
Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag.............................................................................................................1
2.1 Orientering..................................................................................................................................2

Bilag 1: Early warning til Januarkonference 2020 ...........................................................................................2
3.1 Temadrøftelse om Midtjyllands EU-kontor..............................................................................4

Bilag 1: Strateginotat 2019 v.3 udkast ...............................................................................................................4
3.3 Fordeling af flygtningetallet 2020...........................................................................................15

Bilag 1: Landstal og regionskvoter for 2020 ..................................................................................................15
3.4 Ny dimensioneringsaftale og fordeling af SOSU-dimensionering 2020-
2021 .................................................................................................................................................29

Bilag 1: Dimensioneringsaftale 2020-2021.....................................................................................................29
Bilag 2: Dimensionering fordelt på kommuner i Midtjylland med øgning fra 
dimensioneringsaftale og fra region ................................................................................................................32



2.1 Orientering



 
 

 
 
 
 

Alliancen om den nære psykiatri 
KKR Midtjylland har gennem en længere årrække holdt en 
årlig konference i januar, hvor politikere og ledelse på 
tværs af de midtjyske kommuner og Region Midtjylland 
samt aktører inden for det sociale område mødes om et 
fælles tema. 
 
For 2 år siden var temaet for januarkonferencen:  
”Den nære psykiatri – vær med til at sætte fælles retning”. 
 
På konferencen skabte næsten 200 deltagere start- 
skuddet til at danne en fælles, tværsektoriel alliance 
mellem patient- og pårørendeforeninger, praktiserende 
læger, de 19 midtjyske kommuner og regionen.  
 
Siden da er der blevet arbejdet intensivt med at forbedre 
den nære psykiatri gennem fælles initiativer og 
samarbejde på tværs af alliancens parter. Tiden er nu 
kommet til at præsentere alliancens foreløbige resultater 
og kigge frem mod de næste skridt. 
 
Den nære psykiatri er et højt prioriteret fælles udviklings-
område i den midtjyske Rammeaftale på det sociale 
område og i den kommende Sundhedsaftale 2019-23.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sæt kryds i kalenderen den 14. januar 2020 
Derfor inviterer vi alle aktører, der er optaget af at skabe 
en bedre nær psykiatri, til en opfølgende konference.  
 
På konferencen vil vi fortælle om, hvad der er arbejdet 
med og hvilke resultater, der er skabt. Samtidig vil vi lægge 
op til en dialog om de næste skridt for samarbejdet. 
 
Kom og bidrag med dine perspektiver på næste års 
januarkonference, den 14. januar 2020! 
 
Med venlig hilsen  
 
Torben Hansen, borgmester i Randers og KKR formand 
Steen Vindum, borgmester i Silkeborg og KKR næstformand 
Anders Kühnau, Regionsrådsformand Region Midt 
Lise Høyer, formand for Praktiserende Læger i Midtjylland 
Leif Gjørtz Christensen, formand for SIND Midtjylland 
Dorthe Ploug Hansen, National chef i Red Barnet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alliancen om den nære psykiatri 
 

Patient- og pårørendeforeninger 
Praktiserende læger (PLO Midt) 

Region Midtjylland 
De 19 midtjyske kommuner 

 

 
 

Praktisk information 
 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen: 
Dato: Tirsdag den 14. januar 2020 
Tid:    Kl. 16.00 - 19.00 
Sted: Jysk Park, Ansvej 108, 8600 Silkeborg 
 

Invitationen sendes til: 
• Medlemmerne af de politiske udvalg i de 

midtjyske kommuner og region, der arbejder 
med social, psykiatri, sundhed, beskæftigelse 
og børn og unge  

• Patient- og pårørendeforeninger samt 
handicapråd og udsatteråd 

• Kontaktforum og det regionale 
arbejdsmarkeds råd 

• Praktiserende lægers organisation 
• Nationale samarbejdspartnere 
 

Program og invitation med mulighed for  
tilmelding udsendes til efteråret 

Invitation til Januarkonference 2020 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Sammen udvikler vi den nære psykiatri 
 



3.1 Temadrøftelse om Midtjyllands EU-kontor  
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REVISION AF STRATEGI FOR CENTRAL DENMARK EU OFFICE 
– FORÅR 2019 

UDKAST 

20. maj 2019 

 

1. Indledning 
 

Central Denmark EU Office (CDEU) arbejder i henhold til sin strategi, som blev lagt i 2015 og 

løber frem til 2022. Strategien blev midtvejsevalueret i 2018. Midtvejsevalueringen konklude-

rer, at strategien er implementeret effektivt og målrettet under hensyn til den gradvise indfas-

ning af ressourcer, som skete i årene 2016-2017. 

 

CDEU har i strategiperioden 2015-18 været årsag til et direkte hjemtag af konkurrenceudsatte 

EU-midler på i alt 264 mio. kr. til Midtjylland. I CDEU’s samlede levetid har CDEU sikret et 

hjemtag af EU-midler på 3/4 mia. kr. til projekter i Midtjylland, hvilket er mere end 10 gange 

det beløb, det har kostet at drive kontoret. Ikke mindst på erhvervsområdet er det lykkedes at 

skabe en tilgang, som gør EU-finansiering til en attraktiv mulighed for mange mindre virksom-

heder forankret i det eksisterende erhvervsfremmesystem. Kontoret i Bruxelles er tæt på såvel 

AU og VIA i forbindelse med europæisk forankrede forskningsprojekter, som EU-forsknings-

støtte, og bidrager til at skabe muligheder, bringe midtjyske forskningskompetencer i spil i Eu-

ropa og professionalisere arbejdet med EU-hjemtag. CDEU har skabt store projekter indenfor 

grøn omstilling, som har samlet regionens aktører i fælles indsatser på området med en europæ-

isk dimension, og tilsvarende på andre områder som kultur, sundhed, mobilitet, fødevarer og 

uddannelse har CDEU sat europæiske muligheder og udsyn i spil i hele regionen. Midtjylland 

har med CDEU skabt en organisation i Bruxelles, som skabe sammenhæng mellem aktører i re-

gionen, og bringer Midtjylland tættere på Europa og rejser finansiering til at gøre konkrete vær-

diskabende europæiske samarbejds- og udviklingsprojekter mulige. 

