Hobro/Haverslev) skal styr-
kes, startende med de mest 
pressede dele.

Etableringen af en ny vejforbindelse, Egnsplanvej, er igang-
sat og skal medvirke til at fordele trafikken fra den fortsatte 
udvikling i Aalborg Øst, herunder etableringen af det nye 
Universitetshospital til E45. 

3 NORDJYSKE VEJAKSER. Nordjylland har grundlæggen-
de en god vejinfrastruktur, hvor motorvejene udgør rygraden. 
Men Nordjylland er også en region med store afstande, hvor 
der er områder langt fra motorvejen, der har behov for en ef-
fektiv opkobling. Gode vejforbindelser er vigtige for virksom-
heder i yderområderne og dermed for fastholdelse og udvik-
ling af arbejdspladser. Der bør her især være fokus på 3 
vejakser:

HANSTHOLMSKIVEHERNING. Thy og Mors har mange 
eksportvirksomheder, der ligesom Hanstholm Havn er meget 
afhængige af en opgradering af vejforbindelsen Hanstholm-

Skive-Herning med forbindelse til motorvejsnettet. En forun-
dersøgelse af udbygningsmulighederne er gennemført, og 
der er afsat 250 mio. kr. til forbedring af fremkommeligheden 
ved etablering af en omfartsvej ved Haderup.

THISTEDAALBORG. Rute 11 mellem Thisted og Aalborg er 
vigtig for sammenbindingen på tværs af regionen. 
Vejdirektoratet har udarbejdet en rapport, der viser, at en for-
lægning udenom Arentsminde-Halvrimmen vil have en rime-
lig forrentning, mens trafiksituationen ikke vil kunne forbed-
res mærkbart ved etableringen af en omfartsvej ved Brovst.

FJERRITSLEVE45 (HOBRO/HAVERSLEV). Aksen med 
Aggersundbroen sammenbinder Han Herred og 
Vesthimmerland og spiller en vigtig rolle for både erhvervs- 
og persontrafik i området, og for trafikken mellem motorvejs-
nettet og Hanstholm.
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GRØN TRANSPORT – FREMTIDENS TRANSPORT

En særlig grund til at arbejde med mobilitet, er de energi- og 
miljøudfordringer samfundet står overfor.

Der er begrænsede mængder af fossile brændstoffer, og en 
eventuel fremtidig energimangel kan have alvorlige følger for 
samfundets økonomi. Samtidig betyder det store forbrug af 
fossile brændstoffer, at der udledes store mængder CO2 til 
atmosfæren, med alvorlige klimaændringer til følge.

Så medens bedre mobilitet på den ene side kan være med til 
at fremme erhvervsudviklingen, fastholde bosætningen i 
yderområderne, og øge den enkelte borgers livskvalitet, er 
samfundet på den anden side nødt til at arbejde for, at denne 
mobilitet er så bæredygtig som muligt for at reducere trans-
portens miljøpåvirkninger og sikre forsyningssikkerheden, 
indtil der findes en tilstrækkelig leveringsstabil CO2 neutral 
energikilde.

Overordnet bør dette ske ved, at alle disse virkemidler udnyttes:
 ■ Minimering af transportbehovet ved f.eks. i den grad det er 
muligt af øvrige hensyn at fastholde så mange funktioner 
som muligt i nærområderne, og ved etablering af mulighed 
for fjernarbejde, herunder sikring af gode bredbåndsforbin-
delser i alle områder.

 ■ Fremme af miljøvenlige transportformer som cykling, sam-
kørsel og kollektiv trafik, herunder flextrafik som alternativ til 
bilkørsel.

 ■ Overgang til alternative brændstoffer, hvor muligt. I øjeblik-
ket kunne disse være el, biodiesel og biogas. 

 ■ Videreudvikling af teknologien i de eksisterende køretøjer 
og motortyper, til at bruge mindre brændstof og forurene 
mindre. Her er der tale om teknologier lige fra udvikling af 
hybridkøretøjer til optimering af dieselmotorer.

DET VIL VI
 ■ I samarbejde med alle relevante samarbejdspartnere 
arbejde bevidst på at minimere transportens negative 
påvirkning af miljø- og energisituationen.

 ■ Positivt udnytte de muligheder for at fremme den grøn-
ne transport, som Staten og EU stiller til rådighed.

REGIONALE OG KOMMUNALE INITIATIVER
Regionen og kommunerne kan fremme den grønne mobilitet 
dels ved initiativer, der støtter borgernes grønne transportad-
færd, og dels ved grønne transportinitiativer i forhold til 
Regionens og kommunernes egen brug af køretøjer. 

Overfor borgerne kan f.eks. følgende initiativer anvendes:
 ■ Minimering af transport tænkes ind i den fysiske planlæg-
ning.

 ■ Lokalisering og etablering af fysiske anlæg som el-lade-
pladser og pendler- og samkørselspladser.

 ■ Etablering af Fjernarbejdshuse og udbygning af bredbånds-
forbindelser.

 ■ Den kollektive trafik, inkl. flextrafikken, planlægges, så den 
kan erstatte bilture.

 ■ Primært på pendlerstrækninger arbejdes for etablering af 
cykelstier, hvor påkrævet.

I forhold til Regionens og kommunernes egen transport kan 
følgende initiativer f.eks. anvendes:

 ■ Minimering af transport ved samtænkning af forskellige 
transportbehov og ved anvendelse af hjemmearbejde og 
telemøder.

 ■ Optimering af den offentlige bilflåde, såvel mht. antal som 
type af køretøjer.

 ■ Anvendelse af alternative brændstoffer, hvor teknisk og 
økonomisk muligt.
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HAVNE OG GODSTRANSPORT

Effektiv opkobling til de overordnede nationale og transnationale transportkorridorer, både på 
vej og bane, er grundlaget for, at nordjyske virksomheder kan deltage i globaliseringen. Det 
samme er havnene og søtransporten, som samtidig er vigtig for at opfylde nationale og inter-
nationale målsætninger om mindre trængsel på vejene og mere miljøvenlig transport. 

De store mængder af gods, fisk og færgepassagerer, der passerer gennem de nordjyske 
havne, er en afgørende faktor for nordjysk vækst og udvikling. Samtidig er havnene katalysa-
torer for erhvervsudvikling gennem aktiviteter inden for f.eks. maritim service samt energi, 
hvor der ligger store potentialer inden for offshore vindmøller, bølgeenergi og servicering af 
offshoreanlæg i Nordsøen.

Motorvejene og jernbanerne gennem Jylland frem til færgehavnene Hirtshals og 
Frederikshavn er en del af EUs prioriterede infrastruktur TEN-T hovednettet. Det sikrer et fo-
kus, og er en mulighed for adgang til transportudviklingsmidler fra EU. Aftalen om Togfonden 
sikrer en investering på 23 mio. kr. i en godsbaneterminal ved Hirtshals Havn. Beslutningen 
om godsbaneterminalen ligger i direkte forlængelse af jernbanestrækningens status som en 
del af TEN-T hovednettet.

Der er store perspektiver i udvikling af de 5 største nordjyske havne, der tilsammen udgør 
”Danmarks 3. største havn”. Havnene arbejder alle med udvidelser, og det er forskellige styr-
kepositioner og udviklingsperspektiver, der er grundlaget for udvidelserne. De 5 nordjyske 
havne kan på mange områder supplere hinanden. 

Det er vigtigt for havne og andre erhvervsområder, at der er en god tilgængelighed for gods-
transport. Her vil det være vigtigt at sikre adgang med de særlig store vogntog, modulvogn-
tog, og der skal om muligt også etableres gods på jernbane til og fra de nordjyske havne.

DET VIL VI
Støtte op om de nordjyske havne og understøtte de nødvendige udbygninger, der sikrer, 
at havnene kan styrke deres placering på nationalt niveau.

Jyllandskorridoren, Nordic Link, med færgeforbindelserne til Norge 
og Sverige har stor betydning for transport og handel. Hyppige  
direkte afgange til Rotterdam, Grønland, Island og Færøerne giver 
også vigtige muligheder for nordjyske virksomheder.
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TRAFIKFORBINDELSER UD AF REGIONEN

Gode trafikale forbindelser ud af regionen er vigtige, både når 
det gælder veje, jernbaner, skibstrafik og luftfart.

VEJENE
Det er vigtigt, med en styrkelse af vejforbindelserne i 
Jyllandskorridoren mod syd til resten af landet og til Tyskland.  

E45 er i dag hovedaksen i Jyllandskorridoren. Her er der al-
lerede nu væsentlige kapacitetsproblemer, ikke blot ved 
Limfjordstunnelen, med også på delstrækninger vest for 
Aarhus og til Skanderborg, hvor der er konstateret kritisk 
trængsel.

Jyllandskorridoren bør på kort sigt styrkes ved udbygning af 
E45  herunder etablering af en 3. Limfjordsforbindelse  og 
på længere sigt ved etablering af en Hærvejsmotorvej.

TIMEMODELLEN
Med vedtagelse af Togfonden.dk er der afsat en del af finan-
siering af opgraderingen til et nyt hurtigere jernbanenet, bl.a. 
ved at en række flaskehalse på hovednettet fjernes, og ved at 
elektrificering af hovednettet gennemføres helt til 
Frederikshavn. 

Når de nye banestrækninger og elektrificeringen er gennem-
ført, vil rejsetiden fra Aalborg til Aarhus være nedbragt til 1 ti-
me, til Odense til 2 timer og til København til 3 timer.

EN FAST KATTEGATFORBINDELSE 
En fast Kattegatforbindelse vil reducere rejsetiden mellem 
Nord/Midtjylland og Sjælland/Skåne med både bil og tog.  
Med tog forventes rejsetiden reduceret til 2 timer mellem 
Aalborg og København. Herudover vil forbindelsens betydeli-
ge dynamiske effekter have positiv indvirkning på mobilitet og 
erhvervsudvikling i Nordjylland og i store dele af Danmark. 
Her ud over vil forbindelsen skabe større robusthed i infra-
strukturen mellem Vest- og Østdanmark.

DET VIL VI
 ■ Støtte op bag arbejdet med udbygning af 
Jyllandskorridoren, herunder arbejdet med at få etable-
ret en Hærvejsmotorvej.

 ■ Støtte op bag arbejdet for at få etableret en fast 
Kattegatforbindelse.

 ■ Fastholde Aalborg Lufthavn som den vigtige nationale 
og internationale lufthavn, der sikrer nordjyderne hurti-
ge forbindelser til omverdenen.

Region Nordjylland og de nordjyske kommuner deltager i 
Kattegatkomiteen, der arbejder for en bred politisk beslutning 
for en fast Kattegatforbindelse.

FÆRGETRAFIKKEN
Færgetrafikken fra Frederikshavn og Hirtshals til såvel 
Sverige, Norge, Island som Færøerne gør Nordjylland til en 
stor færgeregion, og placerer Nordjylland centralt i forhold til 
Skandinavien og Nordatlanten.

Færgetrafikken er af stor betydning for nordjysk turisme og 
handel, og også for godstransport og samhandel med de næ-
re eksportmarkeder. Over 300.000 lastbiler og godt 4 mio. 
passagerer kommer gennem de to færgehavne hvert år. Gods 
og passagerer supplerer hinanden og er med til at sikre et 
stort antal afgange, som gør færgerne attraktive for både er-
hvervsliv og turister. 

