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3.1

VIP-projekter på klimaområdet

KOMMUNALE KLIMA- OG
ENERGIPLANER

HVAD ER
MÅLET?

HOVEDSTADEN

Alle kommuner i hovedstadsregionen har vedtaget en
klima- og energiplan inden udgangen af 2022. De 33
kommuner i hovedstadsregionen har givet hinanden
håndslag på en fælles energivision om en fossilfri el- og
varmeforsyning i 2035 og en fossilfri transportsektor i
2050, som planerne skal leve op til.

HVORFOR ER DET VIGTIGT?
Handling på kommunalt niveau er afgørende for at nå den nationale målsætning om at
reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030.Politisk lederskab og retning er essentiel for
omstillingen.
Kommunerne har en afgørende rolle som myndighed, indkøbere, ejere af
forsyningsvirksomheder og som det lokale talerør til virksomheder og borgere.
Kommunale klima- og energiplaner sætter mål og rammer for den grønne omstilling, derfor er
de nøglen til at sikre de nødvendige handlinger lokalt og på tværs af kommunegrænserne.

HVAD ER EN KLIMA- OG
ENERGIPLAN?
Klima- og energiplaner opstiller mål for
CO2-reduktion og energiomstilling, samt
beskriver tiltag og handlinger.
Klima- og energiplaner laves for en
kommune som geografi og dækker
områderne energi, transport, landbrug,
affald, spildevand og proces. En klima- og
energiplan indeholder typisk:
• Kortlægning
• Mål og vision
• Analyse og handlemuligheder
med vurdering af klimaeffekt og
omkostninger
• Konkrete indsatser

KOMMUNALE KLIMA- OG
ENERGIPLANER
HVAD KAN DEN ENKELTE KOMMUNE GØRE, OG HVAD SKAL
EN FÆLLES INDSATS INDEHOLDE?
Hver kommune skal forpligte sig til at udarbejde klima- og energiplaner med individuelle
og fælles tiltag for den grønne omstilling. Planerne skal tage afsæt i Fælles Strategisk
Energiplan fra 2018 og indeholde tiltag som eksempelvis solvarme, varmepumper,
varmelagring, geotermi, energirenovering og grønne drivmidler fra oversigten Roadmap
2025 i projektet Energi på Tværs.
I de kommuner, der allerede har gældende klima- og energiplaner, bør det tydeligt fremgå
- eventuelt i tillæg til planen, hvordan Roadmap 2025 implementeres i kommunen og hvilke
forpligtende samarbejder, der er etableret.
I fællesskab skal der etableres forpligtende samarbejder på tværs af kommunegrænser.
Arbejdet understøttes af:

►

Politisk forankring af klima- og energiplanerne via en platform, der skaber
et tværgående overblik over indsatserne i hele regionen.

►

Måling af indsatser i klima- og energiplanerne – blandt andet ved at
bruge det fælles værktøj Energi- og CO2-regnskabet.

►

Vidensdeling mellem kommunerne i regi af Energi på Tværs og DK2020.

HVAD ER NÆSTE SKRIDT?
►

Klima- og energiplaner udarbejdes eller opdateres med udgangspunkt i
Road-map 2025 i alle kommuner i hovedstadsregionen.

►

Der etableres en platform for status og opfølgning på de kommunale
klima- og energiplaner i et samarbejde mellem KKR Hovedstaden og
projektet Energi på Tværs.

Arbejdet koordineres af Gate 21 i Energi på Tværs med input fra DK2020.

HVAD ER ROADMAP 2025?
KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden vedtog i 2015 visionen
om en fossilfri el- og varmeforsyning i 2035 og en fossilfri
transportsektor i 2050. Det resulterede i den Fælles Strategiske
Energiplan.
På baggrund af visionen er der lavet et Roadmap 2025, der
indeholder 34 tiltag for fjernvarme-produktion, varmeforsyning,
el- og gassystemet, transport og energibesparelser.
Gate 21 hjælper via Energi på Tværs kommuner med at
gennemføre anbefalingerne.
Roadmap 2025 og Fælles Strategisk Energiplan er udarbejdet i
projektet Energi på Tværs, der er initieret af Region Hovedstaden.
Dokumenterne kan hentes på www.energipåtværs.dk

Hvem er relevante
aktører?
• Alle kommuner i KKR
Hovedstaden
• Forsyningsselskaberne i
regionen
• Region Hovedstaden
• DK2020
• Energi på tværs
• Gate 21

FÆLLES INDSATS FOR AT HÅNDTERE
MADSPILD OG BIOAFFALD

HVAD ER
MÅLET?

HOVEDSTADEN

Madspild i offentlige køkkener skal halveres inden 2030.
Alle kommuner i hovedstadsregionen indsamler
bioaffald fra husholdninger senest i 2022 og
gennemfører kampagner for at mindske madspild og
forbedre indsamling af bioafffald.

HVORFOR ER DET VIGTIGT?
Ifølge FN bliver en tredjedel af verdens fødevarer til madspild og udgør dermed den
tredjestørste synder i forhold til udledning af CO2.
Bioaffald er en stor del af husholdningsaffaldet. Bioaffaldet indeholder både kulstof og vigtige
næringsstoffer, som i stedet for at blive brændt, kan bringes tilbage til kredsløbet - eksempelvis
til produktion af biogas, hvor restmaterialet kan udnyttes som gødning og jordforbedring på
markerne. At indsamle bioaffald er væsentligt for at kunne leve op til målene for genanvendelse
i EU’s affaldsdirektiv.

OM MADSPILD
Madspild er spiselig mad, der ender i
skraldespanden.
Det vurderes, at hver dansker smider
43,7 kilo spiselig mad ud hvert år
– i alt 246.977 tons spiselig mad i
husholdningsaffaldet i Danmark.
Det anslås, at CO2-aftrykket fra madspild
i Danmark årligt udgør 2,2 millioner ton
CO2.
Fra 2012 til 2017 er madspildet i
husholdninger reduceret med cirka 8
procent.
FN’s bæredygtighedsmål nummer 12 har
en konkret målsætning om at halvere
madspildet hos forbrugeren senest i
2030.

FÆLLES INDSATS FOR AT HÅNDTERE
MADSPILD OG BIOAFFALD

HOVEDSTADEN

HVAD KAN DEN ENKELTE KOMMUNE GØRE, OG HVAD SKAL
EN FÆLLES INDSATS INDEHOLDE?
Den enkelte kommune skal indbygge konkrete indsatser i de kommunale affaldsplaner for at
mindske madspild og indsamle bioaffald.
I fællesskab skal der arbejdes med:

►

Idekatalog for kommunerne i hovedstadsregionen med indsatser, der kan
halvere madspild og indsamle affald til biogas.

►

Et tværgående team der skal inspirere, udveksle viden og igangsætte
pilotindsatser om at:
►

minimere affald med primært fokus på madspild - eksempelvis via
lokale madspildspartnerskaber

►

skabe ensartede ordninger til at indsamle til genanvendelse og
biogas.

►

skabe kommunikations- og adfærdskampagner for at højne
indsamling til genanvendelse

►

udarbejde fælles måling af effekter og målopfyldelse.

HVAD ER NÆSTE SKRIDT?
►

Udvikle fælles kommunalt katalog over mulige indsatser for at reducere
madspild og indsamle bioaffald

►

Nedsætte et tværgående team – i samarbejde med affaldsselskaberne,
der skal igangsætte pilotindsatser om madspild og indsamling og
genanvendelse af bioaffald.

Indsatsen for at reducere madspild kan forankres organisatorisk i projektet Partnerskab
for Cirkulære Kommuner, der løber til udgangen af 2020. Der refereres til KKR’s
Embedsmandsudvalg for trafik, infrastruktur, klima og miljø. Organiseringen om indsamling
af bioaffald afdækkes i projektet Energi på Tværs.

BIOAFFALD
I følge EU’s affaldsdirektiv skal kommunerne senest i
2023 indføre sortering af bioaffald fra husholdninger.
Affaldsdirektivet fastsætter også et mål for genanvendelse
på 55 procent af husholdningsaffaldet i 2025, 60 procent i
2030 og 65 procent i 2035.
Cirka 20 procent af hovedstadsregionens madaffald bliver
sorteret til genanvendelse. Resten forbrændes. Omkring en
tredjedel af restaffaldet i regionen er madaffald.

Hvem er relevante
aktører?
• Kommuner i KKR Hovedstaden
• Affaldsselskaberne i regionen
• Miljø- og Fødevareministeriet
• Region Hovedstaden
• Aktører inden for madspild
• Detailhandlen
• Projekterne Partnerskab for
Cirkulære Kommuner samt
• Affald og Ressourcer på Tværs
(initieret af Region Hovedstaden)
• Gate 21

100% GRØNNE
DRIVMIDLER I 2030

HVAD ER
MÅLET?

HOVEDSTADEN

Mindst 50 procent af regionalt eller kommunalt
finansieret transport i hovedstadsregionen er drevet af
grønne drivmidler i 2025. I 2030 er den transport 100
procent fossilfri.