 

Regeringen gennemførte i 2018 en forenkling af erhvervsfremmesystemet, som bl.a. betød en 

omorganisering af erhvervsfremmeindsatsen, en ændret finansiering heraf samt en begræns-

ning af regionernes ansvarsområder indenfor regional udvikling. 

 

Erhvervsfremmereformen betyder ændrede rammebetingelser for CDEU såvel som for medlem-

mer af ejerkredsen, og bestyrelsen besluttede på sit møde den 21. februar 2019 at udarbejde en 

revision af CDEU’s strategi, som reflekterer de ændrede rammebetingelser, og som de enkelte 

medlemmer af ejerkredsen kan anvende i sine overvejelser om karakteren af den fremtidige til-

knytning til CDEU.  

 

For udarbejdelsen af dette strateginotat lægger bestyrelsen følgende forudsætninger til grund: 

o regioner kan forsat deltage såvel organisatorisk som finansielt i Bruxelles-kontorer, 

o regioner kan som følge af erhvervsfremmereformen ikke deltage i og medfinansiere ak-
tiviteter, som omhandler erhvervsfremme, herunder turisme, således skal Region 
Midtjyllands medfinansiering af CDEU ikke anvendes til erhvervsfremmeaktiviteter, 

o CDEU opretholder sine aktiviteter på erhvervsområdet og disse finansieres fuldt ud af 
den kommunale medfinansiering af CDEU,  
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o Region Midtjylland ønsker, at den regionale medfinansiering af CDEU direkte bidrager 
til implementering af regionens strategier og udviklingsplaner, herunder Udviklings-
strategi 2019-2030, Sundheds- og Hospitalsplanen m.v. 

o CDEU’s relative ressourceanvendelse skal afspejle den relative finansiering fra de en-
kelte deltagere i ejerkredsen og andre opdragsgivere, nemlig Region Midtjylland, kom-
muner, Aarhus Universitet, VIA University College og særskilt finansierede opdrag, 

o der igangsættes en proces mhp. at VIA indtræder i ejerkredsen og VIA betragtes derfor i 
dette notat som medlem af ejerkredsen. 

o de enkelte medlemmer af ejerkredsen opretholder uændret finansiering af CDEU iht. de 
nugældende vedtægter, beslutter et eller flere medlemmer at ændre sin finansiering skal 
strategien konsekvensændres.  

 

CDEU’s generelle formålsbestemmelser opretholdes, og CDEU’s indsats retter sig således fortsat 

mod Midtjylland som helhed, herunder at give adgang til økonomiske midler og andre mulighe-

der i EU-systemet samt europæiske samarbejde for medlemmer, virksomheder og institutioner i 

Midtjylland. CDEU skal fortsat bidrage til den generelle internationalisering af Midtjylland ud 

fra en grundlæggende forudsætning om, at indsatsen i Bruxelles er en fælles indsats fra hele 

ejerkredsen, som skal komme regionen som helhed til gode. 

 

Bestyrelsen anser en tæt løbende dialog på såvel embeds- som politisk plan mellem CDEU og 

kommuner, region, AU og VIA som afgørende for, at CDEU kontinuerligt bidrager til de væsent-

ligste prioriteter blandt de enkelte deltagere i ejerkredsen såvel som regionen som helhed. Dia-

logen forgår blandt mange organisationer og med komplekse interesser, hvilket gør den ressour-

cekrævende for CDEU, men også afgørende for at nå målsætninger, som er opstillet i strategien. 

 

Bestyrelsen godkendte denne revision af strategi på sit møde den xx. 

 

 

2. CDEU’s finansiering og ressourceforbrug 
 

Indtægter 

CDEU’s indtægter kommer fra følgende kilder (2019): 

o Region Midtjylland – vedtægtsbestemt grundfinansiering på 3,58 kr. pr. indbygger. 

o De 19 kommuner i Midtjylland - vedtægtsbestemt grundfinansiering på 3,58 kr. pr. 
indbygger. 

o Aarhus Universitet – vedtægtsbestemt finansiering baseret på samarbejdsaftale. 

o VIA University College – finansiering på baggrund af rammeaftale. 

o Projektindtægter – CDEU’s deltagelse i EU-projekter og nationale projekter. 

o Aktivitetsfinansiering – indtægter fra særskilt finansierede opgaver fra offentlige og pri-
vate aktører. 
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Indtægtskilde Finansiering 2019 DKK Andel 

Region Midtjylland 4.702.674 36 % 

Kommuner 4.702.674 36 % 

Aarhus Universitet 1.038.357 8 % 

VIA 510.500 4 % 

Projektindtægter 1.550.000 12 % 

Aktivitetsfinansiering 500.000 4 % 

I alt 13.004.205 100% 

 

 

Ressourceforbrug 

En fordeling af CDEU’s konsulentressourcer baseret på finansiering giver følgende billede af 

omfanget af ressourcer, som de enkelte opdragsgivere finansierer1: 

 