AALBORG LUFTHAVN
Aalborg Lufthavn har afgørende betydning for erhvervs-liv, 
universitet og borgere i Nordjylland. Lufthavnen er centralt be-
liggende i regionen og tæt på Aalborg centrum, og sikrer nord-
jyderne en høj grad af tilgængelighed til såvel København 
som udlandet. 

Lufthavnen understøtter adgangen til samarbejdspart-nere, 
kunder og leverandører såvel på Sjælland som i udlandet. De 
hyppige, og relativt billige, flyforbindelser ’kortslutter’ trans-
portvejene og betyder, at der i praksis er ’kortere’ til København 
fra Nordjylland, end fra de fleste andre steder i Jylland. 
 
Lufthavnens centrale rolle, sammen med en dygtig udbyg-
ningspolitik, ses tydeligt i lufthavnens kraftige vækst de sidste 
20 år.

Transportmulighederne til og fra en lufthavn er altafgørende 
for lufthavnens muligheder for at fungere effektivt. 

På togsiden er der afsat midler til etablering af en ny banefor-
bindelse til Aalborg Lufthavn, i forlængelse af den nationale 
jernbane. Når ICtog sydfra fra 2020 fortsætter helt til luft-
havnsterminalen, åbnes der op for ændring af rejsemønstret 
for rejsende langt nede langs den jyske hovedbane. 

På vejsiden vil en ny 3. Limfjordsforbindelse via Egholm være 
af stor betydning for rejsende syd for Limfjorden, der vil få 
hurtigere, nemmere og ikke mindst mere pålidelig adgang til 
lufthavnen. 
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KOLLEKTIV TRAFIK

BUSTRAFIKKEN 
Kollektiv trafik er en vigtig del af den nordjyske mobilitet. I 
yderområderne skal lokalruter og flexsystemer sikre alle bor-
gere et minimum af mobilitet, for at modvirke affolkningen; 
mellem de større byer skal X-bus og regionalrutesystemet til-
byde et klimavenligt transporttilbud, og i byerne skal bybus-
serne modvirke trængsel og klimaproblemer.

Den kollektive trafik står overfor en række udfordringer. 
Øgede driftsudgifter og faldende passagerindtægter stiller 
krav om stigende offentlig medfinansiering. Dette er ikke altid 
muligt, og trafikken må derfor reduceres, eller andre mindre 
omkostningstunge løsninger må tilvejebringes. 

Faldende passagertal udenfor de større byer medfører behov 
for yderligere at omlægge servicen fra traditionel rutebundet 
trafik til behovstilpasset, individuel betjening. 

DET VIL VI
 ■ Styrke det overordnede rutenet med højere rejseha-
stigheder, flere afgange og endnu bedre koordinering 
med andre transportformer. 

 ■ Gennem NT anvende offentlige puljer, som et effektivt 
virkemiddel til forbedring af den kollektive trafik. 

 ■ Gennem NT støtte udviklingen af ’Den Samlede Rejse’. 
 ■ Letbane i Aalborg skal snarest gennemføres med 
statslig medfinansiering.

Gennem årene har trafikselskabet udviklet en række gode pa-
rallelle tilbud til den rutemæssige kørsel. Disse er dog dårligt 
integreret med den ordinære drift og med de informations- og 
betalingssystemer, der er udviklet til rutekørslen. 

Med udgangspunkt i en ny strategi i Trafikplan 20092012 er 
det dog siden 2009 lykkedes at stoppe den negative passa-
gerudvikling, bl.a. med en ændring af det kollektive trafiktil-
bud.

X-Busserne er blevet opprioriteret med nye ruter og betydeligt 
flere afgange. Ligeledes er udvalgte regionalruter og bybus-
linjer udbygget. Derudover er meget kørsel på lokalruterne 
blevet erstattet af et tilbud om Flextur.

I den nye trafikplan for 201316 er der, udover en forbedring 
af busnettet og togbetjeningen i Nordjylland, også fokus på 

videreudvikling af Flextrafik, opgradering af stoppesteder, 
bedre trafikinformation samt en stadig mindre klima og miljø-
påvirkning.

De statslige buspuljer har medvirket til at støtte udviklingen i 
den kollektive trafik i Nordjylland indenfor områder som udvik-
ling af busproduktet, informationssystemer og ikke mindst 
etableringen af første etape af en busvej i Universitets-
korridoren i Aalborg. Buspuljerne har været afgørende for  
investeringer, som har forbedret kundernes oplevelse og be-
nyttelse af den kollektive trafik.

DEN SAMLEDE REJSE
Gennem en lang proces er der gjort meget for at styrke den 
offentlige transport, såvel på transportdelen som på informati-
onssiden og på betalingsfunktionerne. F.eks. med udbygning 
af Xbus nettet, etableringen af Flextursystemet i de tyndt be-
folkede områder, fremtidig forbedring af den regionale jern-
bane drift, samt etablering af Rejseplanen og Rejsekortet.

Med projektet ”Den Samlede Rejse” integreres alle disse kol-
lektive transporttilbud i en samlet helhed, der binder rejsen 
sammen fra start til slut. 
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Kunden planlægger og bestiller rejsen over Rejseplanen.dk, 
hentes med Flextur ved privatadressen, og køres til det nær-
meste egnede skiftested til bus eller tog. Når kunden ankom-
mer til sidste togstation eller busstoppested afsluttes rejsen 
eventuelt ved, at en ny Flextur kører kunden helt frem til slut-
destinationen. Den fulde rejse betales med Rejsekort. Fuldt 
udbygget vil kunden undervejs blive orienteret om eventuelle 
forsinkelser, få nye rejseforslag, og få ombooket eventuelle 
Flexture.

Ved at integrere alle kollektive transporttilbud i en samlet hel-
hed, fjernes en del af de barrierer, borgerne kan føle overfor 
at bruge kollektiv trafik, passagertallet vil stige og den kollek-
tive trafik vil bedre kunne løfte sin del af mobilitetsudfordrin-
gen i Nordjylland.

LETBANE
En del af de trafikale udfordringer i Aalborg skal løses ved 
etableringen af en ny letbane fra det nye universitetshospital i 
Øst over centrum til Væddeløbsbanen i vest. Planlægningen 
er igangsat i et selvstændigt letbanesekretariat. VVM
redegørelse er igangsat og forventes at foreligge i 2015. 
Finansieringen er sikret ved bevilling i Aalborg Byråd og ved 
politisk aftale om 830 mio. kr. i statslig medfinansiering.
 
DEN REGIONALE TOGBETJENING 
Hvis vi skal nå de nationale CO2 målsætninger, og samtidigt 
sikre bedre mobilitet i Nordjylland, skal der etableres en mar-
kant styrket regional togbetjening. To af de barrierer, de nord-
jyske pendlere i dag oplever mod at skifte fra bil til tog, er for 
lav frekvens og for lange rejsetider. Hertil kommer manglende 
stabilitet i driften, hvor forsinkelser fra hele landet forplanter 
sig til de nordjyske pendlerafgange. 

Region Nordjylland, Nordjyllands Trafikselskab og Nordjyske 
Jernbaner har derfor gennem det seneste år forhandlet med 
Transportministeriet om en lokal overtagelse af ansvaret for 

DET VIL VI
 ■ I samarbejde med Transportministeriet og DSB vil vi 
sikre en optimering af den udvidede regionale togdrift 
og af togtrafikken til og fra Nordjylland.

 ■ Arbejde for, at der skabes lovhjemmel og økonomi til at 
inddrage Hobro- Arden i den regionale nærbanedrift.

den regionale togbetjening, hvor Regionen overtager bestil-
leransvaret, inklusive det økonomiske ansvar, og Nordjyske 
Jernbaner udfører den regionale togkørsel. Lovhjemmel og 
finansiering blev tilvejebragt i løbet af 2014, og endelig aftale 
er indgået mellem Regionen og Transportministeriet i januar 
2015.

Ved en overtagelse kan der etableres et sammenhængende 
regionalt system med fast halvtimes Skørping-Hjørring og fast 
timesdrift her ud over, uden skifte i Hjørring og Frederikshavn, 
hvor frekvensen øges væsentligt og hvor køretiderne reduceres.

Med et regionalt togsystem får Regionen, NT og Nordjyske 
Jernbaner mulighed for sammen at etablere bedre sammen-
hæng mellem busser og tog. Sammen med mange nye togaf-
gange og kortere rejsetider giver det et meget attraktivt kol-
lektivt transportsystem, der kan være et reelt alternativ til bilen.

Der arbejdes endvidere på at få etableret en ny station i 
Hjørring Øst, som skal betjene Sygehuset og de mange ud-
dannelsesinstitutioner i området.

Omkostningerne til en fremtidig udbygget regional togbetje-
ning vil blive dækket af et fast årligt tilskud fra staten samt af 
passagerindtægterne.

For at kunne sikre god regularitet i afviklingen af den udvide-
de trafik, er det nødvendigt med en udbygning af infrastruktu-
ren. Dette er baggrunden for, at der i Togfonden er afsat 110 
mio. kr. til dette formål, som vil blive anvendt i perioden 2015
2019.

Der blev i juni 2014 tilvejebragt lovhjemmel for, at der kan 
etableres et regionalt system nord for Skørping. Der skal ar-
bejdes for, at den regionale betjening udvides til at omfatte 
resten af Himmerland til Hobro. 

På grund af sammenhæng med anskaffelser af nye tog og nyt 
sikkerhedssystem vil overtagelsen af kørslen først ske fra de-
cember 2016..
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SMART REGION

DET VIL VI
Anvende elementerne i Smart Mobilitet til etablering af en 
”Smart Region”, hvor der sikres sammenhængskraft med 
god mobilitet og god digital infrastruktur.

URBANISERING,  
GLOBALISERING OG KLIMAPROBLEMER
Nordjylland deler disse tre store udfordringer med rigtig man-
ge tilsvarende regioner. På Europæisk plan forventes ’Smart 
Cities’ at blive det koncept, der i fremtiden skal forene en 
bære dygtig udvikling med en forsat økonomisk vækst og er-
hvervsudvikling. Smart Mobility er en vigtig del Smart City 
tanke gangen. 

Selvom udfordringerne i Nordjylland ikke er de samme i land-
områderne som i de større byer, er en del af problemstillin-
gerne ens, og det giver god fornuft at tale om en Smart Region 
i Nordjylland, hvis Smart City begreberne tilpasses den nord-
jyske virkelighed.

Tankegangen bag Smart Cities kan samles under disse over-
skrifter:

 ■ Ressource bevidsthed. Overskud af biler, fødevarer, vand, 
energiforbrug osv. er tegn på et ineffektivt og ikke-bæredyg-
tigt samfund. I en Smart City undgås overforbrug, og affald 
genbruges og indgår i samfundet som nye ressourcer. På 
samme måde bruges kun de nødvendige ressourcer, inkl. 
tid, på transport.

 ■ Netværk, der kommunikerer. I en Smart City er alle typer 
netværk forbundne, kommunikerer og fungerer sammen 
som et intelligent system. Elnettet styrer f.eks. elforbruget 
ved at kommunikere med alle elektriske apparater og med 
vejrprognosenetværket, der giver information om forventet 
behov for opvarmning og om potentiale for produktion af sol 
og vindenergi. Der skabes ikke separate løsninger på hvert 
problem, men integrerede og multi-funktionale løsninger.