HVORFOR ER DET VIGTIGT?
Transport står for omtrent en tredjedel af Danmarks samlede CO2-udledning. Derfor er
potentialet for at reducere udledningerne fra transport ved at omstille til grønne drivmidler
stort.
Hovedstadskommunerne og Region Hovedstaden indkøber hvert år kollektiv trafik – særligt i
form af busser – for omkring 730 millioner kroner. Langt de fleste af de indkøbte busser bruger
diesel eller benzin.
Kommunerne og regionen anvender selv køretøjer til person- og transportkørsel – eksempelvis
i hjemmeplejen. På landsplan er fire procent af alle ny-indregistrede biler baseret på el, men
langt hovedparten af alle biler i kommunerne i hovedstadsregionen kører fortsat på benzin eller
diesel.

100% GRØNNE
DRIVMIDLER I 2030

HOVEDSTADEN

HVAD KAN DEN ENKELTE KOMMUNE GØRE, OG HVAD SKAL
EN FÆLLES INDSATS INDEHOLDE?
Hver kommune og Region Hovedstaden skal forpligte sig til at fremme grønne drivmidler i
transporten ved at:

►

udskifte den kommunale/regionale bilflåde til elkøretøjer

►

udbrede elladeinfrastruktur ved at:
►

understøtte opsætning af elladestandere i takt med, at det bliver
muligt

►

understøtte elladeinfrastrukturen i kommunen/ regionen til privatog erhvervskørsel

►

stille krav om grønne drivmidler i den kollektive trafik

►

stille krav om grønne køretøjer i udbud af serviceydelser – eksempelvis
ved taxikørsel, varelevering og byggeri.

På tværs af kommuner og hovedstadsregionen skal sikres sammenhæng i løsninger og
strategier gennem vidensdeling. Målet er at sikre bedre økonomi og sammenhæng i
omstillingen, og at borgere og virksomheders mulighed for at skifte til elbiler fremmes.

HVAD ER NÆSTE SKRIDT?
►

Kommunerne og region påbegynder arbejdet med at indkøbe biler med
grønne drivmidler, når bilparken udskiftes.

►

Kommunerne og region prioriterer at købe grønne
transportserviceydelser.

►

Kommunerne og region igangsætter arbejdet med at udvikle en elbils
ladestrategi.

De fælles arbejde med at udvikle elbils ladestrategier koordineres i arbejdsgruppen Grøn
Transportomstilling i Energi på Tværs i samarbejde med Copenhagen Electric i Region
Hovedstaden.

Hvem er relevante
aktører?
• Alle kommuner i KKR
Hovedstaden
• Copenhagen Electric (Region
Hovedstaden)
• Dansk Elbil Alliance
• Foreningen af Danske
Elbilejere (FDEL)
• Vejdirektoratet
• Movia
• Energi på tværs
• Gate 21

CIRKULÆRE INDKØB
HOVEDSTADEN

HVAD ER
MÅLET?

Alle kommuner har inden udgangen af 2022 besluttet en
indkøbspolitik eller indkøbsstrategi, hvori man forpligter sig til at
fremme cirkulære indkøb.
Der peges på tre til fem områder, hvor der i forbindelse med
kommende kommunale og regionale udbud indarbejdes krav ller
på anden måde arbejdes med cirkulære indkøb. Områderne skal
udpeges inden for de kategorier, som har størst potentiale for at
nedbringe CO2-udledningen.

HVORFOR ER DET VIGTIGT?
Med en indkøbsmuskel på 300 milliarder kroner årligt har det offentlige Danmark en
enestående mulighed for at stille bæredygtige krav til de indkøb, de foretager.
Gennem krav og synlighed om produkternes kvalitet og bæredygtighed kan kommuner og
regioner motivere virksomheder til at arbejde innovativt med nye cirkulære løsninger.
Der er et stort potentiale ved, at kommuner indgår i samarbejder og partnerskaber på tværs
af kommunegrænser, da cirkulære indkøb kan være vanskelige at løfte indenfor den enkelte
kommune. Det er samtidig en central motivation for virksomhederne i markedet, at flere
kommuner går sammen om at skubbe til den cirkulære efterspørgsel.

EKSEMPLER PÅ OFFENTLIGE CIRKULÆRE
LØSNINGER OG INDKØBSKRAV
Genbrug og reparation

• Malmø Kommune har i deres nyeste møbeludbud lavet et udbud på

udelukkende genbrugsmøbler, herunder redesign og reparation af egne
møbler, logistikløsning samt køb af genbrugsmøbler fra leverandør.

• Region Hovedstaden har etableret et stort, professionelt lager for brugt
udstyr med logistikafdeling og reparationsværksted. Det drejer sig om
kontormøbler og senge til hospitals- og plejeudstyr, som bliver afsat
internt i organisationen, solgt til andre virksomheder eller doneret væk.

Byggeri

• Flere kommuner arbejder med at kortlægge materialer, selektiv nedrivning
og krav om at få mere genbrug og genanvendelse ind i nybyggeri og
renovering.

• Flere norske kommuner er sammen i et partnerskab om affaldsfrie

byggepladser med fælles dialog med virksomheder i markedet og fælles krav
i udbud.

Tekstil

• Region Hovedstaden og Københavns Kommune samarbejder om at

udvikle et roadmap for cirkulære tekstilindkøb. Det indeholder fælles
dialog med aktørerne på markedet som en del af projektet Partnerskab
for Cirkulære Kommuner. De to aktører har estimeret, at de tilsammen
smider tekstilaffald i forbrændingen, der svarer til én t-shirt hvert 10.
sekund.

CIRKULÆRE INDKØB
HOVEDSTADEN

HVAD KAN DEN ENKELTE KOMMUNE GØRE, OG HVAD SKAL
EN FÆLLES INDSATS INDEHOLDE?
Den enkelte kommune skal udarbejde og beslutte en indkøbspolitik eller -strategi, hvori man
forpligter sig til at fremme cirkulære indkøb. Der skal vælges mindst tre områder, hvor der i
kommende udbud indarbejdes krav, der fremmer cirkulær omstilling.
I fællesskab skal arbejdes med:

►

Fælles forslag til konkrete krav i udbud, hvor indkøb fremmer cirkulær
omstilling. Der skal være fokus på de områder, der skaber størst CO2reduktion (byggeri, transport, tekstiler, fødevarer, møbler og IT).

►

Fremme innovation i cirkulære indkøb ved dialog og samarbejde mellem
kommuner og virksomheder - eksempelvis inden for genbrug/reparation og
deling af materiel.

►

En fælles metode til at måle indkøbets klimabelastning som en del af den
enkelte kommunes klimaregnskab.

HVAD ER NÆSTE SKRIDT?
►

Øget samarbejde mellem kommuner om konkrete krav og dialog med
virksomheder i markedet på de områder, hvor cirkulære indkøb fremmer
størst CO2-reduktion.

►

Udvælge en metode til at måle klimabelastningen af indkøb - eksempelvis
som et ekstra modul i Energi- og CO2-regnskabet.

Indsatsen kan forankres organisatorisk i regi af projektet Partnerskab for Cirkulære
Kommuner med involvering af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb og Forum for
Bæredygtige Indkøb. Partnerskab for Cirkulære Kommuner afsluttes i 2020. Der refereres
løbende til KKR’s Embedsmandsudvalg for trafik, infrastruktur, klima og miljø.

Hvem er relevante
aktører?
• Alle kommuner i KKR
Hovedstaden
• Region Hovedstaden
• Concito
• Miljø- og Fødevareministeriet inklusiv indsatserne Partnerskab
for Offentlige Grønne Indkøb og
Forum for Bæredygtige Indkøb
• SKI, indkøbsfællesskaber,
erhvervsorganisationer
• Advisory Board for Cirkulære
Kommuner og Regioner

FN’s verdensmål 12 peger på at fremme bæredygtige
offentlige indkøb.

• Projektet Partnerskab for
Cirkulære Kommuner (initieret
af Region Hovedstaden)
• Gate 21

GRØNNE PENDLERVANER
HOVEDSTADEN

HVAD ER
MÅLET?

Reducere trængsel og CO2-udledning fra pendlernes
transport ved at øge samkørsel i hovedstadsregionen,
så antallet af personer i bilerne i pendlingen stiger fra
1,05 per bil (2014-tal) til 1,2 per bil i 2022.

HVORFOR ER DET VIGTIGT?
I dag spilder bilister i hovedstadsområdet knap 17 millioner timer i trafikken på grund af
trængsel. Pendlere i morgentrafikken tilbringer mere end 30 procent af deres samlede rejsetid i
kø. Samtidig forventes der i hovedstadsregionen 20 procent flere rejser i 2035.
CO2-udledningen fra transport udgør godt en tredjedel af den samlede udledning i
hovedstadsregionen. Grønne drivmidler som eksempelvis el vil frem mod 2050 reducere
CO2-udledningen. Men det tager tid at udskifte den eksisterende bilpark og afhjælper ikke
hovedstadsområdets trængsel.
Samkørsel giver bedre udnyttelse af vejkapaciteten og bilflåden og mindsker dermed
transportens CO2-aftryk.