Opdragsgiver Konsulentårsværk 

Region Midtjylland  4,7  

Region Midtjylland kultur (projektfinansieret) 1,0 

Kommuner erhverv2 2,3 

Kommuner øvrige opgaver 2,4 

Aarhus Universitet3 1,0 

VIA4 0,5 

Projekter og særskilt finansierede aktiviteter  1,0 

I alt 13 

 

Oversigten giver et billede af, hvilken fordeling af sine ressourcer, CDEU skal tilstræbe pr. op-

dragsgiver. Oversigten fortæller imidlertid ikke, hvilken værdi de enkelte deltagere i ejerkredsen 

får af CDEU, idet aktiviteter bestilt af et medlem typisk vil give værdi også for andre medlemmer 

af ejerkredsen. For eksempel vil aktiviteter igangsat af Region Midtjylland ofte involvere kom-

muner og/eller forskningsinstitutioner, ligesom aktiviteter i AU og VIA vil styrke vidensopbyg-

ningen i Midtjylland som helhed. 

 

Som det fremgår, vil over halvdelen af kommunernes ressourcer til CDEU blive brugt på den er-

hvervsrettede indsats, forudsat at denne fortsætter med tilsvarende niveau som hidtil. De reste-

rende ressourcer – 2,4 konsulentårsværk – skal fordeles på øvrige opgaver bestilt af de 19 kom-

muner. Det betyder begrænsede ressourcer til at løse større opgaver i de enkelte kommuner, så 

de kommuner, som har et betydeligt træk på CDEU udover erhvervsområdet, må finansiere 

disse opgaver særskilt. 

 

Hvad angår forskningsområdet i samarbejde med AU og VIA, har CDEU hidtil allokeret betyde-

ligt flere ressourcer til området, end det økonomiske bidrag fra AU og VIA selvstændigt finansie-

rer. Forskningsområdet og samarbejdet med AU og VIA er fortsat højt prioriteret på CDEU ud-

fra en erkendelse af, at forskning og uddannelse er afgørende for udviklingen og vækst i Midtjyl-

land, herunder i kraft af offentlige og private samarbejdsrelationer i dette regi på såvel regionalt, 

nationalt som internationalt plan. En betydelig del af forskningsindsatsen sker indenfor 

                                                             
1 CDEU råder over i alt 14,5 medarbejderårsværk. Heraf er 1,5 årsværk administration og kom-
munikation og 1 årsværk ledelse. CDEU køber et konsulentårsværk hos en privat leverandør til 
erhvervsområdet. CDEU råder således over i alt 13 konsulentårsværk. Hertil komme praktikan-
ter og løntilskudsmedarbejdere, som ikke indgår i denne beregning. 
2 Inklusive udgifter til ekstern konsulent. 
3 CDEU er i samarbejdsaftalen med AU forpligtet til at levere 1,25 årsværk. 
4 CDEU er i rammeaftalen med VIA forpligtet til at levere 0,6 årsværk. 
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sundhedsforskning, fødevareforskning og forskning indenfor grøn omstilling. Forskningsområ-

det er således i stor udstrækning tværgående i CDEU’s strategiske sigtelinjer. 

 

Region Midtjylland har efter erhvervsfremmereformen øgede ambitioner om ekstern fundrai-

sing, herunder fra EU, til projekter som samler aktører fra Midtjylland indenfor de områder, 

hvor regionerne har kompetence på regional udvikling, herunder grøn omstilling, bæredygtig-

hed, uddannelse, kultur og mobilitet. Desuden ønsker regionen mere EU-aktivitet på sundheds-

området ikke mindst med henblik på hjemtag af EU-midler til sundhedsforsknings- og sund-

hedsinnovation, hvor Midtjylland har et uudnyttet potentiale. 

 

Projekter og særskilt finansierede aktiviteter 

En del af CDEU’s finansiering kommer fra projekter og særskilt finansierede aktiviteter. Disse 

projekter og aktiviteter skal falde indenfor CDEU’s aktivitetsområde og være relevante for 

CDEU’s ejerkreds. Ved at hente egen finansiering bidrages til CDEU’s kritiske masse, som er af-

gørende for faglighed, kapacitet, fleksibilitet i organisationen samt muligheden for at rekruttere 

de nødvendige medarbejderkompetencer.  

 

Deltagelse i projekter – det være sig EU-projekter, regionale projekter eller nationale projekter 

– giver synergi med CDEU’s normale aktiviteter og genererer viden og samarbejdspartnere til 

Midtjylland som helhed eller aktører i den midtjyske geografi. Projektdeltagelse er ligeledes 

medvirkende til at profilere CDEU og Midtjylland på europæisk og nationalt plan. Projektfinan-

siering vil ofte kunne supplere CDEU’s grundfinansiering til specifikke aktiviteter. 

 

CDEU leverer rådgivning til ejerkredsen eller til aktører i den midtjyske geografi i overensstem-

melse med medlemmernes respektive finansiering af CDEU.  CDEU kan levere yderligere råd-

givning, som går ud over basisydelserne, hvor de pågældende aktiviteter finansieres særskilt af 

opdragsgiveren. Der kan være tale om videregående projektrådgivning, ansøgningsskrivning, 

interessevaretagelse, synlighedsarrangementer eller lignende. Ved at tilbyde at gennemføre akti-

viteter, som er særskilt finansieret af medlemmer af ejerkredsen eller andre organisationer, stil-

les den infrastruktur og de kompetencer, som de midtjyske kommuner og Region Midtjylland 

har investeret i at opbygge i Bruxelles, til rådighed for opgaver, som ikke kan leveres indenfor 

grundfinansieringen. CDEU bliver derved en ressource som offentlige og private aktører i 

Midtjylland kan trække på. Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for CDEU’s på området. 