Infrastrukturen er kommunikerende, og deler og anvender 
data, der skabes overalt i alle netværk, til nye formål. Alle en-
heder i infrastrukturen er udstyret med sensorer, der hele ti-
den forsyner alle netværk med data. I Smart Mobilitet er hele 

transporten forbundet i intelligente netværk, og alle enheder, 
biler og infrastruktur, er udstyret med sensorer, der hele tiden 
forsyner alle netværk med data. Åben deling af alle data til 
fælles gavn, er en nøglefaktor i en Smart City. 

 ■ Dynamiske systemer og netværk. Alle systemer og netværk 
i en Smart City er dynamiske, og i stand til at tilpasse sig 
ændrede vilkår og udviklingen generelt. I en smart City er 
der et højt mobilitetsniveau for såvel personer og varer, 
som for informationer, kapital og energi. 

 ■ Vidensdeling og borgerinddragelse. Smart Cities er baseret 
på vidensindsamling og vidensdeling, hvor al viden deles 
og alle videns ressourcer udnyttes, ved at private firmaer, 
uddannelsesinstitutioner og private borgere inddrages 
sammen med de offentlige myndigheder i planlægnings- og 
beslutningsprocesser.

Også mobiliteten baseres på vidensindsamling og videns-
deling, hvor data og viden deles og alle videns ressourcer 
udnyttes ved inddragelse af borgere og virksomheder i mobi-
litetsplanlægningen.

Det, der adskiller en Smart City fra en bæredygtig by, er såle-
des i høj grad, at den digitale udvikling udnyttes i alle dele af 
byens liv. 

Smart Mobilitet baserer sig meget på ICT teknologier, herun-
der ITS, på anvendelse af digitale netværk og på digitale en-
heder, lige fra dedikerede sensorer til alle borgers smartpho-
nes.
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ITS – ET CENTRALT VIRKEMIDDEL I EN SMART REGION

Nordjylland har længe været kendt for at ligge i front med ud-
vikling og implementering af selvstændige ITS løsninger. 
Disse enkelt-løsninger kan ses som de første skridt hen mod 
den integrerede ITS anvendelse, der er et centralt virkemiddel 
i Smart Region-værktøjskassen. 

Smart Mobilitet handler om at skabe balance mellem behovet for 
at blive transporteret, mod den mulighed for transport, der udby-
des f.eks. via infrastruktur, kollektiv trafik m.v., og at sikre, at de 
mest bæredygtige transportformer vælges, hvor det er muligt. 

Transportinfrastrukturens kapacitet kan forbedres med nyan-
læg og udbygninger, men i en Smart Region optimeres udnyt-
telse af den tilgængelige kapacitet ved anvendelse af 
Intelligente Transport Systemer (ITS). Det sker både ved at 
anvende ITS Systemer til at øge den øjeblikkelige udnyttelse 
af kapaciteten, men også ved at skabe en bedre balance mel-
lem udbud og efterspørgsel, ved at lade ITS og informations-
systemerne bruge data fra trafikkens sensorer og fra andre 
typer informationskilder, til at flytte trafik væk fra veje med 
trængselsproblemer i spidstimerne. 

Eksempler på ITS systemer, der kan bedre mobiliteten uden 
etablering af mere infrastruktur, er f.eks. også 

DET VIL VI
Bevidst anvende ITS til at fremme mobiliteten på en bæ-
redygtig måde. 

Eksempler på gennemførte  
ITS projekter i Nordjylland.

 ■ INFATI – Intelligent farttilpasning.
 ■ Realtid i kollektiv trafik.
 ■ Styring af busterminalen ud fra GPS data.
 ■ Busprioritet 50 lyskryds.
 ■ Realtids P-informations system.
 ■ ITS styring i Tunnelen.
 ■ Dynamisk hastighedsregulering på E45.
 ■ Trængselssystem baseret på kamera-nummerplade 
genkendelse.

 ■ Trængselssystem med Bluetooth / WiFi enheder.
 ■ Adaptiv signalprioritering på Østre Alle.
 ■ MOBiNET.
 ■ FlexDanmark – behovstilpasset individuel kollektiv trafik.
 ■ Rejseplanen.dk / Rejsekortet til kollektiv trafik.
 ■ ’Den samlede Rejse’ – under implementering.
 ■ ITS platformen – er forsøg med ITS i 500 biler.

Intelligente Transport Systemer
ITS omfatter systemer, der har det til fælles, at de kan 
udnytte IT og anden ny teknologi til at overvåge og styre 
trafikken samt informere trafikanter og brugere om trafi-
kale forhold.

realtidsinformationssystemer i den kollektive trafik, multimo-
dale rejseplanlæggere og Rejsekortsystemer. Intelligente 
samkørselssystemer kan anvendes såvel til de nødvendige 
småture til indkøb i udkantsområderne, som til pendlingsture, 
når bilen er på værksted, eller til lange rejser på tværs af lan-
det. 

Det er imidlertid også en del af Smart Region tankegangen at 
begrænse transportens omkostninger for borgere og for sam-
fundet, ved at reducere behovet for at blive transporteret, 
f.eks. ved øget brug af videomøder, eller i øvrigt ved at an-
vende de elektroniske kommunikationsformer til at foretage 
den nødvendige kommunikation. Her er en god båndbredde 
til alle husstande en forudsætning. Dette kan være en udfor-
dring, ikke mindst i landdistrikterne. 

Nordjylland har en lang tradition for at ligge i front med afprøv-
ning og indførsel af nye ITS systemer. Der er allerede etable-
ret en række systemer, og nye er under udvikling. Udviklingen 
sker i et tæt samarbejde mellem Aalborg Universitet, trafik-
sektorens myndigheder og virksomheder. 

ITS systemerne spiller således en central rolle i en Smart 
Region og i mobilitetsplanlægningen. 
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SMART REGION – DEN DIGITALE INFRASTRUKTUR

DIGITAL INFRASTRUKTUR
Grundstenen i den Smarte Region er kommunikationsnette-
ne. Det digitale bredbåndsnet er den infrastruktur, der bærer 
og integrerer de forskellige netværkskommunikation. 
Bredbåndsnettet er derfor en forudsætning for, at regionens 
byer kan komme til at fungere som Smart Cities, men er også 
forudsætningen for, at yderområderne ikke kobles af, men 
sikres forsat mulighed for beskæftigelse, bosætning og er-
hvervsudvikling. 

En veludbygget IT infrastruktur er i dag en forudsætning for 
alle typer virksomheder. Lige fra landmanden og iværksætte-
ren, til den store veletablerede virksomhed, er der krav om 
rapportering, service og kommunikation via internettet.

Turismeindustrien er i stigende omfang baseret på digitale op-
levelser, og turister stiller krav om adgang til digital kommuni-
kation, når de er på ferie.

Hvis der fortsat skal skabes erhvervsudvikling og beskæfti-
gelse i hele regionen, er det derfor vigtigt, at der er adgang til 
de nødvendige bredbåndsforbindelser, der gør det attraktivt 
at etablere og drive virksomhed og tiltrække turister.

Bosætningen er også afhængig af hurtige bredbåndsforbin-
delser. Børnefamilier vil kunne streame film, være på sociale 
medier, kommunikere med det offentlige… og helst vil de 
kunne foretage det hele på en gang.

Regionen samarbejder med kommunerne om at sikre fortsat 
udbygning af bredbåndsnettet i Nordjylland. Dette sker via 
analyser og samarbejder om f.eks. offentlige udbud.

DET VIL VI
Samarbejde om at fremme udbredelsen af bredbånd i 
Nordjylland, ved bl.a. at udnytte de midler og værktøjer 
som Staten og EU stiller til rådighed

Fakta om Bredbånd
 ■ National målsætning, at alle i 2020 skal have adgang til 
100Mbit download og 30Mbit upload.

 ■ 67,8% har adgang til 100Mbit download.
 ■ 40,7% har adgang til 30Mbit upload.
 ■ Nordjylland har samlet set den dårligste dækning af 
alle regioner.

Tilgængelighed af 100 Mbit download på postnummer niveau.

 01% (6)
 120% (4)
 2030% (3)
 4060% (21)
 6080% (20)
 80100% (21)
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EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE AF  
DIGITAL MOBILITET I DEN SMARTE REGION

FJERNARBEJDERHUSE
Mange nordjyder i yderområderne pendler hver dag langt til 
arbejde i byerne. Det er omkostningsfuldt for pendleren i form 
af transporttid og udgifter, og pendlerne er derfor i risikogrup-
pen for yderligere fraflytning. Samtidig udgør den daglige 
pendling en klimabelastning.

Fjernarbejderhuse med adgang til højhastighedsbredbånd, 
ITfaciliteter som videokonferenceudstyr og kolleger i form af 
andre fjernarbejdere, gør det muligt at bo i yderområderne og 
stadig arbejde for arbejdsgivere langt væk, og reducerer så-
vel transporttid som transportudgifter og miljøbelastning. 
Regionen og de nordjyske kommuner opnår samtidig at be-
vare en række vidensarbejdspladser lokalt, og at fastholde 
kvalificeret arbejdskraft. 

Nordjylland har pt. 3 fjernarbejderhuse i henholdsvis Tranum, 
Brønderslev og Klitmøller.

DET VIL VI
Anvende digital mobilitet til at fremme nordjydernes  
mobilitet og sikre optimal udnyttelse af ressourcerne og 
samtidig modvirke affolkning af yderområderne. 

DIGITAL SUNDHED
Det nordjyske sundhedsvæsen har en lang tradition for udvik-
ling af digital understøttelse af sundhedsydelser. For eksem-
pel er der i alle ambulancer digital opkobling til sygehusene, 
så skadestuen har modtaget relevante data om patientens 
tilstand inden patientens ankomst, og der er mulighed for at 
føre videokonference med en speciallæge direkte på skade-
stedet.

Indenfor sundhedsområdet udgør transport fra yderområder 
til få centraliserede sygehuse en tids-, økonomi- og miljøom-
kostning. Det gælder på mange områder, men især i forbin-
delse med hyppige, måske daglige, ambulante behandlinger. 

Som det første storskalaprojekt tilbyder Regionen og de nord-
jyske kommuner i et fælles projekt, en telehomecare løsning 
for alle nordjyske patienter med svær KOL (Kronisk Obstruktiv 
Lungesygdom), hvor alle aktører i det nordjyske sundheds-
væsen samarbejder om pleje og behandling i borgerens hjem 
med støtte af kommunikations- og informationsteknologi. Det 
er målet efterfølgende at udbrede tilsvarende løsninger til an-
dre kronikere.

SAMKØRSEL / DELEBILER
For at dække behovet for mobilitet, uden at øge transporten, 
kan ITS koordineret privat samkørsel anvendes, hvor 

beboere i lokalområderne deler ture, og hvor flextursystemet 
automatisk anvendes til at levere den nødvendige transport, 
hvis der ikke er private ture at dele. Ved hjælp at samme ITS 
værktøj kan også etableres egentlige pendler-samkørselssy-
stemer.

I områder, hvor befolkningstætheden er større, kan ITS sty-
rede delebilsordninger anvendes til at dække mobilitetsbeho-
vet på en økonomisk- og miljømæssig bæredygtig måde.