FORDELE VED
SAMKØRSEL
• Samkørsel kan reducere byers trafik
med op til 31 procent.
• Hvis øget deletransport kan
medføre, at der kommer én ekstra
person i alle personbiler, vil vejenes
transportkapacitet således stige
med 95 procent i myldretiderne.
• Samkørsel er vigtig for fremtidens
selvkørende biler, hvis vi ikke vil have
endnu mere trafik og trængsel på
vejene.

GRØNNE PENDLERVANER
HOVEDSTADEN

HVAD KAN DEN ENKELTE KOMMUNE GØRE, OG HVAD SKAL
EN FÆLLES INDSATS INDEHOLDE?
Samkørsel skal ændres fra at være et privat initiativ til at være en del af en fælles kollektiv
optimering af transporten. Der er brug for kritisk masse - derfor skal der gøres en indsats både i
kommunerne og på tværs af kommunerne.
Den enkelte kommune skal integrere samkørsel i fremtidig trafikplanlægning og for eksempel
vurdere muligheder for opsamlings- og afsætningssteder ved kollektive knudepunkter,
motorveje og store industriområder. Den enkelte kommune skal understøtte samkørsel på
kommunen som arbejdsplads. De seneste år er en række samkørselsapps, facebookgrupper og
virksomhedsordninger piblet frem. De skal gøres synlige og attraktive. Yderligere kan kommune
hjælpe større arbejdspladser med information, vejledning og netværk om medarbejdernes
muligheder for samkørsel.
En fælles indsats skal indeholde:

►

En fælles platform og koordinering af partnerskaber med virksomheder,
borger- og grundejerforeninger med det formål at engagere og motivere til
samkørsel i hele hovedstadsgeografien. Partnerskabet skal bygge videre på
virksomhedsnetværket Moving People.

►

Fælles adfærdskampagner og brede initiativer, der baner vejen for samkørsel.

►

Incitamenter, der gør det til en fordel – også økonomisk – at køre
sammen. Eksempelvis samkørselsbaner i myldretiden, roadpricing og
parkeringsafgifter, samt andre skatteregler.

HVAD ER NÆSTE SKRIDT?
►

Udarbejde overblik over eksisterende for samkørselsløsninger på tværs af
kommuner i hovedstadsregionen.

►

Dialog med aktører om fælles initiativer.

►

Implementere fysiske forbedringer samt en målrettet kampagne mod
pendlere.

Indsatsen igangsættes i det regionale netværk for virksomheder og kommuner Moving People,
hvor der i 2020-2022 er en kampagneindsats for samkørsel støttet af Region Hovedstaden. Der
refereres løbende til KKR’s Embedsmandsudvalg for trafik, infrastruktur, klima og miljø.

Hvem er relevante aktører?
SAMKØRSEL OG GRØNNE
TRANSPORTVANER

• Alle kommuner i KKR Hovedstaden

Samkørsel er en del af en bred vifte af grønne
transportmuligheder, men er også den løsning,
som endnu ikke er løftet og koordineret på
tværs i hovedstadsregionen.

• DTU

Erfaringer fra projektet Moving People viser, at
det er muligt at fremme grønne transportvaner.
Det er en vifte af transportløsninger, der skal
bruges og en af dem der endnu ikke har fået et
stor fælles løft er samkørsel.

• Region Hovedstaden
• Trafikselskaber
• Udbydere af samkørselsplatforme
som eksempelvis NaboGo, Ta’ med,
CommuteApp, Pendlernet.dk og GoMore mv.
• Vejdirektoratet
• Dansk Industri
• Dansk Erhverv
• Rejseplanen
• Rejsekortet
• Partnerskabet Moving People
• Gate 21

ENERGIBESPARELSER
I BOLIGER

HVAD ER
MÅLET?

HOVEDSTADEN

Øge tempoet for renovering af eksisterende boliger og
skabe energibesparelser, så målet på 35 procent CO2reduktion i 2050 kan nås.

HVORFOR ER DET VIGTIGT?
Klimarådet vurderer, at energirenovering af bygninger kan reducere CO2-udledningen med
1,4 millioner ton frem mod 2030. Energibesparelser i bygningsmassen er en forudsætning for
omstilling af energisystemet til vedvarende energi, da det reducerer den energimængde, der
skal produceres. I Fælles Strategisk Energiplan fra Energi på Tværs-projektet regnes der med et
fald i det endelige energiforbrug på 30 procent i 2050.

Fælles Strategisk Energiplan kan hentes på www.energipåtværs.dk. Projektet Energi på Tværs
er initieret af Region Hovedstaden.

POTENTIALER I
HOVEDSTADSREGIONEN
Hovedstadsregionen har cirka 300.000
enfamilieshuse, som samlet set forventes
at kunne opnå en energibesparelse på 15
procent frem til 2030.
Det svarer til en reduktion på 1.000 GWh
i 2030. Med udgangspunkt i Klimarådets
tal vil det svare til en reduktion på
700.000 ton CO2.

ENERGIBESPARELSER
I BOLIGER

HOVEDSTADEN

HVAD KAN DEN ENKELTE KOMMUNE GØRE, OG HVAD SKAL
EN FÆLLES INDSATS INDEHOLDE?
Hver kommune forpligter sig til at indgå et tværkommunalt og regionalt samarbejde om at
fremme energirenovering af private en-familieboliger.
En fælles indsats indeholder:

►

Etablering af fælleskommunalt/-regionalt samarbejde, hvor der deles
viden, udvikles værktøjer og virkemidler – eksempelvis kampagner.

►

Udvikling af et fælles kommunalt koncept, som kan være grundlaget for
en kampagne i de enkelte kommuner.

►

Udvikling af tilbud i samarbejde med lokale, regionale og nationale
aktører og forsyningsselskaber, som gør det lettere at renovere – både i
forhold til at beslutte, finansiere og gennemføre renoveringen.

HVAD ER NÆSTE SKRIDT?
►

Etablering af fælles kommunalt og regionalt samarbejde i regi af Energi
på Tværs

►

Udvikling og afprøvning et fælles kommunalt koncept, som kan være
grundlaget for en kampagne i de enkelte kommuner.

►

Dialog med nationale aktører om tilbud, der gør det lettere for private
boligejere at renovere i samarbejde med forsyningsselskaber

Arbejdet igangsættes i arbejdsgruppen for Energibesparelser i Bygninger under projektet
Energi på Tværs, der er forankret i Energi på Tværs styregruppe.

Hvem er relevante
aktører?
• Region Hovedstaden
• Alle kommuner i KKR
Hovedstaden
• Banker, ejendomsmæglere og
lokalpressen
• Energivejledere og
energirådgivere
• Håndværkere, entreprenører,
bygningskonsulenter og
totalleverandører
• Landsdækkende aktører - for
eksempel Energistyrelsen,
Bolius og Videncenter for
Energibesparelser i Bygninger
• Forsyningsselskaber
• Energi på tværs
• Gate 21

FÆLLES PLAN FOR
PLASTAFFALD

HVAD ER
MÅLET?

HOVEDSTADEN

Minimere plastaffald i kommunale indkøb og drift.
Øge sortering til genanvendelse ved at sikre indsamling og
forbedre procenten for genanvendelse af plastaffald.
Skabe fælles kommunale mål om at reducere plastaffald i
restaffaldet.

HVORFOR ER DET VIGTIGT?
I hovedstadsregionen er 15 procent af restaffaldet plastik. Det svarer til cirka 70.000 ton årligt,
der på nuværende tidspunkt forbrændes. Det er mere end fem gange så meget, som det der
bliver sorteret til genanvendelse.
Først og fremmest skal brugen af unødvendigt plast undgås - herefter skal mere plast
genanvendes. Danmark er et af de lande i EU, der har den laveste genanvendelse af plast. Den
reelle genanvendelse af plastaffaldet fra husholdninger er udfordret, fordi plastemballage ikke
er designet til at blive genanvendt. Det kan være på grund af plasttypen eller sammensætning
af flere typer af plast. Der er et stort potentiale for at skabe højere værdi af plastaffaldet ved
øget genanvendelse.

PLAST
I 2014 blev der produceret 311 millioner
ton plastik globalt. I 2050 forventes
produktionen af plast at nå hele 1,2
milliarder ton.
Plastik er primært et oliebaseret produkt,
og den stigende produktion af plastik er
derfor en stigende belastning for klodens
klima.
Det anslås, at seks procent af verdens
olieforbrug går til produktion af plastik.
Dette tal forventes at stige til 20 procent
i 2050.

FÆLLES PLAN FOR
PLASTAFFALD

HOVEDSTADEN

HVAD KAN DEN ENKELTE KOMMUNE GØRE, OG HVAD SKAL
EN FÆLLES INDSATS INDEHOLDE?
Den enkelte kommune skal fremme genanvendelse og indsamling af plast fra egne
bygninger og institutioner.
En fælles indsats om at reducere kommunernes plastforbrug kan indeholde:

►

Dialog med virksomheder på markedet om design- og emballagekrav til
produkterne, der øger mulighed for genanvendelse og genbrug af plast.