 

3. Strategiske faglige sigtelinjer 
 

CDEU organiserer og gennemfører sit arbejde omkring et antal strategiske sigtelinjer. Selvom de 

strategiske sigtelinjer tager udgangspunkt i et fagligt område er den praktiske implementering 

bredere og involverer ofte flere fagligheder.  

 

Den overordnede mission med arbejdet i de strategiske sigtelinjer er fortsat at være Midtjyl-

lands spydspids og repræsentation i Bruxelles samt videnbase for etablering af værdiskabende 

europæiske relationer og projekter for Midtjylland ved hjælp af følgende indsatser: 

o Rettidig dialog og formidling af viden 

o Netværk og partnerskaber 

o Interessevaretagelse 

o Hjemtag af EU-midler på kort og på langt sigt 
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CDEU allokerer sine ressourcer på tværs af de strategiske sigtelinjer i henhold til de EU-mulig-

heder, der eksisterer, og den efterspørgsel efter disse, der er i Midtjylland. Det betyder, at res-

sourceallokeringen på tværs af sigtelinjerne kan fluktuere, men i den følgende rammesætning af 

de enkelte strategiske sigtelinjer er angivet en indikativ ressourceallokering5. 

 

CDEU’s indsats retter sig overordnet set i mod at optimere og kvalificere samarbejdet i ejerkred-

sen om hjemtag af EU-midler, at indgå i europæiske samarbejdsprojekter samt at skabe synlig-

hed om midtjyske kompetencer og styrkepositioner. Investeringen i en repræsentation i Bru-

xelles skal give et sundt afkast i form af EU-finansiering af midtjyske udviklingsprojekter samt 

generering af viden og samarbejder, som samlet set styrker vækst og velfærd i Midtjylland som 

helhed. 

 

Sundhed 

Sundhedsområdet – herunder sundhedsinnovation og driften af sundhedsvæsenet – er et afgø-

rende område på regionalt niveau. Dette kommer til udtryk i regionens drift af hospitaler og kli-

nikker, kommunernes medansvar for det nære sundhedsvæsen, forskning og uddannelse på AU, 

hospitaler og VIA samt den tværgående forebyggende indsats. På EU-niveau er sundhed en stra-

tegisk prioritet ved såvel EU’s forsknings- og innovationsprogram, folkesundhed, offentlig-pri-

vat samspil i sundheds- og velfærdsteknologi, varetagelse af særlige strategiske europæiske inte-

resser fx inden for kliniske forsøg samt ved de demografiske udfordringer og ambitioner om 

flere aktive år for borgerne på de europæiske arbejdsmarkeder. EU-konteksten er på sundheds-

området et særdeles stærkt instrument til at fremme ambitioner og interesser på såvel regionalt, 

lokalt som forskningsområdet, hvilket fx illustreres ved Hovedstadens og Syddanmarks ambiti-

øse prioritering af området i Bruxelles og deres succes med hjemtag af EU-midler. CDEU har via 

det seneste 1½ års målrettede indsats og investering i stærke medarbejderressourcer nu godt fat 

i området i Bruxelles. 

 

CDEU ønsker, 

o at udvikle EU-dimensionen i sundhedsområdet i såvel regionen, herunder hospitalerne, 
i kommunerne og på forskningsinstitutionerne og derved medvirke til at udløse de bety-
delige potentialer. 

o at tiltrække flere EU-midler til sundhedsinnovation, sundhedsforskning, og sundheds- 
og velfærdsteknologi i Midtjylland, hvor Midtjylland har et uudnyttet potentiale. 

o at styrke midtjyske sundhedsaktørers adgang til værdiskabende samarbejder, økosyste-
mer og netværk på europæisk niveau. 

o at indgå i den politisk-strategiske koordinering på området, mhp. tværgående udvikling 
og prioritering. 

 

Derfor vil CDEU, 

o videreføre og udvikle sin viden og kompetence om EU’s sundhedspolitik, incitamenter, 
ressourcepunkter og netværk, 

o videreføre og udvikle sine relationer til sundhedsforsknings- og innovationsmiljøer i 
Midtjylland på såvel hospitaler som forskningsinstitutioner. 

                                                             
5 Ressourceallokeringen på de strategiske sigtelinjer er 12 konsulentårsværk. 1 konsulentårsværk 
allokeres ikke, men fungerer som overhead mhp. koordinering, effektiv og ressourceoptimal 
drift, samt løsning af opgaver som falder udenfor de strategiske sigtelinjer. 
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o skabe adgang til EU-finansiering og europæiske relationer for sundhedsforskning, 
sundhedsinnovation, offentlig-privat sundheds- og velfærdsteknologi samt forebyg-
gelse. 

o koordinere og samskabe med politisk-strategiske beslutningssystem i Midtjylland og 
nationalt i Danmark. 

 

CDEU afsætter ca. 2,5 konsulentårsværk til sundhed. 

 

Erhvervsudvikling 

Fundamentet for vækst, beskæftigelse og velfærd i Midtjylland er på den ene side de rammevil-

kår EU, stat, region og kommuner giver virksomhederne og på den anden side virksomhedernes 

omstillingsevne, innovationskraft og konkurrenceevne. Derfor prioriterer Midtjylland det mål-

rettede arbejde med at give regionens virksomheder de bedste muligheder for blandt andet at 

samarbejde med videninstitutioner og hjemtag af danske og europæiske innovations- og udvik-

lingsmidler. CDEU skal aktivt understøtte og deltage i disse bestræbelser med et klart europæisk 

perspektiv og fortsætte det målrettede og succesrige arbejde for at sikre midtjyske virksomheder 

adgang til EU’s innovationsmidler og -samarbejde. Det er et selvstændigt mål at tilstræbe en 

stærkere sammenhæng mellem de europæiske muligheder og det nationale og midtjyske er-

hvervsfremmesystem. 