E-UDDANNELSER
Bedre adgang til digitale læringsplatforme, som gør undervis-
ningen uafhængig af tid og sted, er også digital mobilitet, der 
minimerer behovet for fysisk transport. 

Det drejer sig både om at tilbyde flere uddannelsesmulighe-
der til flere egne i yderområderne i regionen, men også om at 
fastholde elever og studerende ved at tilbyde dem mere flek-
sible undervisningsformer, som ikke kræver, at de transporte-
rer sig over store geografiske afstande for at modtage under-
visning.

Der foregår allerede nu forsøg med E-uddannelser. Forsøgene 
viser, at fjernundervisning og nye digitale undervisningsmeto-
der kan højne såvel tilgangen til uddannelse som gennemfø-
relse af uddannelse.
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NORDJYSK ENIGHED OM MOBILITET

KKR
 NORDJYLLAND

KKR Nordjylland
Boulevarden 13
9000 Aalborg

Region Nordjylland
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Ø

DE TRE HOVEDPRIORITETER
Der er enighed om de nordjyske infrastrukturprioriteringer:

 ■ Etablering af en 3. Limfjordsforbindelse som en statsligt finansieret vestlig for-
bindelse over Egholm.

 ■ Forbedring af jernbanenettet fra Aarhus til Frederikshavn.
 ■ Forbedring af vejforbindelsen Hanstholm-Skive-Herning med forbindelse til mo-
torvejsnettet.

 
Hertil kommer den strategiske sammenbinding af regionen med behovet for en 
forbedring af vejforbindelsen Thisted-Aalborg og af Aggersundbroen.

I forlængelse af hovedprioriteterne opstiller denne folder en række indsatsområ-
der, som Region og kommuner sammen vil arbejde for:

VEJE
 ■ Der skal vedtages en anlægslov, der disponerer midler til en statslig finansieret 
3. Limfjordsforbindelse – nu.

 ■ De tre nordjyske trafikakser, HanstholmHerning, ThistedAalborg og Fjerritslev
E45 (Hobro/Haverslev), skal styrkes, startende med de mest pressede dele. 

GRØN TRANSPORT
 ■ I samarbejde med alle relevante samarbejdspartnere arbejde bevidst på at  
minimere transportens negative påvirkning af miljø- og energisituationen.

 ■ Positivt udnytte de muligheder for at fremme den grønne transport, som Staten 
og EU stiller til rådighed.

HAVNE
 ■ Støtte op om de nordjyske havne, og understøtte de nødvendige udbygninger, 
der sikrer, at havnene kan styrke deres placering på nationalt niveau. 

TRAFIKFORBINDELSER UD AF REGIONEN
 ■ Støtte op bag arbejdet med udbygning af Jyllandskorridoren, herunder arbejdet 
med at få etableret en Hærvejsmotorvej.

 ■ Støtte op bag arbejdet for at få etableret en fast Kattegatforbindelse.
 ■ Fastholde Aalborg Lufthavn som den vigtige nationale og internationale lufthavn, 
der sikrer nordjyderne hurtige forbindelser til omverdenen.

KOLLEKTIV TRAFIK
 ■ Styrke det overordnede rutenet med højere rejsehastigheder, flere afgange og 
endnu bedre koordinering med andre transportformer. 

 ■ NT bør fortsat anvende offentlige puljer, som et effektivt virkemiddel til forbedring 
af den kollektive trafik. 

 ■ Gennem NT støtte udviklingen af ’Den Samlede Rejse’. 
 ■ Letbane i Aalborg skal snarest gennemføres med statslig medfinansiering.
 ■ I samarbejde med Transportministeriet og DSB vil vi sikre en optimering af den 
udvidede regionale togdrift og af togtrafikken til og fra Nordjylland. 

 ■ Arbejde for, at der skabes lovhjemmel og økonomi til at inddrage Hobro-Arden i 
den regionale nærbanedrift.

SMART REGION
 ■ Anvende elementerne i Smart Mobilitet til etablering af en ”Smart Region”, hvor 
der sikres sammenhængskraft med god mobilitet og god digital infrastruktur.

 ■ Bevidst anvende ITS til at fremme mobiliteten på en bæredygtig måde.
 ■ Samarbejde om at fremme udbredelsen af bredbånd i Nordjylland, ved bl.a. at 
udnytte de midler og værktøjer, som Staten og EU stiller til rådighed.

 ■  Anvende digital mobilitet til at fremme nordjydernes mobilitet og sikre optimal 
udnyttelse af ressourcerne, og samtidig modvirke affolkning af yderområderne.
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1. Baggrund 
KKR Nordjylland (Kommunekontaktrådet) besluttede på sit møde den 12. september 2014 at igangsætte en 

takstanalyse af det specialiserede socialområde, og udpegede Den Administrative Styregruppe for social- og 

specialundervisningsområdet (DAS), som styregruppe for opgaven. Beslutningen blev endvidere drøftet 

med Regionen i Kontaktudvalget, hvor der var enighed om at iværksætte arbejdet.  

Der blev i regi af DAS nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde kommissorium og analyse. Alle kommuner, 

der har ønsket det, har haft adgang til at deltage. I arbejdet har repræsentanter fra Region Nordjylland, 

Vesthimmerlands, Rebild, Jammerbugt, Frederikshavn og Aalborg Kommune deltaget. Aalborg Kommune 

har, ved socialchef Hanne Manata, varetaget formandskabet. 

2. Formål 
Det specialiserede område er under pres. 

I lyset af det stigende antal børn, unge og voksne med behov for specialiserede tilbud, besluttede Byrådet i 

Aalborg Kommune i forbindelse med sidste års budgetforhandlinger at fremsætte forslag til KKR om, at 

kommunerne i Nordjylland (KKR) i fællesskab skulle iværksætte en analyse af takster på det specialiserede 

socialområde i Nordjylland i forhold til andre regioner.   

KKR besluttede på denne baggrund at samarbejde om udarbejdelsen af en takstanalyse, der benchmarker 

priserne på tilbud i Nordjylland med priserne på tilsvarende tilbud i resten af landet. 

Analysen har således til formål at bidrage til det politiske beslutningsgrundlag for styringen af det 

specialiserede område ved at skabe mere gennemsigtighed om takstniveauet i Nordjylland set i forhold til 

resten af landet.  

3. Afgrænsning 
Analysen omhandler udvalgte tilbud omfattet af rammeaftalen i region Nordjylland, såvel kommunalt som 

regionalt drevne tilbud. Der er ikke inddraget private tilbud indenfor det specialiserede socialområde med 

mindre der er tale om selvejende tilbud med driftsaftale med en kommune/Regionen. Herudover har det 

været målsætningen, at der heller ikke er blevet analyseret specialprojekter/enkeltmandsprojekter, da 

disse tilbud ikke er takstfastsatte som øvrige ”standardtilbud” indenfor fagområdet.  Endeligt er de sikrede 

tilbud ikke omfattet, da tilbuddene ikke er takstfinansieret, og det er oplyst, at der pt. er en analyse i gang 

på dette område i andet regi.  

Der er ikke indsamlet data på udviklingen i taksterne på tilbuddene. Opgaven har alene været at beskrive 

tendenser ift. hvordan takstbilledet ser ud i dag i region Nordjylland i forhold til øvrige dele af landet 

indenfor udvalgte målgrupper. Der er set på taksterne for 2015. Der henvises i øvrigt til afsnit 7.4, hvor der 

er en kort beskrivelse af andre eksisterende takstanalyser af området samt en kommende analyse fra 

Deloitte.  
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4. Analysedesign og metode 
Det er afgørende for analysens brugbarhed, at den er baseret på en sammenligning af takster for 

sammenlignelige tilbud, målgrupper og indsatser. 

Det kan imidlertid være meget vanskeligt at identificere tilbud med sammenlignelige takster.  Der er på 

tværs af tilbud – og på tværs af landet – forskellig praksis for, hvordan man opbygger sin ydelses- og 

takststruktur. Hvor de fleste tilbud tidligere anvendte en gennemsnitstakst for alle sine pladser, anvendes i 

dag ofte differentierede takster, hvor taksten er fastsat i forhold til den konkrete borgers indsatsbehov.  

Tilbuddenes udmeldte takster er derfor som udgangspunkt ikke direkte sammenlignelige  

I kommissoriet for opgaven er det derfor blevet besluttet, at analysen må tage udgangspunkt i 

casebeskrivelser af borgere indenfor en række udvalgte målgrupper/tilbudstyper.  Analysen afsøger på 

baggrund af casene hvilke tilbud og takster, borgerne i de beskrevne cases ville have mulighed for at blive 

visiteret til andre steder i landet, og sammenligner herefter taksterne for disse tilbud. Det betyder også, at 

analysen til dels også vil afspejle de forskellige valgmuligheder kommunerne må have på landsplan samt de 

politiske beslutninger om serviceniveau, der er truffet i den enkelte kommune. Nogle kommuner kan 

eksempelvis have en politik, der prioriterer geografisk nærhed højest, såfremt der er tale om en 

takstforskel på en given størrelse, andre kommuner kan have lagt andre kriterier til grund.  

Men alt i alt vurderes den valgte metode på denne baggrund at være den mest pålidelige i forhold til at 

kunne sikre sammenlignelige data.  

Case-metoden er imidlertid ressource-krævende, og sætter derfor en klar begrænsning på, hvor mange 

sager, der kan indgå. Det bemærkes endvidere, at det af tids- og ressourcemæssige årsager ikke har været 

muligt at tilrettelægge undersøgelsen, så der kan konkluderes noget sikkert om årsagen til de prisforskelle, 

som analysen måtte identificere.  Det vil kræve en langt mere dybdegående undersøgelse – med direkte 

dialog og eventuelt besøg på de undersøgte tilbud for at kunne vurdere, om konstaterede prisforskelle på 

tværs af landet er udtryk for forskelligt serviceniveau og visitationspraksis hos den visiterende myndighed, 

eller en forskellig omkostningseffektivitet hos leverandørerne af de undersøgte tilbud. 

Case-metoden indebærer således, at analysen ikke vil kunne danne grundlag for generelle konklusioner om 

takstniveauet i Nordjylland inden for alle målgrupper/tilbudstyper på området, eller generelle konklusioner 

om årsagerne til observerede prisforskelle på tværs af landet. Forventningen er i stedet, at analysemetoden 

er velegnet som et redskab til at identificere en række interessante og relevante nedslagspunkter, som evt. 

vil kunne give kommunerne – sammen eller hver for sig – anledning til yderligere, mere dybdegående 

undersøgelser efterfølgende. 

4.1. Caseanalyse 

Det valgte indebærer, at analysen ikke kan omfatte alle målgrupper. Der er i stedet fokuseret på cases 

indenfor nogle af de mest omkostningstunge tilbudstyper, dvs. tilbudstyper der enten er rettet til store 

målgrupper, eller meget omkostningstunge indsatser. 

Der blev udarbejdet 12 cases i alt, heraf 4 på børneområdet og 8 på voksenområdet. Der er tale om 

anonymiserede – lettere tilrettede – sager.  
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Casene er blevet sendt til 5 kommuner uden for Nordjylland – nemlig København, Aarhus, Næstved, Vejle 

og Odense, hvilket dækker regionerne Hovedstaden, Midtjylland, Sjælland og Syddanmark.  