►

Samarbejde om målrettede aktiviteter for borgerne, som minimerer
mængden af engangsplast og dermed også henkastet affald.

►

Fælles metoder til at måle effekter på området.

En fælles indsats for højere genanvendelse af plastaffald i kommuner og region kan indeholde:

►

Videndele om metoder for højere genanvendelse af plastaffald fra
husholdninger.

►

Øge styringen af plastikaffald ved at sikre at det plastik, der forbruges i
Danmark, også sorteres i Danmark.

HVAD ER NÆSTE SKRIDT?
►

Etablere samarbejde om målrettede aktiviteter for borgerne og fælles
metoder til at måle effekter på området, samt igangsætte dialog med
virksomheder med det formål at øge muligheden for genanvendelse og
genbrug af plast.

►

Igangsætte samarbejde på tværs af affaldsselskaberne med henblik på at
etablere bedre sortering og mere kvalitet i genanvendelse.

Indsatsen for at minimere plast kan forankres organisatorisk i projektet Partnerskab
for Cirkulære Kommuner initieret af Region Hovedstaden. Partnerskab for Cirkulære
Kommuner afsluttes i 2020. Der refereres løbende til KKR’s Embedsmandsudvalg for trafik,
infrastruktur, klima og miljø.
Indsatsen omkring øget genanvendelse og etablering af sorteringsanlæg kan igangsættes i
et samarbejde på tværs af de eksisterende affaldsselskaber.

Hvem er relevante aktører?
• Alle kommuner i KKR Hovedstaden
• Region Hovedstaden
• Miljø- og Fødevareministeriet
• Affaldsselskaberne
• Plastindustrien
• Projekterne Partnerskab for Cirkulære
Kommuner samt
• Affald og Ressourcer på Tværs (initieret
af Region Hovedstaden)
• Aktører indenfor plast
• Gate 21

3.1

VIP-projekter på klimaområdet

Governance-oversigt for klima VIP-projekterne

HOVEDSTADENS KLIMA VIP-PROJEKTER: EN FÆLLES OG AMBITIØS INDSATS FOR DEN GRØNNE
OMSTILLING
Danmark har et ambitiøst mål om 70 pct. CO2 reduktion i 2030. Kommunerne har en central rolle i at
gennemfører denne målsætning. Dette både som ejer af forsyningsvirksomheder, planmyndighed og som
bindeled til borgere og virksomheder. Klima er samtidig et oplagt investerings- og innovationsområde for at
skabe vækst og udvikling i opfølgning af COVID-19 situationen.
KKR Hovedstaden besluttede i juni 2019, at se på yderligere tværkommunale initiativer, der kan sætte fart
på den grønne omstilling i hovedstadsområdet. På den baggrund er udarbejdet forslag til syv VIP-projekter.
Det handler om energi- og klimaplaner, håndtering af madspild og bioaffald, 100% grønne drivmidler,
cirkulære indkøb, grønne pendlervaner, energibesparelse i boliger og fælles plan for plastaffald. For hvert
projekt er udarbejdet forslag til målsætninger og indsatser.
Det har været vigtigt for KKR Hovedstaden, at alle kommuner og regionen tager del i arbejdet for at skabe
maksimal effekt. Derfor arbejdes med, at kommunerne kan deltagelse i arbejdet med forskellige
hastigheder. Dermed kan den enkelte kommune prioritere de indsatser, som passer bedst med
kommunens politikker. Samtidig er det en forudsætning for fremdrift i arbejdet, at der er kommuner som
er villige til at påtage sig en tovholderopgave for en eller flere af de syv projekter. Kommunerne vil kunne få
hjælp til implementeringen fra det igangværende projekt Energi på Tværs og fra Region Hovedstaden.
Der arbejdes med følgende governance-model for arbejdet:
• Den enkelte kommunalbestyrelse træffer beslutning om at deltage i KKR Hovedstadens 7 VIPprojekter. Deltagelse i partnerskabet indebærer, at man som kommune arbejder for at gennemføre
de målsætninger og aktiviteter, der indgår i VIP-projekterne. I dette indgår også at koordinere egne
aktiviteter og beslutninger med de relevante andre partnere, således, at man eksempelvis i et
opland ind mod et forsyningsselskab forpligter sig på at søge en koordination af eksempelvis
energiplaner
•

Den enkelte kommune kan deltage i partnerskabet med forskellige hastigheder. Hver kommune
vælger selv, hvilke projekter man ønsker at være særlig aktiv partner i. Som aktiv partner kan om
muligt også stilles personaleressourcer til rådighed for evt. ad hoc projektgrupper på tværs af
kommunerne. Andre aktører, særligt forsyningsselskaber, kan inviteres med som partnere. Nogle
aktiviteter skal laves af kommunen selv. Andre skal laves i samarbejde med andre kommuner (se
oversigt nedenfor).

•

Der vælges en tovholderkommune for hvert af de syv projekter. Tovholderkommunen får ansvar
for at koordinere og samle op på fremdrift for det pågældende projekt og tegne projektet udadtil.
Flere kommuner kan godt være sammen om at påtage sig en tovholderrolle.

•

Embedsmandsudvalget for klima og infrastruktur under KKR Hovedstaden er
programstyregruppefor VIP-projekterne med løbende rapportering til kommunaldirektørkredsen
(K29). Der afholdes et årligt møde med alle de tekniske direktører fra kommunerne – første gang
ultimo 2020. Derudover afholdes to temamøder i perioden med deltagelse af relevante politikere

•

Region Hovedstaden deltager i partnerskabet med viden og hjælp til netværk og ansøgninger om
finansiering. Derudover indgår Region Hovedstaden i relevante projektgrupper, ligesom regionen er
fast medlem af embedsmandsudvalget

•

Projekterne gennemføres i perioden 2020-23.

Governance-oversigt for klima VIP-projekterne

Kommunerne vil kunne hente hjælpe til at gennemføre projekterne fra en række eksisterende projekter:
• Fra projektet Energi på Tværs vil kunne hentes rådgivning og hjælp til gennemførelse af projekterne
vedr. udarbejdelse af klima og energiplan, grønne pendlervaner og energibesparelse i boliger
• Fra Copenhagen Electric i Region Hovedstaden vil kunne indhentes hjælp, viden og erfaringer vedr.
gennemførelse af projekterne om grønne drivmidler og udbredelse af grønne pendlervaner
• Det eksisterende partnerskab for cirkulære kommuner vil kunne være et kontaktpunkt for arbejdet
med projekterne om bioaffald, cirkulære indkøb og plastaffald.
Derudover vil en arbejdsgruppe under embedsmandsudvalget med deltagelse af Region Hovedstaden og
Greater Copenhagen EU Office arbejde på at tiltrække EU-midler til gennemførelse af VIP-projekterne.
Dette arbejde vil blive tæt koordineret med tovholderkommunerne.

Oversigt over opgaver
Laves af den enkelte kommuner
Klima- og
energiplaner

•
•

Fælles indsats for
at håndtere
madspild og
bioaffald

•

100% grønne
drivmidler i 2030

•

Klima- og energiplan der dækker
områderne energi, transport, landbrug,
affald, spildevand og proces
Brug af energi- og CO2 regnskabet til
måling
Lokale madspildspartnerskaber

Laves i fællesskab med andre
kommuner
• Vidensdeling og peer learning
mellem kommuner

•
•

•

•
•
•

Udskifte den kommunale/regionale
bilflåde til elkøretøjer
Udbrede elladeinfrastruktur ved at
understøtte opsætning af
elladestandere i takt med, at det bliver
muligt
Understøtte elladeinfrastruktur i
kommunen/regionen til privat- og
erhvervskørsel
Stille krav om grønne drivmidler i
kollektiv trafik
Stille krav om grønne køretøjer i udbud
af serviceydelser – eksempelvis ved
taxikørsel, varelevering og byggeri

•

Idekatalog med indsatser der kan
halvere madspild og indsamle
bioaffald
Pilotindsatser om at
➢ minimere affald
➢ skabe ensartede ordninger til
at indsamle til genanvendelse
og bioaffald
➢ kommunikations- og
adfærdskampagner for at
højne indsamling til
genanvendelse
➢ udarbejde måling af effekter
og målopfyldelse
Udvikle en elbilsladestrategi

Governance-oversigt for klima VIP-projekterne

Cirkulære indkøb

•

Udarbejde indkøbspolitik/ strategi,
hvori kommunen forpligtiger sig til at
fremme cirkulære indkøb
Udvælge tre områder, hvor der i
kommende udbud indarbejdes krav,
der fremme cirkulær omstilling

•

Eksisterende kommunale
indkøbsfællesskaber: Indkøbsfællesskab
Nordsjælland, Vestegnes Indkøbsforum,
Spar 5

•

•

Grønne
pendlervanerr

•

•

•
•

Energibesparelser i
boliger

•
•
•

Fælles plan for
plastaffald

•

•

•
•
•

Forslag til konkrete krav i udbud,
hvor indkøb fremmer cirkulær
omstilling (byggeri, transport,
tekstiler, fødevarer, møbler og IT)
Fremme innovation i cirkulære
indkøb ved samarbejde med
virksomheder
Fælles metode til at måle
indkøbets klimabelastning