 

CDEU ønsker, 

o at fastholde den betydelige deltagelse fra midtjyske virksomheder i EU’s innovations-
programmer samt hjemtaget af EU-midler til virksomhederne. 

o at prioritere de midtjyske virksomheder, som har særlige forudsætninger for at deltage i 
EU’s forsknings- og innovationsprogrammer. 

o at bringe ideer og innovation fra AU og VIA i spil i de erhvervsrettede innovationspro-
grammer.  

o at understøtte arbejdet med internationalisering i de midtjyske virksomhedsklynger. 

o at være i stand til at bringe midtjyske virksomheder i kontakt med EU-systemet mhp. 
viden, indsigt og påvirkning af EU-politikker, regler og muligheder. 

 

Derfor vil CDEU: 

o Fortsætte og videreudvikle sit initiativ iFacilitator Central Denmark i et samarbejde 
med de bedste samarbejdspartnere, herunder AU og VIA. 

o Udbygge sine relationer og samarbejdet med de øvrige dele af erhvervsfremmesystemet 
i Midtjylland og nationalt. 

o Fortsat arbejde for at identificere og motivere de virksomheder i Midtjylland, som har 
størst potentiale for succes med EU’s forsknings- og innovationsprogrammer. 

o Integrerer sin erhvervsrettede indsats i alle faglige områder. 

o Opretholde tilstedeværelsen i Midtjylland og nærheden til såvel virksomhederne, er-
hvervsfremmeaktørerne og det midtjyske innovationssystem som helhed. 

o Afsøge mulighederne for medfinansiering af erhvervsindsatsen fra lokale-regionale eller 
nationale kilder. 

 

CDEU afsætter 2,4 konsulentårsværk til erhverv. 
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Grøn omstilling 

CDEU’s arbejde inden for den grønne omstilling omfatter temaerne klimatilpasning, miljø, ved-

varende energi og energibesparelse, cirkulær økonomi og mobilitet. Flere af disse områder er 

allerede midtjyske styrkepositioner. Men skal indsatserne støttes af EU, skal de fremover i sti-

gende grad sammentænkes og bidrage konkret til FN’s verdensmål. For at komme i mål med en 

sådan tværgående indsats, bør der arbejdes for at styrke samarbejdet mellem forskning, virk-

somheder og offentlige myndigheder.  

 

Grøn omstilling er et af de højst prioriteret områder i EU, og der tages store skridt i retning af at 

styrke Europas bæredygtighed. Det gælder på traditionelle lovgivningsområder som energi og 

natur, og det gælder på nyere områder som cirkulær økonomi, smartere arealanvendelse, eco-

innovation, grønne offentlige indkøb, osv., hvor EU også forstærker sin indsats. Midtjylland de-

ler den europæiske optagethed af alle disse områder, og CDEU vil bistå såvel kommuner som 

Region Midtjylland og virksomheder samt forskningsinstitutioner med at indfri deres erklærede 

mål.  

 

CDEU ønsker 

o at styrke den internationale dimension af Midtjyllands grønne omstilling og at synlig-
gøre midtjyske kompetencer og resultater i EU og Europa. 

o at bistå regionens aktører med at udvikle større strategiske, offentlige klimaprojekter, 
som involverer regionen, kommuner, vidensinstitutioner m.v. i Midtjylland. 

o at understøtte midtjyske aktørers, herunder myndigheder, forskningsinstitutioner og 
virksomheders, adgang til EU’s forsknings- og innovationsmidler.  

o at understøtte udviklingsprojekter inden for bæredygtige hospitaler og tiltrække EU-
midler hertil.  

o at være en kompetent sparringspartner for midtjyske aktører, der inddrages tidligt i 
processen, baseret på kontorets indgående kendskab til EU’s politikker og incitamenter 
indenfor grøn omstilling. 

 

Derfor vil CDEU:  

o Fortsætte samarbejdet inden for de af EU’s programmer, som der har været succes med 
(især Life, ELENA, Interreg) og indlede en dialog for proaktivt at bringe Horizon 2020 
(og Horizon Europe) i anvendelse (inkl. offentlige myndigheder). 

o Bidrage til at omsætte de politisk-strategiske pejlemærker i Midtjylland til konkrete til-
tag og udviklingsprojekter inden for cirkulær økonomi, klima, energi, miljø, grundvand, 
bæredygtige hospitaler og mobilitet og gøre en særlig indsats for at samle regionens ak-
tører i projekter med fokus på affald og vand. 

o Udvide sit netværk på det grønne område i såvel Midtjylland som i Bruxelles. 

o Identificere potentielle teknologiudviklingsprojekter blandt private virksomheder og 
inddrage disse i iFacilitator-initiativet. 

o Rådgive om og bidrage til konkrete ansøgninger om EU-midler til projekter inden for 
grøn omstilling, navnlig inden for cirkulær økonomi, affald og diverse aspekter af vand. 

 

 

CDEU afsætter ca. 2,2 konsulentårsværk til grøn omstilling. 
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Forskning og uddannelse 

CDEU har i en årrække haft et tæt og godt samarbejde med Aarhus Universitet og har i 2018 

indledt et formaliseret samarbejde med VIA University College, som er kommet godt fra land. 