Undersøgelsen vil konkret se nærmere på takster på cases med borgere, der har behov indenfor følgende 

typer af tilbud: 

Børneområdet: 

Døgntilbud til børn og unge med vidtgående handicaps inkl. aflastningsophold 

Døgntilbud til børn/unge indenfor autismespektret inkl. aflastningsophold 

 

Voksenområdet: 

Botilbud til sindslidende 

Botilbud til voksne med erhvervet hjerneskade 

Botilbud til voksne med udviklingshæmning 

Botilbud med voksne indenfor autismespektret 

4.2. Dataindsamling 
De deltagende kommuner er blevet bedt om at lade deres myndighedsafdeling vurdere, hvilket tilbud de vil 

visitere de beskrevne cases til. Det vil sige, hvilke kommunale og regionale tilbud de vil benytte i deres 

region til de konkrete casebeskrivelser. Herudover blev de anmodet om at angive en anslået takst for de 

konkrete cases til brug for den efterfølgende kvalitetssikring af datamaterialet fra leverandørerne. Der blev 

herefter taget kontakt til de pågældende tilbud – 52 tilbud i alt. Der blev udarbejdet en skabelon til brug for 

tilbuddenes taksttilbagemelding. 

Forud for udsendelsesprocessen havde arbejdsgruppen taget kontakt til de udvalgte kommuner og sikret, 

at de kunne prioritere at deltage. Enkelte kommuner valgte at takke nej pga. arbejdspres eller deltagelse i 

andre tilsvarende undersøgelser. Arbejdsgruppen sikrede navngivne kontaktoplysninger indenfor de tre 

undersøgelsesområder. Materialet blev herefter udsendt til de respektive kontaktpersoner. Der blev fulgt 

op på henvendelserne for at sikre højest mulig besvarelsesandel. Undersøgelsen forløb over 2-3 uger i de 

enkelte kommuner. Samme forløb blev gentaget i forhold til de enkelte tilbud/leverandører. 

4.3. Datagrundlag 
Andelen af besvarelser fra myndighed på børneområdet ligger på 75 %. På voksenområdet/sindslidende og 

hjerneskade ligger andelen af besvarelser på 57 %. Endeligt ligger besvarelsesprocenten på 

voksenområdet/udviklingshæmning og autismespektret på 84 %. Odense Kommune har udelukkende 

besvaret vedrørende børneområdet. 

Andelen af besvarelser fra leverandører/tilbud er generelt noget lav. For alle grupper er der en besvarelse 

på 34 %. Det har fået den konsekvens for datagrundlaget, at arbejdsgruppen for langt den største del af 

institutionerne ikke har været i stand til at indsamle de mere detaljerede takstoplysninger for tilbuddene.  

Ved hver enkelt case vil både myndighed og driftsherres rapporterede takster – i den udstrækning de 

foreligger – være angivet. 
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4.4. Arbejdsgruppens erfaringer ift. undersøgelsens design og gennemførelse 
Det må konstateres, at det har været tale om en kompliceret, vanskelig og tidskrævende opgave. Der er 

indsamlet vigtig læring undervejs i processen. Blandt andet valgte arbejdsgruppen at tage udgangspunkt i 

anonymiserede lettere tilrettede faktiske sager, frem for selv at formulere helt nye cases til lejligheden.  

Det har været en afvejning at vurdere og træffe et valg i forhold til hvor omfattende de enkelte cases skulle 

beskrives. Det kan ikke udelukkes, at de relative korte casebeskrivelser burde have været længere, idet de 

kan have haft indflydelse på svarprocenten fra i særdeleshed driftsherrerne. Den lave svarprocent fra 

driftsherre bevirker, at analysens observationer og anbefalinger skal bruges med stor varsomhed 

Det kan samtidig konstateres, at dataindsamlingsmetoden kan have ført til systematisk asymmetrisk viden 

forstået på den måde, at de deltagende kommuner fra andre regioner alene havde mulighed for at lægge 

de begrænsede oplysninger til grund, de havde fået præsenteret i casene, hvorimod de deltagende 

kommuner i region Nordjylland havde ”en rygsæk af viden i øvrigt” i forhold til de enkelte cases. Det kan 

derfor ikke udelukkes at have påvirket de deltagende kommuners mulighed for at takstfastsætte de enkelte 

cases. Det må formodes, at denne risiko særligt kan findes i de mere komplekse sager. Set i dette lys har et 

par af casene nok været for komplekse og i for høj grad haft karakter af sager, der minder om 

specialprojekter. Det kan derfor ikke udelukkes, at det kan have givet anledning til, at kommunerne fra 

andre regioner har undervurderet kompleksiteten og dermed pris og indsats. 

Herudover må det konstateres, at ikke alle kommuner anvender samme grad af differentierede takster. 

Dermed kan takstoplysningerne for nogen kommuner fremstå højere end de rent faktisk er, da taksten er 

et gennemsnit af omkostningerne for pladserne indenfor samme tilbud – hvor nogen af borgerne vil have 

et større indsatsbehov end andre.  

Samlet set ændrer det imidlertid ikke arbejdsgruppens vurdering af, at der på trods af denne risiko, 

vurderes at være tendenser og anbefalinger i rapporten til nærmere undersøgelse.  

5. Analysen 
Indledningsvist vil der være et kort resumé af hver af casene. Hver case vil blive efterfulgt af en tabel, der 

samler de takstoplysninger arbejdsgruppen har fået retur fra myndighed i kommunerne og driftsherre.  

Afsluttende vil der være et afsnit, der angiver de tendenser og evt. faglige temaer casene har givet 

anledning til. Arbejdsgruppens samlede anbefalinger vil fremgå af afsnit 6 på tværs af børne- og 

voksenområdet. 

5.1. Børneområdet  

5.1.1. Multihandicapområdet - case og takster 

Multihandicappet barn – aflastning – case 1 

Aflastning (150 døgn årligt) til barn. Barnet er spastiker inddragende hele kroppen. Formålet med 

aflastningen er, at sikre barnets trivsel og så optimal udvikling og livskvalitet som muligt med de 

begrænsninger som funktionsnedsættelsen sætter. Endvidere at sikre den fornødne aflastning, så barnet 

kan forblive hjemme længst muligt. Aflastningstilbuddet skal tilgodese de meget omfattende omsorgs- og 

plejebehov barnet har.  
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Kommune Tilbuddets navn 
/driftsherre 

Takst (Myndighed)  
Kr. pr. døgn 

Takst (Driftsherre) 
Kr. pr. døgn 

København Aflastningsinstitutionen 
Skovsneglen/ 
Københavns Kommune 

3595 
 

 

Aarhus Fenrishus / Region 
Midtjylland 

3595  

Næstved Hollænderhusene – afd. 
Møllehuset./ Næstved 
Kommune 

1994 
+ særydelser  

alle vågne timer  

1994  
+ særydelser  

alle vågne timer 

Vejle Kilden (Bifrost) /Vejle 
Kommune 

2878 
+ tilkøb af dagtilbud 

 

Odense Aflastningstilbuddet 
Stjernen / Region 
Syddanmark 

Hverdag: 2737 
Weekend:3461 

 

Nordjylland Søanemonen / Region 
Nordjylland 

3.614 kr. + flg. særydelse:  
Hverdag: 2.536 kr. 
Weekend: 3.269 kr. 

 

Mulitihandicappet barn – døgntilbud – case 2 

Døgntilbud til barn. Svær spastisk som involverer hele kroppen. Har brug for hjælp til alt. Ingen samarbejde 

mellem forældrene. Formålet er at barnet får udnyttet sine udviklingspotentialer indenfor alle områder mhp 

at opnå størst mulig livskvalitet. At sikre barnet får den nødvendige behandling og ikke mister færdigheder. 

Tilbuddet skal kunne indgå i et konstruktivt samarbejde med alle de professionelle omkring barnet inkl. 

specialskole, terapeuter og sundhedsvæsen. Endeligt skabe et trygt og omsorgsfuldt opvækstmiljø, der kan 

skærme for de massive konflikter forældrene imellem. 

 

Kommune Tilbuddets navn 
/driftsherre 

Takst (Myndighed) 
Kr. pr. døgn 

Takst (Driftsherre) 
Kr. pr. døgn 

København Svanehuset / 
Københavns Kommune 

1863  

Aarhus    

Næstved Hollænderhusene, afd. 
Tulipanhuset / 
Næstved Kommune 

2486 2486 

Vejle Kilden (Bifrost) / Vejle 
Kommune 

4414  

Odense Stjernen / Region 
Syddanmark 

 

Hverdag: 2737 
Weekend:3461 

 

Nordjylland Danahus / Aalborg 
Kommune 

3950 (basistakst). Ingen særydelser 
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5.1.2. Tendenser - multihandicapområdet 

Alle tilbud vurderes grundlæggende ud fra målgruppebeskrivelsen fra Tilbudsportalen og andre 

tilgængelige beskrivelser at være sammenlignelige bortset fra Næstved, hvor der på aflastningsområdet 

ikke opereres med sundhedspersonale i tilbuddet/taksten, hvilket arbejdsgruppen finder er en 

forudsætning for at tilbuddet kan bruges. Det konstateres, at der ikke er gennemsigtighed ift. forklaring af 

takstforskellene, jfr. væsentlige opmærksomhedspunkter/begrænsninger i afsnit 6  

Der ses dog den tendens, at de nordjyske takster placerer sig i den øverste del af spektret af oplyste 

takster. Generelt kan der dog i forhold til case 1 være en særlig usikkerhed om, hvorvidt casebeskrivelsen 

har været tilstrækkelig detaljeret til at give de deltagende kommuner mulighed for at forstå sagens 

kompleksitet på samme måde. 

5.1.3. Autismespektrum - case og takster 

Barn, autismespektret – aflastning – case 1 

Aflastning til barn med diagnosen infantil autisme og epilepsi. Formålet med aflastningen er dels at aflaste 

forældrene, der har 2 børn med meget særlige behov men også at udsætte en evt. døgnanbringelse. 

Herudover at støtte barnet i så positiv en udvikling som muligt ift. potentiale gennem barnets livsfaser. 

Tilbuddet skal sikre en høj ekspertise indenfor autismerettede pædagogik. Et mindre miljø, der har mulighed 

for at sikre barnets behov for opsyn. 

 

Kommune Tilbuddets navn 
/driftsherre 

Takst (Myndighed) 
Kr. pr. døgn 

Takst (Driftsherre) 
Kr. pr. døgn 

København Baunegård / 
Københavns Kommune 

1863  

Aarhus Heimdal / Aarhus 
Kommune 

2953  

Næstved Hollænderhusene, afd. 
Møllehuset / Næstved 
Kommune 

1994 4101 

Vejle Bygden/Gården 
(Bifrost)/ Vejle 
Kommune 

2442  

Odense Aflastningstilbuddet 
Bihuset / Region 
Syddanmark 

Hverdag 2002  
Weekend 2631 

 

Nordjylland Nøddehuset / Aalborg 
Kommune 

3834 

 

Barn, autismespektret – døgnanbringelse – case 2 

Døgntilbud til barn med diagnoserne ADHD, atypisk autisme, mental retardering lettere ringe påvirkning 

af adfærd. Forældrene har ikke via forebyggende indsatser kunne skabe rette rammer, hvilket har 

medført stor magtesløshed i hverdagen. Formålet med anbringelsen er, at barnet får udviklet sig både 

socialt, adfærdsmæssigt og fagligt ift. det  potentiale han har begavelsesmæssigt. Døgnanbringelsen skal 

have erfaring med ADHD og autismespektrumforstyrrelse kombineret med dårlig begavelsesniveau. 
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Meget struktureret miljø med stor grad af forudsigelighed i hverdagen, og som kan etablere et vejledende 

forældresamarbejde.  