Fælles platform og koordinering af
partnerskaber med virksomheder,
borger- og grundejerforeninger
for at engagere og motivere til
samkørsel. Partnerskabet skal
bygge på virksomhedsnetværket
Moving People
Adfærdskampagner og brede
initiativer der kan fremme
samkørsel
Incitamenter til at fremme
samkørsel
Samarbejde hvor der deles viden
og udvikles værktøjer og
virkemidler
Udvikling af koncept der kan være
grundlaget for kampagner i
kommunerne
Udvikling af tilbud i samarbejde
med aktører og
forsyningsselskaber der gør det
lettere at renovere
Dialog med virksomheder om
design- og emballagekrav, der
giver mulighed for øget
genanvendelse og genbrug af
plast
Samarbejde om målrettede
aktiviteter for borgerne, som
minimerer mængden af
engangsplast
Metoder til at måle effekter
Videndeling om metoder
Øget styring af plastaffald

3.2

DK2020 – klimahandlingsplaner i alle kommuner (ét af
VIP-klimaprojekterne)

NOTAT

Udvidelse af DK2020 og fremskudte enheder i hver
KKR-geografi

Dato: 8. juni 2020

KL er ved at indgå et partnerskab med Realdania om udbredelse af DK2020
til alle kommuner. Regionerne vil være en ligeværdig del af partnerskabet.
Partnerskabet er 3-årig, og løber frem til 2023.

E-mail: SNM@kl.dk
Direkte: 3370 3740

Målet er at understøtte kommunerne i at udarbejde klimahandlingsplaner,
der identificerer indsatser og virkemidler for den enkelte kommune for at
kunne opfylde Paris-aftalen på kommunalt niveau.
Med DK2020 for hele Danmark tilbydes alle kommuner en fælles metode og
tilgang til klimaarbejdet. Der vil i projektet være lagt vægt på erfaringsudveksling og parløb mellem kommuner, der arbejder med ensartede områder
eller problemstillinger. Dermed vil DK2020 også være en del af det tværkommunale klimaarbejde på tværs af kommunerne i KKR og mellem KKR’erne.
Kommunerne er allerede i gang med den grønne omstilling og udviklingen af
bæredygtige lokalsamfund, og kommunerne har myndighedsansvaret på klimaområdet for opgaver forbundet med arbejdet med CO2-reduktion og klimatilpasning.
Ambitionen er, at alle kommuner går med i arbejdet med DK2020, og at KKR
sikrer den bedst mulige organisering og koordinering af indsatsen tværkommunalt.
Indhold
Udbredelsen af DK2020 vil bygge videre på erfaringer og metoder fra et pilotprojekt, der afsluttes i indeværende år, hvor 20 kommuner har deltaget.
DK2020 sikrer en fælles og afprøvet metode i arbejdet med klimahandleplaner i kommunerne, og giver et fundament for det tværkommunale klimasamarbejde indenfor fx strategisk energiplanlægning, kyst- og vandløbssikring
eller jordfordeling. Tilsvarende åbner det op for øget samarbejde om væsentlige områder indenfor CO2-reduktion, fx mobilitet og transport eller samarbejde med landbrugserhvervet.
Projektet vil både være et tilbud til de 77 kommuner, der ikke tidligere har
deltaget i DK2020 – samt de 20 første kommuner (benævnt Klimaalliancen),
der har deltaget i pilotprojektet med Realdania, og nu skal implementere klimahandlingsplanerne lokalt.
Organisering og opgaver
Arbejdet med udbredelse af DK2020-projeket forankres på tre niveauer (nationalt, tværkommunalt og lokalt).

Sags ID: SAG-2019-06158
Dok. ID: 2933295

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
Side 1 af 4

NOTAT

Nationalt niveau med såvel en politisk og administrativ forankring af partnerskabet1.
Den politiske styregruppe skal sikre projektets politiske forankring og sammensættes således:
-

5 politiske repræsentanter udpeget fra kommuner. 1 fra hver deltagende
KKR-geografi.
5 politiske repræsentanter udpeget fra regionerne. 1 fra hver deltagende
region.
1 politisk repræsentant, der repræsenterer Klimaalliancen2.
Hvert KKR vil på møderne i KKR i september skulle udpege en politisk
repræsentant til den politiske styregruppe.

KL vil også på forskellig vis bistå kommunernes og KKRs arbejde på klimaområdet og DK2020. KL vil i forbindelse med DK2020 eksempelvis løfte de
følgende opgaver:
– Sekretariatsbetjene de politiske repræsentanter i DK2020’s følgegruppe
– Deltage og bringe politiske input ind i projektstyregruppen
– Sekretariatsbetjening af de 20 kommuner (Klimaalliancen) fra pilotprojektets første fase med fokus på implementering fra CONCITO efter opstart
– Understøtte og facilitere videnopsamling og deling om klimaarbejdet på
tværs af kommuner og KKR
– Understøtte og facilitere videndeling mellem kommuner online og gennem netværk mv. om klimaarbejdet
– Sikre kobling mellem DK2020 og Energi- og CO2-regnskabet
– Indgå som sparrings- og videnpartner i den centrale projektgruppe for
CONCITO/C40.
Udbredelsen af DK2020 forudsætter et solidt ejerskab og stærk projektforankring på tværkommunalt niveau.
Hvert KKR afklarer og fastlægger, hvordan koordinering og organisering af
indsatsen tilrettelægges, så kommunerne bedst muligt kan drive arbejdet
fremad. Det vil være naturligt, at kommunerne/KKR tager en central rolle i
projektarbejdet i hver KKR-geografi, da kommunerne er myndighed på klimaområdet.
I hver KKR-geografi vil der skulle etableres en fremskudt enhed, der igennem projektperioden kan bistå og understøtte de deltagende kommuner med
udarbejdelse af kommunernes individuelle klimaplaner med afsæt i DK2020metoden og med faglig bistand fra CONCITO.

1

Aktørerne CONCITO og C40 kontoret i Danmark skal varetage den centrale projektledelse på

nationalt niveau.
2
Klimaalliancen dækker over de 20 første kommuner, der har deltaget i pilotprojektet med Realdania
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NOTAT

Konkret vil ressourcepersonerne i den fremskudte enhed i hver KKR-geografi skulle oplæres i brugen af DK2020-metoden af CONCITO og C40.
Den fremskudte enhed har i udvidelsen af DK2020 ansvaret for den direkte
vejledning af kommunerne - samt samarbejde, workshops mv. på tværs af
kommunerne i KKR-geografien. Arbejdet koordineres med og understøttes
løbende af CONCITO og C40.

Dato: 8. juni 2020
Sags ID: SAG-2019-06158
Dok. ID: 2933295
E-mail: SNM@kl.dk
Direkte: 3370 3740
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

Figur 1: Opgavebeskrivelse for den fremskudte enhed i KKR-geografien
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Listen ovenfor beskriver de samlede opgaver, der skal varetages af den
fremskudte enhed i KKR-geografien. KKR skal prioritere opgaverne, idet regionerne byder ind på varetagelsen af samme opgaver. Særligt opgaverne
1-3 er centrale og knyttet tæt til kommunernes myndighedsopgave.
Den væsentligste opgave er at være sparringspartner for DK2020-kommunerne i KKR-geografien. Der vil skulle afholdes månedlige 1:1 sparringsseancer med hver kommune om fremdrift og udfordringer i arbejdet med klimaplanerne lokalt – med input og bidrag fra CONCITO, C40 og eksterne konsulenter.
Derudover vil der være en lang række opgaver, som har karakter af mere
generel projektledelse, økonomistyring, mødeplanlægning og afvikling af
workshops på tværs af de deltagende kommuner i hver KKR-geografi, dialog
med regionale samarbejdsfora på klimaområdet, herunder etablering af
samarbejder og partnerskaber med virksomheder (industri, landbrug, handel
m.v.) og med andre lokale aktører (borgergrupper, landboforeninger, erhvervsudviklingsorganisationer m.v.) - samt øvrig dag-til-dag koordinering
med bl.a. den centrale projektledelse.

NOTAT

Dato: 8. juni 2020

Hver KKR vil – i dialog med den enkelte region – skulle afklare og fastlægge en
model for en tværkommunal projektforankring.
Arbejdet vil kunne tilrettelægges på forskellige måder i de enkelte KKR-geografier (fx ved ansættelse af en ny medarbejder, lægges ud i én ankerkommunemodel, tilkøbe en ekstern operatør eller noget tredje).
Opgaven vil have en lidt anden karakter end fx det fælleskommunale samarbejde på sundheds- og det specialiserede socialområde. Den tværkommunale
opgavevaretagelse går på at kunne understøtte kommunerne i at følge og
bruge den samme metode i arbejdet med klimahandleplaner.
Omfanget af opgaven vil i hvert KKR i afhænge af, hvor mange kommuner, der
tilslutter sig projektet i første og anden runde samt i hvilket omfang de enkelte
kommuner har behov for sparring og support.
Realdania og regionerne er bekendt med, at bidraget fra kommunernes side til
DK2020 er medarbejdertimer. Realdanias andel af budgettet er i kontant medfinansiering og dækker CONCITO og C40s videnunderstøttelse i projektet.