Samarbejderne udbygges og intensiveres i disse år, som en konsekvens af den internationale 

konkurrence og det forhold, at både AU og VIA respektivt har ambitiøse strategier for tiltræk-

ning af europæiske forsknings- og innovationsmidler fra EU’s rammeprogrammer.  CDEU un-

derstøtter aktivt disse bestræbelser i et tæt samarbejde med relevante medarbejdere og forskere 

på AU og VIA. Implementeringen af de to samarbejdsaftaler giver imidlertid meget forskellige 

type opgaver for CDEU, da VIA og AU er på forskellige stadier i forhold til EU-netværk og hjem-

tag. Med udgangspunkt i samarbejdsrelationen med VIA og AU og den kapacitet og kompe-

tence, som CDEU opbygger på dette område, vil CDEU fortsat skærpe sin forskningsmæssige 

understøttelse af AU og VIA, mens aktiviteter på uddannelsesområdet vil blive udbygget gen-

nem etablering af samarbejdsrelationer til andre midtjyske uddannelsesinstitutioner, mhp. 

igangsætning af europæiske relationer og projekter særligt inden for Erasmus-programmet. 

 

CDEU ønsker: 

o at udbygge og styrke sin rolle som repræsentant for AU og VIA i Bruxelles. 

o at understøtte AU’s og VIA’s EU-forskningspolitiske og –strategiske arbejde. 

o at medvirke til, at såvel AU som VIA når sine målsætninger om hjemtag af EU-midler 
fra Horizon 2020 og fra 2021 fra Horizon Europe. 

o at styrke grænsefladerne mellem forskning og andre udviklingsområder i Midtjylland. 

o medvirke til at igangsætte flere europæiske relationer og projekter på uddannelsesom-
rådet i Midtjylland. 

 

Derfor vil CDEU: 

o Fortsætte det tætte og løbende samarbejde med AU og VIA’s centrale forskningsstøtte-
enheder. 

o Stadigt styrke sine relationer på fakulteterne og til forskere og forskergrupper på AU og 
VIA. 

o Give konkret rådgivning af forskere og forskergrupper i relation til EU-projekter. 

o Sikre professionel og rettidig forberedelse, afholdelse og opfølgning på AU’s og VIA’s 
møder med centralt placerede politikere, embedsmænd og samarbejdspartnere i det eu-
ropæiske samarbejde. 

o Fortsat opbygge viden om EU-rammeprogrammer og formidle og anvende denne viden 
i samarbejdet med AU og VIA. 

o Videreføre og styrke netværk på forsknings- og innovationsområdet i Bruxelles både til 
Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og andre repræsentanter for forsknings- 
og uddannelsesinstitutioner.  

o Indgå i dialog med relevante uddannelsesinstitutioner i Midtjylland om disses mulighe-
der i EU samt søge at etablere formaliserede samarbejdsrelationer. 

 

CDEU afsætter 2,1 konsulentårsværk til forskning og uddannelse. 

 

Kultur 

CDEU har op til, under og efter kulturhovedstadsåret Aarhus 2017 gennem initiativet Genvej til 

Europa arbejdet på at styrke den internationale dimension af de midtjyske kulturinstitutioner 
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og kulturprojekter, samt bidraget til at styrke den kulturelle og kreative sektors innovationspo-

tentialer. CDEU leverer en europæisk dimension på det stærke midtjyske regionale-kommunale 

samarbejde i Europæisk Kulturregion samt understøtter Region Midtjyllands og enkeltkommu-

ners og kultursamarbejder kulturpolitik. CDEU sikrer ligeledes europæisk synlighed for Midtjyl-

lands kulturpolitik. 

 

CDEU ønsker: 

o fortsat succes med initiativet Genvej til Europa med en betydelig forøgelse af internatio-
nalisering blandt midtjyske kulturinstitutioner og –projekter samt EU-midler til at un-
derstøtte dette. 

o at sikre et fundament hvorpå Genvej til Europa-initiativet kan videreføres på længere 
sigt. 

o at få så mange kulturinstitutioner og –operatører som muligt ind i internationale euro-
pæiske netværk såvel eksisterende som nye samt knytte internationale partnerskaber til 
Midtjylland. 

o at der er europæisk synlighed om Midtjysk kulturpolitik samt at denne inspirerer den 
europæiske kulturdagsorden. 

 

Derfor vil CDEU: 

o Opretholde sin brede kontaktflader til kulturaktiviteter i Midtjylland og motivere insti-
tutioner og projekter til en international dimension i deres aktiviteter samt understøtte 
denne. 

o Understøtte kulturprojekters ansøgning om EU-midler. 

o Bidrage til en synlig profil for Midtjyllands kulturpolitik og resultater over for EU’s in-
stitutioner og i Bruxelles i øvrigt. 

o Vedligeholde og udbygge de mange relationer, CDEU har fået opbygget til andre regio-
ner i Bruxelles gennem aktiviteter og satsninger, der specifikt retter sig mod den krea-
tive sektor. 

o Sætte Midtjylland i spil som vært for store europæiske kulturpolitiske begivenheder (fx 
European Cultural Forum) samt stille erfaringer med kultursamarbejde og ECOC til rå-
dighed for Europa-Kommissionen. 

 

CDEU afsætter ca. 1,5 konsulentårsværk til kultur. 

 

Fødevarer og bioøkonomi 

Fødevareområdet er en af vigtigste strategiske og stærkeste positioner i Midtjylland med produ-

center, klynger, virksomheder og videninstitutioner i alle dele af værdikæden – fra jord til bord 

– og med overlappende dimensioner til blandt andet bioøkonomi og sundhed. Bioøkonomi, som 

forventes at blive en væsentlig kilde til fremtidig vækst i Europa, udmærker Midtjylland sig alle-

rede som en foregangsregion i Europa og går bl.a. forrest på grønt protein. CDEU går i partner-

skab med netværk, organisationer og virksomheder i Midtjylland på bioøkonomi- og fødevare-

områderne, mhp. at udløse det fulde internationale potentiale i indsatserne, eksempelvis ved 

øget deltagelse i europæiske partnerskaber, netværk og EU-finansiering. 