 

Kommune Tilbuddets navn 
/driftsherre 

Takst (Myndighed) 
Kr. pr. døgn 

Takst (Driftsherre) 
Kr. pr. døgn 

København Aflastningsinstitutionen 
Kvisten / Københavns 
Kommune 

3669 
 

 

Aarhus Heimdal / Aarhus 
Kommune 

2953  

Næstved AutismeCenter 
Vestsjælland /Slagelse 
Kommune 

 4540 

Vejle Bygden/Gården 
(Bifrost) / Vejle 
Kommune 

3520   

Odense Aflastningstilbuddet 
Bihuset /Region 
Syddanmark 

Hverdag 2002  
Weekend 2631 

 

Nordjylland Viften / Aalborg 
Kommune 

3850 – basistakst og ingen særydelser 

 

5.1.4. Tendenser – autismespektrum 

Alle tilbud vurderes ud fra tilgængelige oplysninger at kunne matche opgaven. Der er ikke gennemsigtighed 

ift. de specifikke forklaringer på takstforskellene, jfr. væsentlige opmærksomhedspunkter/begrænsninger i 

afsnit 6. Der ses følgende tendens: 

 Nordjylland ligger i begge cases umiddelbart en del højere end takstniveauet i både Aarhus og Odense.  

5.1.5. Tendenser på tværs af begge målgrupper på børneområdet 

Overordnet set har det på børneområdet vist sig vanskeligt at få kvalitetssikret materialet. Der er meget få 

tilbagemeldinger fra driftsherrerne ift. de konkrete cases og arbejdsgruppen har ikke kunne opsøge viden 

om budgetterne og dermed undersøge serviceniveauet nærmere, da budgetterne ikke har været 

tilgængelige på Tilbudsportalen eller institutionernes hjemmeside. 

Gennemgang af materialet efterlader et indtryk af, at kommunernes brug af tilbud også spiller sammen 

med hvilken strategi den enkelte kommune har valgt, måske specielt ift. aflastningstilbud og tilbud af 

handicapkompenserende ydelser for at sikre, at barnet/den unge med funktionsnedsættelser kan forblive i 

hjemmet længst muligt. 

Ved gennemgang af casene på børneområdet er der – udover takstforskellene - fundet følgende 

interessante opmærksomhedspunkter: 

 Københavns Kommune har et matrikelløst weekend aflastningstilbud  - ” Skovtours ” – som kunne 

være inspiration ift. § 84 aflastning for kognitivt velfungerende fysisk handicappede børn/unge. At 
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aflastningstilbuddet er matrikelløst betyder en væsentlig reduceret takst. Døgntaksten, jf. 

Tilbudsportalen, er 865,00 kr. pr. døgn. 

 Region Syd har med virkning fra 1/1 2015 lanceret en ny takstmodel der tager udgangspunkt i ICS 

og VUM1, der skaber en mere tydelig og differentieret sammenhæng mellem den faglige ydelse og 

taksten. Modellen består af en basistakst og en ydelsespakketakst der relaterer sig til de enkelte 

fokusområder i ICS-modellen. 

 Der bør fremadrettet være opmærksomhed på forskellen mellem aflastning efter § 84 og aflastning 

som en foranstaltning efter § 52.3.5 - hvilket også bør afspejle sig i taksten. Ved bevilling efter § 84 

er der ikke forventning om, at der sker en behandlingsmæssig indsats med halvårlige 

opfølgningsmøder og statusrapporter, men alene pasning af barnet/den unge. Pt. er taksten og 

serviceniveauet på ydelsen i Nordjylland typisk ens uanset opgavens karakter.  

5.2. Voksenområdet 

5.2.1. Udviklingshæmning - case og takster 

Voksen udviklingshæmmet – case 1 

Borgeren er udviklingshæmmet i middelsvær grad. Formålet med opholdet er, at borger tilbydes en 

tilværelse, hvor der udvikles/forbedres og vedligeholdes personlige, praktiske og sociale færdigheder 

samt at borger tilbydes tilstrækkelig hjælp og støtte til at klare sin hverdag. Botilbuddet skal tilbyde 

dagligdag med struktur og forudsigelighed. Inddragelse af borger i forhold der er af betydning for borger. 

Der skal være personaledækning i botilbuddet i minimum de vågne timer (dag/aften). 

 

Kommune Tilbuddets navn 
/driftsherre 

Takst (Myndighed) 
Kr. pr. døgn 

Takst (Driftsherre) 
Kr. pr. døgn 

København Rentemestervej 56 / 
Københavns Kommune 

1489   

Aarhus Vintervej / Aarhus 
Kommune 

1792 1792 

Næstved Socialpædagogisk 
Center Næstved 
/Næstved Kommune 

1520  

Vejle Bredballe, afd. 
Ringdams Kobbel / 
Vejle Kommune 

1379   

Nordjylland Tilbuddene i Løgstør / 
Vesthimmerlands 
Kommune 

1703 

 

Voksen udviklingshæmmet – case 2 

Udviklingshæmmet borger. Mental retardering af lettere grad samt skizofreni. Formålet med opholdet er at 

tilbyde støtte med henblik på at kompensere for funktionsnedsættelser, vedligeholde og udvikle 

færdigheder, hvor det er muligt samt sikre en så god livskvalitet som muligt. Der er behov for et 

                                                             
1 ICS – Integated Childrens System – udredningsmetode på børneområdet.  
VUM – Voksenudredningsmetode. 
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døgndækket botilbud med pædagogisk personale, som kan guide og støtte borger i alle daglige aktiviteter 

og støtte borger i at opretholde en psykisk stabil tilstand. 

 

Kommune Tilbuddets navn 
/driftsherre 

Takst (Myndighed) 
Kr. pr. døgn 

Takst (Driftsherre) 
Kr. pr. døgn 

København Ny Ellebjergvej 23 / 
Københavns Kommune 

1464  

Aarhus Majvænget 43 / Aarhus 
Kommune 

1406  1406 

Næstved Socialpædagogisk 
Center Næstved 
/Næstved Kommune 

1520  

Vejle Udviklingscentret De 2 
gårde. / Vejle 
Kommune 

1924  

Nordjylland Tilbuddene i Løgstør / 
Vesthimmerlands 
Kommune 

1703 

 

5.2.2. Tendenser - udviklingshæmning  

De to cases vedr. voksne med udviklingshæmning skitserer borgere med forskellige udfordringer og 

støttebehov.  Kendetegnende for de to cases er, at de typisk matches til en tilbudstype, der spænder over 

en meget bred målgruppe af voksne med betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsevne. 

Løgstørtilbuddene, bofællesskabet Bøgevej kan rumme begge inden for tilbuddets gennemsnitstakst. 

Næstved Kommune ville anvende samme tilbud til de to borgere, mens de øvrige kommuner i 

sammenligningen ville visitere til to forskellige tilbud. I de kommuner, der ville visitere til forskellige tilbud, 

er der ingen tydelig tendens til, hvilken case der vurderes på den dyreste takst.  I Aarhus er case 1 til en 

højere takst end case 2. I Vejle er det omvendt. 

Dataindsamlingen fra de øvrige regioner viser en mindre variation i taksten af de indmeldte tilbud, hvor det 

nordjyske tilbud placerer sig midt til højt i intervallet.   

De indmeldte takster er fortrinsvis udtryk for kommunernes myndighedsvurdering, men vurderes også at 

være retvisende i forhold til udførers vurdering.  

5.2.3. Autismespektrum - case og takster 

Voksen, autismespektret – case 1 

Infantil autist, psykisk funktionsevne nedsat i svær grad, angst og epilepsi. Formålet med opholdet er 

kompensation for nedsat funktionsevne samt udvikling og vedligehold af indlærte færdigheder. Der er 

behov for en fast struktureret plan, der giver overskuelighed og tryghed, så selvskadende eller 

udadreagerende adfærd minimeres mest muligt. Borger har behov for massiv og skærmet indsats i et 

døgndækket botilbud.  
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Kommune Tilbuddets navn 
/driftsherre 

Takst (Myndighed) 
Kr. pr. døgn 

Takst (Driftsherre) 
Kr. pr. døgn 

København Amager Fælledvej, afd. 
CAS 2 – De skærmede 
enheder / Københavns 
Kommune 

3716 3716 

Aarhus Kildebo / Region 
Midtjylland 

2509  
(+1102 for dagtilbud ) 

5205 

Næstved Autismecenter 
Storstrøm / 
Vordingborg Kommune 

2790 (+ særtakst = 
samlet ca. 4500) 

4500 

Vejle Spurvetoften / Vejle 
Kommune 

3024  5772 

Nordjylland Kastanjebo / Aalborg 
Kommune 

5577 

 
5.2.4. Tendenser – autismespektrum 

Der indgår kun én case vedrørende voksne med autisme i analysen. Der er tale om en borger med behov 

for en massiv og skærmet indsats. Dataindsamlingen viser en meget stor takstspredning på disse 

specialiserede pladser med 2.000 kr. forskel i døgnet på den billigste og den dyreste takst. De laveste 

takster findes på Sjælland, mens den nordjyske takst placerer sig midt i spektret af jyske takster. Odense 

deltog alene på børneområdet med henvisning til Autismecenter Region Syddanmark, som også har tilbud 

på voksenområdet. Region Syddanmarks tilbud bør undersøges nærmere på voksenområdet. 

Arbejdsgruppen har søgt at kvalitetssikre, at de indmeldte takster matcher borgerens særlige behov, og at 

taksterne dermed er sammenlignelige. Kvalitetssikringen har i flere tilfælde vist, at den umiddelbare 

vurdering fra myndighed, ikke fangede borgerens kompleksitet. Der er dog fortsat en del usikkerhed om de 

indmeldte takster og sammenligneligheden mellem tilbuddene. Særligt undrer arbejdsgruppen sig over, at 

man i København kan etablere et skærmet tilbud med intensiv støtte til en så relativt lav døgntakst.  

Jævnfør væsentlige opmærksomhedspunkter/begrænsninger i øvrigt i afsnit 6. 