Det egentlige arbejde med klimahandlingsplanerne ligger på lokalt niveau.
Det er den enkelte kommune, der har ansvaret og opgaven med at udarbejde, vedtage og slutteligt implementere klimahandlingsplanen. Dermed er
det også den enkelte kommune, der vælger hvilke indsatser klimaplanen
skal indeholde og hvilke virkemidler, der skal bringes i anvendelse.
Mange kommuner arbejder allerede i dag med klimahandleplaner eller klimamål. En fælles systematisk tilgang vil gøre det nemmere at tage ideer fra
sammenlignelige kommuner og lette adgangen til tværkommunale samarbejder. Endvidere vil en del af de opgaver, der i dag løftes i de enkelte kommuner formentlig kunne løftes på tværs.
Kommunerne vil gennem DK2020-projektet modtage klimafaglig bistand,
vejledning samt sparring til at udvikle, opdatere eller tilpasse klimaarbejdet
lokalt, så det lever op til C40’s globale standard for klimaplanlægning Climate Action Planning Framework (CAPF).
Alle kommuner tilbydes mulighed for at deltage i, men deltagelse er frivilligt
og besluttes af den enkelte kommunalbestyrelse.
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3.5

Ønsker til ny praksisplan for almen praksis

Kommunale ønsker til Praksisplanen for almen praksis 2021
INDLEDNING
Praksisplan for almen praksis er en politisk aftale, der beskriver betingelserne for, at almen praksis
bidrager til den mest optimale behandling og sammenhæng for borgerne i sundhedsvæsenet,
herunder at almen praksis er dimensioneret, organiseret og kvalificeret til at deltage i samarbejdet
med de øvrige aktører i sundhedsvæsnet.
Praksisplanen er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og
almen praksis.
Den nye praksisplan for almen praksis skal gælde fra ultimo 2021. Praksisplanen skal bygge videre på
de erfaringer, der er opnået gennem de tidligere praksisplaner og være med til, at sikre den
nødvendige lægedækning i alle regionens kommuner samt styrke almen praksis’ samarbejde med
kommunen og andre aktører omkring borgerforløb.
Praksisplanen skal også medvirke til at sikre sundhedsaftalens gennemførelse ved at
beskrive/udfolde roller og opgaver i almen praksis i relation til sundhedsaftalens målsætninger inden
for fokusområderne; ældre og borgere med kronisk sygdom; borgere med psykisk sygdom samt børn
og unges sundhed. Det er områder, hvor en veltilrettelagt tværsektoriel indsats kan have en stor
positiv effekt for den enkelte borger.
Befolkningen lever længere og derigennem kommer der en stigning i borgere med en eller flere
kroniske sygdomme. Kortere indlæggelsestider og flere ambulante besøg medfører øget
kompleksitet i behandling og pleje i nærområdet. Borgerens behov, viden og præferencer er derfor
væsentlige, når vi sammen finder de bedste løsninger på tværs for at borgeren oplevet et
sammenhængende forløb.
I tråd med Sundhedsaftalen 2019-2023 ønskes der en praksisplan, hvor fokusering og forenkling
gennem prioritering af indsatser skal afstedkomme en funktionel og effektiv aftale.
Som oplæg til det videre arbejde med Praksisplanen 2021 har kommunerne haft mulighed for at
pege på temaer, der er vigtige for kommunerne i den kommende praksisplan.
Temaerne forelægges KKR-Hovedstaden med henblik på politiks inddragelse og prioritering.

TEMAER
1. Sikring af den nødvendige lægedækning
God lægedækning er væsentlig, hvis kommunerne og almen praksis skal løfte de mange opgaver
som det nære sundhedsvæsen pålægges i fremtiden. Ubesatte lægepraksis, og lægepraksis, der er
lukket for patienttilgang, er en udfordring, der løbende skal samarbejdes tæt omkring.

Rekruttering og fastholdelse er derfor vigtige aspekter for god lægedækning, herunder muligheden
for at praktiserende læger kan nedsætte sig i flermandspraksis eller praksisfællesskaber, hvilket er
med til at understøtte generationsskifte. Dette er vigtigt at adressere, da flere læger går på pension i
de kommende år og de yngre læger ønsker i højere grad at nedsætte sig i fællesskaber. Samtidig
understøtter flermandspraksis eller praksisfællesskaber ansættelse af praksispersonale. Dette kan
være med til at frigive ressourcer, så de praktiserende læger kan løse flere lægefaglige opgaver end i
dag. Der skal derfor være fokus på rekruttering og fastholdelse samt at sikre tidssvarende og
tilgængelige lokaler, der understøtter behovet for flermandspraksis og en organisering, der gør
praksisfællesskaber muligt.
Særligt har ordningen om fasttilknyttede læger på plejecentre styrket samarbejdet mellem almen
praksis og de kommunale medarbejdere – til stor gavn for borgerne. For nogle kommuner er det
fortsat en udfordring at få ansat faste læger på alle plejecentre, specielt i forhold til ordningen vedr.
botilbud efter §108 har kommunerne haft svært ved at få ansat fasttilknyttede læger. Derfor skal der
i forbindelse med en drøftelse af lægedækning også være fokus på rekruttering til ordningen om
fasttilknyttede læger på plejecentre og botilbud.

2. Tilgængelighed i almen praksis
Tilgængelighed i almen praksis er væsentligt for at fremtidssikre et velfungerende lokalt
sundhedsvæsen, hvor der er et tæt og gnidningsfrit samarbejde mellem almen praksis og
kommunerne.
Telefonisk tilgængelighed og tilgængelighed i form af muligheder for at aflægge sygebesøg er vigtige
elementer heri. I forhold til telefonisk tilgængelighed kan det være ”bagom numre” eller særlige
”tidsvinduer” til almen praksis f.eks. for kommunernes frontpersonale på sundheds- og
socialområdet. I forhold til sygebesøg kunne tilgængeligheden bestå i almen praksis muligheder for
at aflægge sygebesøg, når kommunens medarbejdere anmoder herom, hvor der både kan være tale
om et akut besøg eller et besøg af forebyggende karakter.
Der bør også være et særligt fokus på tilgængelighed og et styrket samarbejdet mellem almen
praksis og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i kommunerne. I dag er der ikke en systematisk
og sikker elektronisk kommunikation mellem parterne, hvilket giver udfordringer i dagligdagen i og
med, at der ikke kan kommunikeres om børn, der er under udredning, eller som almen praksis
identificerer som havende behov for udredning. Der skal her løbende sikres sammenhæng til
resultaterne fra Sundhedsaftalens arbejde med børn og unges sundhed, der særligt har fokus på
dette område.

3. Borgere med kronisk sygdom
Når flere borgere skal behandles udenfor sygehusene, er det vigtigt med et fortsat fokus på et
sammenhængende patientforløb - som er afgørende for at kunne yde en fokuseret indsats til
borgerne. Almen praksis skal i fremtiden varetage behandling og kontrol af flere borgere med
2

kronisk sygdom. Senest er der sket en udflytning til almen praksis af behandlingen for borgere med
KOL (Kronisk obstruktiv lungesygdom) og diabetes. Kommunerne ønsker at bidrage til, at borgerne
kan forblive i deres nærmiljø, og det er derfor vigtigt, at almen praksis rolle som tovholder styrkes.
Som følge af udflytningen bør der følges op på, om denne giver anledning til nye og ændrede
samarbejder om borgere med fx KOL, og type 2 diabetes. Dette eksempelvis via
forløbsprogrammerne herunder samarbejdet om henvisning til kommunernes sundhedstilbud og
brugen af telemedicin. Dertil er det vigtigt med et øget fokus på samarbejdet omkring medicin, hvor
systematisk medicingennemgang og mulighederne i anvendelsen af dosisdispensering har stor
betydning for patientsikkerheden
Der skal sættes særligt fokus på borgere med psykisk sygdom og mentalt helbred. Sundhedsprofilen
viser, at vi i disse år oplever mange unge med dårligt mental helbred og det er vigtigt af fokusere på,
hvordan vi kan samarbejde med de praktiserende læger om at styrke de unge til at håndtere de
udfordringer de måtte have.
Generelt bør der i den nye praksisplansærligt arbejdes med modeller, der sikrer et bedre samarbejde
på tværs af de tre sektorer således, at vi sikrer et fælles populationsansvar for borgere med kroniske
sygdomme.