 

CDEU ønsker, 
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o at være en strategisk og samlende partner for bioøkonomi- og fødevareindsatserne i 
Midtjylland på det internationale område ved at tage en helhedsorienteret tilgang til 
områderne og bidrage med en styrket international dimension på disse.  

o indgå i samarbejde med relevante midtjyske aktører på området. 

o at blive ved med at profilere Midtjyllands styrkepositioner inden for bioøkonomi og fø-
devareområderne. 

 

Derfor vil CDEU: 

o Arbejde snævert sammen med netværk/klynger, videninstitutioner, organisationer og 
virksomheder, herunder identificere potentielle virksomheder og inddrage disse i iFaci-
litator-initiativet, på bioøkonomi- og fødevareområderne. 

o Arbejde pro-aktivt med at informere om, igangsætte og understøtte europæiske projek-
ter, netværk, samarbejder, opgaver og kontakter indenfor fødevarer og bioøkonomi for 
ovenstående midtjyske aktører samt hjemtage EU-midler til udvikling af fødevaresekto-
ren i Midtjylland. 

 

CDEU afsætter 1,3 konsulentårsværk til fødevarer og bioøkonomi. 

 

 

4. Implementering 

 

Implementeringen af CDEU’s strategi sker i tæt samspil med de enkelte medlemmer af CDEU’s 

ejerkreds. I implementeringen skal en balance mellem de enkelte medlemmers interesser og det 

overordnede formål for Midtjylland som helhed balanceres. Det betyder, at der skal opretholdes 

en fleksibilitet i implementeringen således, at de strategiske muligheder, der opstår i samspillet 

mellem EU og europæisk samarbejde og aktører i Midtjylland kan forfølges og prioriteres. 

 

CDEU skal til stadighed have fokus for værdiskabelse i sine aktiviteter. Værdiskabelsen skal an-

skues på kort og på langt sige, og i forhold til såvel den konkrete opdragsgiver som regionen som 

helhed. Kriterier for værdiskabelse defineres i forventningsafstemninger med de enkelte med-

lemmer af ejerkredsen og i CDEU’s mission og strategiske sigtelinjer. 

 

Ved tidspunktet for udarbejdelse af denne strategi er det uvist om der i fremtiden kommer til at 

ske ændringer i de enkelte medlemmers økonomisk bidrag til CDEU. Strategien er imidlertid 

udarbejdet med den mulighed for øje, at omfanget og ressourceindsatsen på de enkelte strategi-

ske sigtelinjer kan skaleres op eller ned. Ligeledes er der mulighed for, at særskilt finansierede 

opgaver kan give grundlag for øget aktivitet udover grundfinansieringen fra ejerkredsen. Når 

der er klarhed over det fremadrettede finansieringsniveau fra de enkelte medlemmer af ejer-

kredsen, vil strategien blive justeret i henhold hertil. 

 

Yderligere revision af CDEU’s strategi gennemføres, hvis CDEU’s rammebetingelser ændrer sig 

betydeligt. En ny strategi forventes udarbejdet i 2022. 

 

Der udarbejdes årlige handlingsplaner, som implementerer strategien og prioriterer indsatsen 

på de enkelte strategiske temaer samt beskriver aktiviteter for det pågældende år. 



3.3 Fordeling af flygtningetallet 2020 





























3.4 Ny dimensioneringsaftale og fordeling af SOSU-
dimensionering 2020-2021



  

To-årig praktikpladsaftale om uddannelserne til social- og 

sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent samt pædagogisk 

assistent for 2020-2021 

 
Februar 2019 

  

Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA er enige om, at der er en rekrutteringsudfor-

dring for social- og sundhedspersonale i kommunerne. Der bliver flere ældre i 

fremtiden, og et stort antal medarbejdere er på vej på pension. På den baggrund er 

det et centralt element at få uddannet flere social- og sundhedshjælpere og social- 

og sundhedsassistenter.   

 

Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA er på den baggrund enige om: 

 

Praktikpladser på social- og sundhedsuddannelserne  
1. På uddannelsen til social- og sundhedsassistent forpligter kommunerne og regi-

onerne sig til som minimum at tilvejebringe 6.000 praktikpladser i 2020 og 2021. 
 

2. På uddannelsen til social- og sundhedshjælper forpligter kommunerne sig til 
som minimum at tilvejebringe 3.000 praktikpladser i 2020 og 2021. 
 

Formålet med denne aftale er at få uddannet mere social- og sundhedspersonale. 

Det forudsætter en styrket tilgang til uddannelserne og en indsats for at få flere til at 

gennemføre uddannelserne.  

 

Aftaleparterne er derfor enige om: 

 
3. Aftaleparterne forpligter sig til løbende at følge og drøfte udviklingen i søgning 

til og gennemførelse af social- og sundhedsuddannelserne. Aftaleparterne er 
enige om at udarbejde en koordinerende arbejdsplan, der bl.a. skal indeholde et 
fælles videns- og datagrundlag i samarbejde med social- og sundhedsskolerne.   
 

4. Kommunerne vil fra 1. januar 2020 overtage det fulde ansættelsesansvar for 
social- og sundhedsassistenteleverne med henblik på bedre udnyttelse af det 
samlede praktikpladspotentiale. Overtagelsen af ansættelsesansvaret er perma-
nent og gælder for elever, der ansættes efter 1. januar 2020. Regionerne har fort-
sat uddannelsesansvaret for eleverne under den regionale praktiktid og vil fort-
sat være en del af det faglige udvalg for uddannelsen (PASS), samt fortsat være 
en part i dimensioneringsaftalen.  
 