5.2.5. Erhvervet hjerneskade - case og takster 

Voksen med erhvervet hjerneskade – case 1 

Borger med erhvervet hjerneskade og epilepsi. Svært problem. Formålet er, at borgeren får den optimale 

pasning, pleje og træning, idet der fortsat er udviklingspotentiale. Det vurderes, at borger har behov for 

døgndækning og er velplaceret på botilbud til borgere med moderat til meget svær hjerneskade.  
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Kommune Tilbuddets navn 
/driftsherre 

Takst (Myndighed) 
Kr. pr. døgn 

Takst (Driftsherre) 
Kr. pr. døgn 

København Lions kollegiet / 
Københavns Kommune 

2299 2890 

Aarhus Stefanshjemmet / 
Aarhus Kommune 

2745 2745 

Næstved Obovej / Næstved 
Kommune 

1880 1880 

Vejle Bakken ved Center 
Vejle / Vejle Kommune 

2149  

Nordjylland Attruphøj afd. B 
/Aalborg Kommune 

4650 

 

Voksen med erhvervet hjerneskade – case 2 

Borger med svær traumatisk hjerneskade. Panikangst og alkoholmisbrug samt kørestolsbruger. Præget af 

meget svær og kompliceret psykisk tilstand. Svært problem. Det vurderes, at borger har behov for meget 

pleje. Formålet er, at borger kompenseres for sin funktionsnedsættelse, udvikler sin fysiske tilstand og får 

den bedst muligt livskvalitet og livsindhold. Botilbuddet skal tilbyde dagligdag med struktur og 

forudsigelighed. Borger skal have mulighed for at opholde sig i egen lejlighed. Der skal være 

personaledækning til minimum de vågne timer (dag/aften). 

 

Kommune Tilbuddets navn 
/driftsherre 

Takst (Myndighed) 
Kr. pr. døgn 

Takst (Driftsherre) 
Kr. pr. døgn 

København     

Aarhus Stefanshjemmet / 
Aarhus Kommune 

3568 3568 

Næstved Obovej / Næstved 
Kommune 

1880 2403 

Vejle De 2 gårde, afd. 
Møllegården /Vejle 
Kommune 

3253  

Nordjylland Senhjerneskade Center 
Nord/Frederikshavn 
Kommune 

 
4635 

 

Voksen med erhvervet hjerneskade – case 3 

Ældre Borger med erhvervet hjerneskade. Svært problem. Desuden svær synsnedsættelse, venstre 

ventrikelfunktion, diabetes, forhøjet kolesterol og blodtryk. Kognitive funktioner er væsentligt nedsat, 

vanskeligheder med både kort - og langtidshukommelse og har svært ved at orientere sig i tid og sted. Tager 

ikke initiativ til at spise og drikke. Væsentlig nedsat indsigt i egen situation. Der ses fortsat et 

udviklingspotentiale. Formålet med et midlertidigt genoptræningsophold (§ 107) er at fremme den fortsatte 

udvikling af de fysiske og kognitive områder med henblik på at kunne komme hjem og bo i egen bolig med 

hustru. 
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 Kommune Tilbuddets navn 
/driftsherre 

Takst (Myndighed) 
Kr. pr. døgn 

Takst (Driftsherre) 
Kr. pr. døgn 

København    

Aarhus    

Næstved    

Vejle    

Nordjylland Strandgården 
/Region Nordjylland 

4608 

 

5.2.6. Tendenser – erhvervet hjerneskade 

Der fremkommer forskellige interessante resultater fra sammenligningen med andre kommuners tilbud og 

visitationspraksis på hjerneskadeområdet.  

Det fremgår således, at flere kommuner har et alderskriterium i forhold til at visitere til det specialiserede 

område, idet borgere over hhv. 65 og 67 år (med ny erhvervet hjerneskade) ikke gives tilbud inden for det 

specialiserede område, men inden for sundhed og omsorgsområdet.  Der er således ikke modtaget 

sammenlignelige tilbagemeldinger i case 3, der vedrører en borger der er over 67 år. Casen falder 

tilsyneladende uden for visitationspraksis i de adspurgte kommuner, som oplyser, at borgere over en vis 

alder som udgangspunkt ikke visiteres til tilbud inden for det specialiserede område, men inden for 

sundhed og omsorgsområdet. I Aarhus visiteres der således ikke specialiserede tilbud til målgruppen over 

67 år, i København og Næstved over 65 år, og Vejle vil visitere borgeren i casen til en midlertidig 

rehabiliteringsplads på et plejecenter, med henblik på, at borgeren skal hjem i eget hjem igen.  

Næstved har dog oplyst, at såfremt den beskrevne borger i case 3 var under 65 år, så ville borgeren være 

blevet visiteret til et midlertidigt aflastningsophold (efter servicelovens § 84, stk. 2). Dette tilbud er 

organiseret i et botilbud for borgere med erhvervet hjerneskade under ”Neuropædagogisk Center”, og der 

oplyses en takst på 1.880 kr. pr. døgn for tilbuddet. Det fremgår dog ikke af oplysningerne, hvorvidt der skal 

betales yderligere for genoptræningsydelserne i forbindelse med aflastningsopholdet.   Aflastningstilbuddet 

vurderes ikke umiddelbart at være sammenligneligt med det midlertidige genoptræningsophold (efter 

servicelovens § 107), som der efterspørges i casen, men anvendelsen af et aflastningsophold i stedet for et 

genoptræningsophold kan eventuelt være udtryk for en anden visitationspraksis på området  

Det bemærkes endvidere, at sammenligningskommunerne visiterer borgerne i casene til tilbud med 

kombinerede målgrupper inden for socialpsykiatri og neuropædagogik (Næstved) eller fysisk handicappede 

og senhjerneskadede (Århus og Vejle). De nordjyske tilbud, der indgår i analysen, er alle specialiserede 

tilbud, der alene retter sig mod borgere med erhvervet hjerneskade. 

Prismæssigt viser sammenligningen på hjerneskadeområdet generelt en betydelig forskel på de indmeldte 

takster, idet der i de to første cases ses en spredning på mere end 2.000 kr. i døgnet fra den billigste til den 

dyreste takst.  Alle sammenligningskommuner peger på tilbud, som er væsentligt billigere end taksten på 

de anvendte tilbud i Nordjylland. Det er dog vanskeligt at vurdere, om den oplyste takst fra nogle af 

sammenligningskommunerne evt. vil skulle tillægges yderligere individuelt beregnede ydelser. 

Det skal i sammenhæng hermed understreges, at takstanalysen ikke giver grundlag for at vurdere, hvad der 

kvalitativt er forskellen mellem de sammenlignede tilbud, fx i hvilken udstrækning genoptræning og andre 
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aktiviteter er en del af hverdagen – og afledt heraf, om borgerne opnår større eller mindre effekt, 

målopfyldelse og livskvalitet i de forskellige tilbud.  

5.2.7. Sindslidelse – case og takster 

Voksen med sindslidelse – case 1 

Borger med mangeårig svær sindslidelse, paranoid skizofreni samt uspecificeret demens. Fysiske lidelser i 

form af knogleskørhed og forhøjet stofskifte. Det vurderes, at borger ikke kan sikres i tilstrækkelig grad i 

eget hjem. Botilbuddet skal være målrettet borgere med nævnte lidelser og med mulighed for trygge 

rammer og en omfattende støtte på døgnbasis. Herudover skal borgeren også have mulighed for at 

vedligeholde sin daglige funktionsevne og give mulighed for at bedre livskvaliteten.  

 

Kommune Tilbuddets navn 
/driftsherre 

Takst (Myndighed) 
Kr. pr. døgn 

Takst (Driftsherre) 
Kr. pr. døgn 

København    

Aarhus    

Næstved Holstedgaard eller 
Vedelsbo /NB: begge 
tilbud er private tilbud 

Holdstedgaard: 1155; 
Vedelsbo: 1451 

 

Vejle Center for 
Socialpsykiatri 
Sukkertoppen. / Vejle 
Kommune 

1592 
 

 

Nordjylland Enghuset / Aalborg 
Kommune 

1759  

 

Voksen med sindslidelse – case 2 

Borger med tvangstanker, depression, personligheds- og spiseforstyrrelse samt diagnosen paranoid-

skizofren og deraf omfattende psykiske funktionsnedsættelser med hyppig stemmehøring og angst (især i 

nattetimerne) samt selvskade og selvmordstanker flere gange ugentligt.  Svært problem. Det vurderes, at 

borger har udtalt behov for døgndækket botilbud. Formålet med botilbuddet er stabilisering og mulig 

bedring af psykisk funktionsniveau samt mindske borgers selvskade.  

Kommune Tilbuddets navn 
/driftsherre 

Takst (Myndighed) 
Kr. pr. døgn 

Takst (Driftsherre) 
Kr. pr. døgn 

København    
Aarhus Tuestenhuse / Aarhus 

Kommune 
2200  

Næstved Slotvænget /Lyngby-
Taarbæk kommune. 

2350  

Vejle Center for Social-
psykiatri 
Sukkertoppen. / Vejle 
Kommune 

1592  

Nordjylland Mariested / Frederiks-
havn Kommune 

1662 
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Voksen med sindslidelse – case 3 

Ældre Borger med betydelig funktionsnedsættelse som følge svært forløb af Alzheimers Demens. Har 

omfattende behov. Tiltagende paranoid, hallucineret og udtrykker suicidale hensigter. Er udadreagerende i 

sin adfærd og truende over for personale. Borger har svær impressiv og ekspressiv afasi. Vurderes at have 

behov for længerevarende døgndækket botilbud med opsyn 24 timer i døgnet og særlige kompetencer til 

varetagelse af dement med særlig problematik og adfærdsmæssige problemstillinger. Har behov for 

skærmning ude som inde. 

 

Kommune Tilbuddets navn 
/driftsherre 

Takst (Myndighed) 
Kr. pr. døgn 

Takst (Driftsherre) 
Kr. pr. døgn 

København    

Aarhus    

Næstved    

Vejle    

Nordjylland Boformen Kærvang 
/Region Nordjylland 

2437 + 3052 i særydelse 

 

5.2.8. Tendenser – sindslidelse 

Det fremgår af takstoversigterne for de to første cases, at der ikke er de store forskelle mellem taksten for 

de tilbud, sammenligningskommunerne vil visitere til, og de nordjyske tilbud på området.  

Arbejdsgruppen vurderer, at borgerne i de to cases falder inden for samme målgruppe og funktionsniveau, 

og at taksten for deres botilbud derfor også må forventes at være ret ens. 

På den tredje case på området er der ingen takstindmeldinger modtaget. Flere af kommunerne gør i stedet 

opmærksom på, at man ikke kan pege på et relevant tilbud som følge af borgerens alder (over 67 år), idet 

man har adskilte visitationskompetencer mellem handicap/psykiatri og sundhed/omsorg, og at borgeren 

skal visiteres indenfor sidstnævnte område.   

Det kan fremhæves, at Aarhus vil visitere case 2 til et midlertidigt tilbud (servicelovens § 107) begrundet i, 

at der er sket fremgang i borgerens sag i forhold til beskæftigelse, hvilket medfører, at der kan ske 

yderligere fremgang.  

6. Konklusioner og anbefalinger 
Arbejdsgruppens samlede konklusioner på tværs af børne- og voksenområdet:  

 Analysen viser, at der er betydelige forskelle i taksterne på tværs af de sociale tilbud, der sammenlignes 

i casene:  

o Der er sammenlignet takster på tilbud til 6 forskellige målgrupper. Det indsamlede data for tilbud 

indenfor 4 ud af de 6 målgrupper viser en takstspredning på ca. 2.000 kr. i døgnet mellem den 

billigste og dyreste takst. Det drejer sig om botilbud til hhv. voksne med erhvervet hjerneskade, 

børn og voksne med autisme samt til børn med vidtgående handicap.  
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o For de to øvrige målgruppeområder – botilbud til hhv. udviklingshæmmede voksne og 

sindslidende voksne – er forskellen mellem de dyreste og billigste indsamlede takster ca. 500 kr. i 

døgnet. 