4. De kommunale akutfunktioner/akutområdet
Det er vigtigt at styrke og fremme arbejdsgange der sikre et effektivt samarbejde mellem
eksempelvis lægerne og akutfunktionerne, herunder hurtige kontaktmuligheder og
rammedelegering for at foretage undersøgelser og iværksætte enkelte behandlingstiltag. Det er i
dag op til den enkelte kommune og de praktiserende læger at indgå disse aftaler, men et øget
samarbejde på tværs af kommunegrænser nødvendiggør, at der laves centrale tiltag for at aftaler
med almen praksis er regionalt dækkende.
Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden, som trådte i kraft 1. februar
2020, er et eksempel på en aftale, som dækker hele regionen. Aftalen er dog kun midlertidig, og hvis
der ikke laves en national aftale gennem overenskomstforhandlingerne, så bør der arbejdes
regionalt med en aftale som en del af praksisplanen.
Lægedækning af de midlertidige pladser og udskrivelse af borgere til eget hjem bør også have et
særligt fokus i en kommende praksisplan. Borgerne udskrives tidligere og tidligere, hvilket betyder,
at borgerne oftest har et betydeligt behandlingsbehov. Der er også en forholdsvis høj
genindlæggelsesprocent netop fra de midlertidige pladser, der peger på et behov for tættere lægelig
opfølgning grundet borgernes ustabile tilstand.
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Baggrund, formål, model og produkter

KKR - HOVEDSTADEN

Embedsmandsudvalget for Rammeaftalen, KKR Hovedstaden, har ønsket en ny sammenhængende model og analyse af udgiftsudviklingen og
forklarende faktorer på det specialiserede socialområde.

Formålet med rapporten er at give et overblik over udgiftsudviklingen både samlet set og fordelt på børn- og voksenområdet, samt viden om
vigtige faktorer, der påvirker udviklingen i udgifterne.
Denne monitorering erstatter tidligere analyser på området.
Dette er første rapport udarbejdet efter den nye model.
Produkter:
•
Denne rapport på KKR niveau.
•
Baggrundsmateriale til Embedsmandsudvalget.
•
Specifikke kommunedata inkl. benchmark med
socioøkonomiske sammenlignelige kommuner.
Se kilder og begrænsninger på s. 29
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UDGIFTER I ALT
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Opsamling: Udgifterne i alt
• Den generelle udvikling af udgifterne på det specialiserede socialområde i hovedstadskommunerne:
Hovedstadskommunerne anvendte 16,4 mia. kr. på det specialiserede socialområde i 2019. Det fordelte sig med 5,3 mia.
kr. til området for børn og unge med særlige behov og 11,2 mia. kr. til det specialiserede voksenområde.
• Udgifterne på det specialiserede socialområde har fra 2016 til 2019 udviklet sig langsommere for
hovedstadskommunerne end for alle landets kommuner. Dette gælder både det voksenspecialiserede område og for
området for børn og unge med særlige behov.
• På det voksenspecialiserede område er udgiftsudviklingen en til to procent om året i faste priser. For
hovedstadskommunerne samlet set, udgør det voksenspecialiserede område derfor et realpres på kommunernes
økonomi.
• På området for børn og unge med særlige behov er udgiftsudviklingen faldende i faste priser og i forhold til udviklingen
i antallet af 0-22-årige. For hovedstadskommunerne samlet set, udgør området for børn og unge ikke et øget økonomisk
pres, men der kan være et udgiftspres for de enkelte kommuner

• For hovedstadskommunerne samlet set, har budgettet været mindre end regnskabet i alle årene fra 2016-2019. Dette
gælder både på voksenområdet og på området for børn og unge med særlige behov. Merforbrug i forhold til budget har
svinget mellem fire og otte procent. Dette varierer naturligvis mellem de enkelte kommuner.
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Udvikling i udgifterne samlet set fra 2016-2019

KKR - HOVEDSTADEN

Hovedstadskommunerne anvendte i 2019 16,4 mia. kr. på det
specialiserede socialområde. Det fordelte sig med 5,3 mia. kr. til området
for børn og unge med særlige behov og 11,1 mia. kr. til det specialiserede
voksenområde.

Figur 1: Udgifterne på det specialiserede socialområde 2016 - 2019,
hovedstadskommunerne, faste 2020 priser

På det voksenspecialiserede område er udgiftsudviklingen en til to
procent om året i faste priser. For hovedstadskommunerne samlet set,
udgør det voksenspecialiserede område derfor et realpres på
kommunernes økonomi.
På området for børn og unge med særlige behov er udgiftsudviklingen
faldende i faste priser (og også i forhold til udvikling i antallet af 0-22-årige).
For hovedstadskommunerne samlet set, udgør området for børn og unge
ikke et øget økonomisk pres, men der kan være et pres fra området i de
enkelte kommuner.
Udgifterne på det specialiserede socialområde har fra 2016 til 2019 udviklet
sig langsommere for hovedstadskommunerne end for alle landets
kommuner. Dette gælder både det voksenspecialiserede område og for
området for børn og unge med særlige behov. Fra 2016 til 2019:
•

Er udgifterne samlet set på landsplan steget med ni procent og
fem procent i hovedstadskommunerne.

•

Er udgifterne på det voksenspecialiserede område på landsplan
steget med 13 procent og 8 procent i hovedstadskommunerne

•

Er udgifterne på området for børn og unge med særlige behov
på landsplan steget med en procent og faldet med en procent i
hovedstadskommunerne.

Kilde: KLK’s beregninger på baggrund af data fra statistikbanken.dk
Obs: Kontoplanændring på voksenområdet fra 2018, gør at tal fra 2017-2018 ikke er direkte sammenlignelige
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Figur 2: Budgetter og regnskaber fra 2016-2019 (i p/l 2020)

Budgetoverholdelse
Hvor regnskaberne viser kommunernes afholdte udgifter til området, angiver budgetterne
den afsatte økonomiske ramme.

KKR - HOVEDSTADEN

I 2019 udgjorde de afsatte budgetter til det specialiserede socialområde for
hovedstadskommunerne samlet set 15,8 mio. kr., mens regnskabsresultatet blev 16,4 mia.
kr. Det er et merforbrug på samlet set 0,4 mia. kr., hvilket svarer til fire procent.

Budgettet på det specialiserede socialområde har i hvert af årene fra 2016 til 2019 været
mindre end regnskabet. Ses der i bagvedliggende data, gælder dette både på
voksenområdet og på området for børn og unge med særlige behov. Forskellen mellem
budget og regnskab har de fleste af årene været lige stort på begge områder. Merforbruget
i forhold til budgettet har svinget mellem fire og otte procent.
Samlet set varierer merforbruget på de specialiserede socialområder mellem
kommunerne. I 2019 havde tre kommuner samlet set mindreforbrug. Fire kommuner
havde merforbrug på 15 procent eller derover. Den enkelte kommune vil kunne se sine
egne tal i den nøgletalsrapport og regneark med nøgletal på området, som forelægger for
hver kommune.

Figur 3: Merforbrug på det specialiserede socialområde 2019
fordelt på kommuner

KLK opfordrer kommunerne individuelt til en opmærksomhed på en mere retvisende
budgetlægning ift. styring og ledelsen af det specialiserede socialområde.
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DET SPECIALISEREDE
VOKSENOMRÅDE
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Opsamling: Voksenområdet
KKR - HOVEDSTADEN

• I 2019 anvendte hovedstadskommunerne 11,1 mia. kr. på området. Siden 2016 er udgifterne i faste priser i gennemsnit
steget med en til to procent, og området udgør derfor en økonomisk udfordring for hovedstadskommunerne under et.
• Udgiftsniveauet pr. 18-64-årig i hovedstadskommunerne er dog samlet set fire procent lavere end for alle landets
kommuner.
• Stigningen i udgifterne fra 2018 til 2019 kan særligt henføres til stigende udgifter til herberger og krisecentre, samt
generel forebyggende rådgivning, mens der var faldende udgifter til bostøtte.
• Generelt har der været et fald i antallet af modtagere af bostøtte, botilbud og dagtilbud fra 2016 til 2018. Udgifterne til
området er i samme periode steget, hvilket skyldes stigende udgifter pr. modtagere af ydelser på området. Der tages
forbehold for datakvaliteten.
• For de bagvedliggende faktorer af betydning for udviklingen, har der været en stigning i antallet af borgere med udvalgte
diagnoser. Det vedrører særligt autismespektrumforstyrrelser, ADHD og angst, men der har også været en stigning i de
øvrige diagnoser.
• Der er meget stor variation i andelen af borgere med de udvalgte diagnoser, der modtager en indsats fra det
specialiserede socialområde i de enkelte kommuner.
• For både modtagere af bostøtte og botilbud har der været et faldt i antallet af modtagere, der er førtidspensionister.
Særligt borgere med tilknytning til Jobcentrene udgør en voksende andel af de der modtager bostøtte.
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Det specialiserede voksenområde
I 2019 anvendte hovedstadskommunerne, som allerede nævnt, 11,1 mia. kr. på det voksenspecialiserede område. Udgifterne til
voksenspecialområdet pr. 18-64 årig varierer betydeligt mellem kommunerne, som det fremgår af figur 4.