Der er enighed om, at denne opgaveflytning skal medføre en udgiftsneutral ju-
stering af statens bloktilskud til kommuner og regioner, der følger de gængse 
DUT-principper.  Justeringerne vil skulle indgå ved fastsættelsen af bloktilskud-
dene i forbindelse med økonomiaftaler for 2020.  

 
5. Kommuner og regioner kan oprette flere praktikpladser, end minimumsdimen-

sioneringen tilsiger. På uddannelsen til social- og sundhedsassistent skal der væ-
re enighed mellem involverede kommuner og regioner, såfremt der oprettes fle-
re praktikpladser end minimumsdimensioneringen.  



 

  Side 2 af 2 
 
 
 
 
 
  
 

 
Kommuner skal opslå praktikpladser på praktikpladsen.dk. 

 
6. Arbejdsmarkedets parter vil i fællesskab undersøge, hvordan praktikken på ud-

dannelsen til social- og sundhedsassistent tilrettelægges, så det både understøtter 
aftalens ambitioner om at få uddannet flere og understøtter fortsat høj kvalitet i 
uddannelsen, herunder den fortsatte autorisation. Afdækningen skal inddrage 
konsekvenser af opgaveudviklingen i det samlede sundhedsvæsen. Det er en 
forudsætning for afdækningen, at kompetenceniveauet for uddannede elever ik-
ke forringes. Denne afdækning igangsættes primo 2019 og afsluttes primo 2020. 
 

7. Der fastsættes en målsætning om at reducere frafaldet på hovedforløbet (målt 3 
måneder efter påbegyndt hovedforløb) til maksimalt 10 procent. Der arbejdes 
samtidig for, at frafaldet i overgangen mellem grundforløb og hovedforløb re-
duceres. Nedbringelse af frafaldet er et fælles ansvar mellem aftaleparterne og 
social- og sundhedsskolerne. Aftaleparterne er enige om, at der allerede fra 2019 
arbejdes på at nedbringe frafaldet. 

 
8. Regeringen og arbejdsmarkedets parter mødes igen i 2021 for at drøfte praktik-

pladsniveauer efter aftaleperiodens udløb. Inden da vil regeringen invitere de re-
levante parter til en drøftelse om rammerne herfor.  

 

Praktikpladser på uddannelsen til pædagogisk assistent 

På uddannelsen til pædagogisk assistent er der en gældende aftale om, at kommu-

nerne i 2019 forpligter sig til at tilvejebringe mindst 700 uddannelsesaftaler. Euv1-

elever indgår i dimensioneringen i denne aftale.  

 

Aftaleparterne er enige om: 

 
9. Den fremadrettede dimensionering på pædagogisk assistentuddannelsen drøftes 

i foråret 2019 med henblik på at fastlægge antallet af praktikpladser samt aftale-
periodens længde. I samme forbindelse tages der stilling til opfølgning efter af-
taleperiodens udløb.  
 

 



3.4 Ny dimensioneringsaftale og fordeling af SOSU-
dimensionering 2020-2021



 

KKR

Nuværende 

dimensionering
Tilvækst

Dimensionering 

2020

Nuværende 

dimensionering

Tilvækst 

dimensioneringsaft

ale

Nuværende 

regionale pladser*

Dimensionering 

2020

Hovedstaden 639 218 857 1.065 352 379 1.796

Sjælland 345 129 474 516 210 218 944

Syddanmark 511 186 697 717 301 313 1.331

Midtjylland 481 179 660 702 291 296 1.289

Nordjylland 224 88 312 337 146 154 637

Hele landet 2.200 800 3.000 3.337 1.300 1.360 5.997

*De elever, som i dag er ansat i regionerne, har i dag også praktikforløb i kommunerne. For dem er det nye arbejdsgiveransvaret. Det vurderes dog at regionerne ikke i alle tilfælde har levet op til dimensioneringen 

KKR

Midt

Nuværende 

dimensionering
Tilvækst

Dimensionering 

2020

Nuværende 

dimensionering

Tilvækst 

dimensioneringsaft

ale

Nuværende 

regionale pladser*

Dimensionering 

2020

Horsens 30 12 42 40 20 20 80

Herning 34 12 46 50 20 20 90

Holstebro 23 8 31 32 14 14 60

Lemvig 10 4 14 14 6 6 26

Struer 10 4 14 13 6 6 25

Syddjurs 17 7 24 25 13 12 50

Norddjurs 17 7 24 29 11 11 51

Favrskov 15 6 21 19 10 10 39

Odder 8 4 12 13 6 6 25

Randers 37 14 51 64 23 24 111

Silkeborg 33 12 45 46 20 21 87

Samsø 1 1 2 3 2 2 7

Skanderborg 19 7 26 26 12 12 50

Aarhus 115 36 151 169 57 60 286

Ikast-Brande 16 6 22 24 9 10 43

Ringkøbing-Skjern 22 9 31 30 15 15 60

Hedensted 17 7 24 23 12 11 46

Skive 21 8 29 29 13 13 55

Viborg 36 15 51 53 22 23 98

*De elever, som i dag er ansat i regionerne, har i dag også praktikforløb i kommunerne. For dem er det nye arbejdsgiveransvaret. Det vurderes dog at regionerne ikke i alle tilfælde har levet op til dimensioneringen 

Social- og sundhedshjælpere Social- og sundhedsassistenter

Social- og sundhedshjælpere Social- og sundhedsassistenter
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