 

 Der ses de største takstforskelle i de dyreste og mest komplekse sager 

 

 Taksterne for de nordjyske tilbud, der har indgået i undersøgelsen, er blandt de dyreste:  

o Inden for de fire områder, hvor takstspredningen er størst, tegner de nordjyske tilbud i alle 

sagerne sig for den dyreste eller næstdyreste takst. 

o Inden for de to områder, hvor takstspredningen er mindst, ligger de nordjyske tilbud ca. i midten 

af prisspektret. 

 

 Dataindsamlingsmetoden kan være en væsentlig del af forklaringen på, at de nordjyske tilbud fremstår 

som de dyreste i de mest komplekse/specialiserede cases. Da borgere, som casebeskrivelserne er 

baseret på, er bosat på de nordjyske tilbud, der indgår i analysen. Taksten for tilbuddene i Nordjylland 

bygger således på det fulde kendskab til de pågældende borgeres vanskeligheder og indsatsbehov. I 

modsætning hertil har kommunerne fra de andre dele af landet visiteret alene på baggrund af den 

korte casebeskrivelse (på typisk 1-2 sider), og har derfor ikke haft samme information om sagernes 

fulde kompleksitet. Det forekommer sandsynligt, at denne forskel i information kan afspejle sig i 

vurderingen af, hvor mange særydelser, der er behov for i en sag.  

 

 Det er et gennemgående billede, at de adspurgte kommuner først og fremmest henviser til tilbud, der 

ligger i eget nærområde. I de fleste tilfælde drejer det sig om tilbud, de selv driver, alternativt som 

regionalt drevne tilbud i egen landsdel.  Det må på den baggrund formodes, at valget af tilbud i en sag 

også er påvirket af den tilgængelige palette af tilbud i nærområdet og/eller en politisk stillingtagen til at 

anvende egne tilbud først af hensyn til nærhedsprincippet og en stabil belægning. 

 

 Analysen giver ikke mulighed for at konkludere noget entydigt om, hvad de identificerede takstforskelle 

i sagerne dækker over, herunder i hvor høj grad det drejer sig om:  

o Forskellig omkostningseffektivitet hos tilbuddene 

o Forskelligt serviceniveau hos kommunernes visitationer 

o Forskellige faglige vurderinger hos kommunernes visitationer af, hvad der er den rette indsats i en 

given sag 

o Forskelle i de indsatser tilbuddene giver borgeren 

o Forskelle i kvalitet og faglige kompetencer på tilbuddene 

o Forskelle i hvilke tilbud, der er tilgængelige i nærområdet 

o Forskellige vurderinger som følge af forskellig adgang til information om de konkrete sager (jf. 

punktet ovenfor) 

Arbejdsgruppen anbefalinger på baggrund af analysen:  

Arbejdsgruppen anbefaler, at årsagerne bag de betydelige forskelle i taksterne, som analysen har kortlagt, 

undersøges nærmere. Særligt inden for områderne hjerneskade, autisme og multihandicappede børn 
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vurderes analysen – uagtet de metodiske forbehold – at have fremkommet med interessante resultater, 

som giver anledning til undren og behov for yderligere afklaring.  

Afklaringen foreslås konkret at ske ved, at de kommuner og regionen, der indgår med de pågældende 

tilbud i analysen efterfølgende foretager yderligere undersøgelse af området samt af egne tilbud i forhold 

til, hvorvidt de kan drives, sammensættes og eller visiteres anderledes eller der er tale om behov for 

drøftelse af lokal visitationspraksis. Det kræver formentlig en nærmere dialog samt besøg på nogle af de 

tilbud, som fremstår særligt billige for at søge årsagsforklaringer og evt. inspiration.  

Indenfor målgrupperne ”voksne udviklingshæmmede” og ”voksne sindslidende” var takstvariationen i de 

undersøgte cases mindre iøjnefaldende. Kendetegnende for de pågældende cases er imidlertid, at de typisk 

matches til en tilbudstype, der spænder over en meget bred målgruppe af voksne med betydeligt og varigt 

nedsat psykisk funktionsevne. Det er en tilbudstype, der er meget udbredt, og findes i de fleste kommuner. 

Kommunerne må antages ofte at anvende egne tilbud. Selv om der kun er en mindre variation i taksterne, 

betyder målgruppens størrelse, at selv små prisforskelle kan have stor økonomisk betydning. Det vurderes 

derfor, at kunne være relevant at lave en egentlig sammenligning af takstberegningsgrundlaget på tværs af 

sammenlignelige tilbud i den nordjyske region inden for tilbud rettet mod de mere brede grupper.  

Kommunernes forskellige tilbagemeldinger på casene har - udover observationer af prisforskelle - desuden 

givet anledning til en række faglige observationer af forskellig visitationspraksis, variationer i 

tilbudspaletten indenfor de enkelte områder og udvikling af takstmodeller der kan øge gennemsigtigheden 

på området. Det anbefales, at de nordjyske kommuner er opmærksomme på forskellene med henblik på 

evt. inspiration til den løbende udvikling af egen praksis, tilbudspalette og takstmodeller. Det anbefales i 

forlængelse heraf, at der pågår en tæt og systematisk dialog mellem de kommunale myndigheder og 

driftsherrerne for de sociale tilbud om myndigheds ønsker til udviklingen af tilbudsområdet bl.a. i regi af 

rammeaftaleområdet. 

Afslutningsvist bemærkes, at gennemførelsen af processen vurderes at have bidraget til væsentlig læring på 

en række punkter, men at erfaringen også har været, at der er tale om en metodemæssigt udfordrende og 

meget arbejdskrævende opgave. Inden evt. iværksættelse af nye, mere tilbundsgående, takstanalyser af 

området bør den forventede merværdi af analyserne derfor vurderes nøje. I første omgang anbefaler 

arbejdsgruppen, at kommunerne afventer resultatet af den undersøgelse, som Deloitte gennemfører for 

Finansministeriet i foråret 2015 (jf. omtale i afsnit 7.4. nedenfor).  

7. Øvrige takstanalyser og udgiftsanalyser på det specialiserede 

socialområde 
Det specialiserede socialområde har været genstand for en række analyser af udgiftsniveau og takster.  

Analysernes genstandsfelt kan overordnet set opdeles i tre kategorier: 

1. Sammenligning af kommunernes nettodriftsudgifter på det specialiserede socialområde 
2. Sammenligning af kommunernes myndighedsudgifter på det specialiserede socialområde 
3. Analyser af takstudviklingen på tilbud indenfor Rammeaftalen 
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7.1. Sammenligning af kommunernes nettodriftsudgifter 
I kategorien analyser der sammenholder kommunernes nettodriftsudgifter og udviklingen falder 

nøgletallene fra de kommunalstatistiske meddelelser og Danmarks Statistik. 

Mens sammenligningerne kan vise kommunernes samlede udgiftspres vedr. det specialiserede 

socialområde er der store usikkerheder omkring, hvilke tendenser, der kan forklare forskellene. 

Nettodriftsudgifterne er nemlig et resultat af myndighedsudgifter, der afspejler demografien og det 

kommunale serviceniveau, udgifter til drift af egne tilbud og indtægter fra salg af pladser. Derudover 

afhænger datavaliditet og sammenligningsmuligheder af en konsistent kontering på tværs af kommunerne. 

7.2. Sammenligning af kommunernes myndighedsudgifter 
For at skabe et bedre sammenligningsgrundlag har Aalborg Kommune sammen med de øvrige 6-byer 

(København, Århus, Odense, Esbjerg, Randers) arbejdet på at opgøre mere valide nøgletal og 

sammenlignelige enhedspriser på det specialiserede socialområde. Disse nøgletal kommer til at indgå i de 

officielle 6-by nøgletal, der udkommer i 2015. I opgørelsen af nøgletallene har kommunerne lagt vægt på at 

sammenligne myndighedsudgifter på området, og at højne datakvaliteten ved at medtage relevante 

udgifter, uanset konteringspraksis. En kvalitetssikret analyse af regnskab 2013 forventes klar i uge 12. 

7.3. Analyser af takstudviklingen på tilbud inden for Rammeaftalen 
De enkelte rammeaftalesekretariater laver løbende analyser af deres takstudvikling. Analyserne baserer sig 

typisk på de ordinære takster, og er dermed sårbar over for ændringer i takststrukturen og omfanget af 

tillægsydelser. 

En takstanalyse fra Hovedstadsområdet har søgt at imødegå disse metodiske udfordringer. Vestegnens 

Kortlægning og Analyse af Specialområdet er en takstanalyse, der har til formål at skabe indsigt i 

sammenhængen mellem pris og ydelse på botilbud, herunder brugen af tillægsydelser, ydelser inkluderet i 

taksten samt beboernes brug af botilbuddets ydelser, dvs. støttebehovet. Ydelsens design vurderes at 

skabe større gennemsigtighed end øvrige takstanalyser, men er fortsat udtryk for et øjebliksbillede. 

Analysens konklusion er at metoden er et godt instrument til dels at give indblik i takstsammensætningen 

på botilbuddene dels beboernes støttebehov og at analysen kan bruges som dialogværktøj mellem 

myndighed og botilbud. Det er dog også vurderingen, at vedligehold og indsamling af oplysninger til 

analysen er et meget stort arbejde. 

7.4. Kommende analyse af effektiv drift i de sociale tilbud 
KL og regeringen blev i aftalen om kommunernes økonomi for 2014 enige om, at der skal igangsættes en 

analyse, som skal afdække muligheder og barrierer for effektiv drift og styring af sociale tilbud. Baggrunden 

er, at flere undersøgelser peger på, at der er betydelige forskelle i enhedsudgifter og takster på tværs af de 

sociale tilbud. Analysen skal munde ud i en rapport, der kan indgå i forhandlingerne om kommunernes 

økonomi for 2016. Deloitte står for gennemførsel af analysen. 

Formålet med analysen er at undersøge, hvad de eksisterende forskelle i priser og omkostninger dækker 

over og at identificere konkrete tiltag, der kan understøtte effektiv drift i praksis. Analysen inddrager 

botilbud til handicappede og sindslidende voksne samt opholdssteder og døgninstitutioner for udsatte og 

handicappede børn. I analysen indgår både kommunale, regionale og private tilbud. 
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Analysen tilrettelægges som en tilbundsgående analyse af omkostningsstrukturen og relevante nøgletal for 

ca. 20 sociale tilbud og en nærmere analyse af driften på 10-12 udvalgte tilbud med henblik på bl.a. at 

afdække udgiftsdrivere, arbejdstilrettelæggelse og løbende styring på tilbuddet og i relationen mellem 

tilbuddet og forvaltningen centralt i kommunen. Analysen skal suppleres med konkrete erfaringer og cases 

på tiltag for bl.a. en mere effektiv drift. 

Aalborg Kommune har været i dialog med KL om opgaven og indgår i analysen både med børnetilbud og 

voksentilbud.  

Det vurderes, at analysen kan give væsentlig indsigt i konkrete forskelle eller ligheder i 

omkostningsstrukturen på tilbud, og kan tjene som en yderligere belysning af de opmærksomhedspunkter, 

der viser sig i KKR-Nordjyllands egen takstanalyse. 
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