KKR - HOVEDSTADEN

Udgiftsniveauet pr. 18-64-årig i hovedstadskommunerne er samlet set fire procent lavere end for alle landets kommuner. Som det fremgår af figur 5,
er der dog højere udgifter til misbrugsbehandling, krisecenter og herberg samt dagtilbud i hovedstadskommunerne.
KLK opfordrer kommunerne individuelt til en opmærksomhed på udgiftsudviklingen og faglig praksis hvad angår tiltag og indsatser omkring
borgere, der har søgt ophold på krisecenter og herberg, samt udgiftsudviklingen og faglig praksis hvad angår brugen af dagtilbud.
Figur 4: Udgift pr. 18-66 årige fordelt på kommuner i 2019

Figur 5: Udgift pr. 18-66 årige i KKR-H og hele landet i 2019

Hele landet

Landsgennemsnit 9.964 kr.
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Udvikling over årene - særligt vedrørende botilbud
Ses der isoleret på udgifterne fra 2018 til 2019, kan stigningen i udgifterne særligt henføres til herberger og krisecentre, samt generel forebyggende
rådgivning, mens der var faldende udgifter til bostøtte.
Den enkeltstående indsats, der har størst betydning for kommunernes udgifter på det voksenspecialiserede område, er botilbud. Udviklingen har været
udgiftsmæssig stabil fra 2018 til 2019. Men figur 7 viser stor variationen på antal borgere i botilbud pr. 1.000 18-66-årige kommunerne imellem.

KKR - HOVEDSTADEN

Der ikke umiddelbart muligt at sammenligne udgifterne på voksenområdet før og efter 2018 grundet ændringer i kontoplanen.
KLK opfordrer kommunerne fælles til en opmærksomhed på:
• At opsamle og dele læring fra kommuner med få borgere i botilbud og lave gennemsnitsudgifter
• Handlinger og tiltag omkring botilbudsområdet bliver målgruppespecificeret. Herunder kunne muligheden for at prioritere et årligt fokus i
Socialtilsynets arbejdet udnyttes.
Figur 6: Udvikling i udgifter pr. borger mellem 18-66 år

Figur 7: Antal borgere i botilbud pr. 1.000 mellem 18-66 år

Landsgennemsnit findes ikke, da der er
tale om tal fra Ballerup benchmark, der
kun udføres i hovedstadskommunerne
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Udgifter, modtagere og enhedsudgifter

Figur 9: Udvikling i helårsmodtagere for hovedstadskommunerne

Udgifterne til bostøtte, botilbud, dagtilbud og assistance (BPA) udgør tilsammen over
80 procent af udgifterne på det specialiserede voksenområde. Udviklingen fra 2017 til
2018 kan hovedsageligt henføres til ændringerne i kontoplanen.

Det gælder generelt, at når der sker et fald i antallet af modtagere, stiger de
gennemsnitlige enhedspriser, mens det omvendte gælder ved en stigning i antallet af
modtagere. Dette vurderes også gældende her, særligt vedrørende botilbud.
På grund af usikkerhed med data, kan faldet i brug af botilbud være overvurderet.

Figur 8: Udgifter på 18-66 årige til Bostøtte, Botilbud, Dagtilbud i 2019
Kun data fra 27 kommuner, kan ikke afstemmes til figur 5.

KKR - HOVEDSTADEN

Der er en nedgang i antallet af alle modtagere, bortset fra assistance/BPA. Variation i
udviklingen i antallet af modtagere mellem årene kan henføres til usikkerhed i de
manuelle indberetninger fra kommunerne til Ballerup benchmark.

Figur 10: Udvikling i enhedsudgifter for hovedstadskommunerne
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Målgrupper: Bostøtte og botilbud
Viden om udvikling i målgruppen er væsentlig ift. udvikling af både forebyggende og fremtidige indsatser på området.
Nedenfor er angivet udviklingen i andelen af modtagere af bostøtte og bostøtte fordelt på målgrupper.

KKR - HOVEDSTADEN

Både i bostøtten og i botilbud har der i perioden 2015-2018 været stigning i andelen med intellektuel/kognitiv forstyrrelse og et fald i borgere med sindslidelser.
• Dog udgør borgere med grupperet målgruppe (sindslidelser eller andet socialt problem) knapt 65% af alle borgere der modtager bostøtte.
• Borgere med intellektuel/kognitiv forstyrrelse eller fysisk funktionsnedsættelse udgør 77% af borgere i botilbuddene.
Nedenstående gruppering foretages af sagsbehandlere ifm. med deres registreringer i fagsystemerne. Her kan diagnoser som ADHD og autisme
spektrumforstyrrelser være registeret som kognitiv forstyrrelse. Dette modsat næste side, hvor disse diagnoser er registeret af hospitalspsykiatrien, og disse
derfor kan nævnes som en sindslidelse/psykiatrisk diagnose.
Figur 11: Udvikling i målgrupper ift. antal af indsatsmodtagere i bostøtte

Figur 12: Udvikling i målgrupper ift. antal af indsatsmodtagere i botilbud.
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Figur 13: Andel borgere med udvalgte (psykiatriske) diagnoser i 2018
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Udviklingen i udvalgte diagnoser
Som det fremgår under målgrupper, har en del af modtagerne af ydelser på det
voksenspecialiserede område forskellige udfordringer. Samtidig afhænger succesen i
indsatsen af, at den eksisterende og kommende tilbudsvifte matcher borgernes behov. Det
er derfor væsentligt at kigge på forskellige diagnosegrupper. Se udviklingen her.
Figur 13 viser variationen mellem kommunerne ift. andel af borgere med en diagnose
stillet af hospitalspsykiatrien. Figur 14 viser en oversigt over udviklingen i diagnoser hos
alle borgere over 18 år, der har været i kontakt med hospitalspsykiatrien.
Der har været en stigning i næsten alle diagnosegrupperne fra 2015-2018. Der har været
mindst udvikling i de store diagnosegrupper som akut belastningsreaktion og depression.
Størst vækst har der været blandt borgere der lider af autismespektrumforstyrrelse, PTSD,
ADHD og angst.

Landsgennemsnit er 7,15%

Figur 14: Udviklingen i udvalgte diagnosegrupper

Data inkluderer ikke borgere, der behandles af privatpraktiserende speciallæger eller af
egen læge. De 10 kommunerne, der mangler data i Danmarks Statistik, medgår ikke og
fremstår med hvid farve.
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Andel borgere med udvalgte diagnoser i specialiserede tilbud
En del af borgere har forskellige diagnoser, men der er stor forskel på funktionsnedsættelsen, selv
inden for den samme diagnose. Der er også stor forskel på om borgere med samme diagnoser
tilknyttes samme indsatser på det specialiserede socialområde i de forskellige kommuner.

Figur 16: Andel borgere med autisme der modtog en indsats

Af figur 16 og 17 fremgår udviklingen og variansen hvad angår borgere med netop de diagnoser og
samtidig indsats. De stiplede linjer angiver de kommuner med henholdsvis højst eller lavest andel
netop det år.

ANDEL DSATSMODTAGERE PR. DIAGNOSE

Af figur 15 fremgår andelen af borgere med en diagnose, der har en indsats på det specialiserede
socialområde. Det fremgår, at den største andel af borgere med en af de udvalgte diagnoser og
samtidig indsats, er borgere med skizofreni og autismespektrumforstyrrelse.
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KLK opfordrer kommunerne individuelt til en opmærksomhed på den faglig praksis og indsatser,
hvis kommunen har en høj andel af borgere med de udvalgte diagnoser, der får en specialiseret
indsats.
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Figur 17: Andel borgere med skizofreni der modtog en indsats

Figur 15: Andel borgere med diagnose der modtog et specialiseret tilbud i 2018
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Forsørgelsesgrundlag

Figur 18: Forsørgelsesgrundlag blandt nystartede modtagere

KKR - HOVEDSTADEN

Borgernes forsørgelsesgrundlag indikerer muligheden for alternative
indsatser og evt. utilsigtede forskydninger i brugen af disse.

For både modtagere af bostøtte og botilbud er der sket et fald i andelen af
nye modtagere af støtte, der er førtidspensionister. Omkring
strukturreformen i 2007 var målgruppen af borgere på det specialiserede
socialområde som oftest førtidspensionister. Ældre fik hjælp fra
kommunens ældreområde og de ledige i jobcentret. Der er dog også i
hovedstadskommunerne siden 2007 og frem til 2018 været et fald i antallet
af førtidspensionister.
Antallet af modtagere af ydelser på det specialiserede voksenområde, der
samtidig har en sag í Jobcentret, er fortsat stigende. Når en borger både
har en social sag og en sag i jobcentret, medfører det ofte, at borgeren
også har to sagsbehandlere, og at koordinationsbehovet mellem
indsatserne øges markant. For modtagere af bostøtte, vil der i nogle
tilfælde være både økonomisk og fagligt potentiale i at tildele borgeren en
mentor fra beskæftigelsesområdet i stedet for bostøtte.
Selvforsørgelse dækker også folkepension.
KLK opfordrer kommunerne individuelt til en opmærksomhed på
mulighederne for at fastholde borgeren i normaltilbud som Jobcenter og
ældretilbud.

16

KKR - HOVEDSTADEN

MONITORERING 2020, DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

DET SPECIALISEREDE
BØRNEOMRÅDE
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Opsamling: Børneområdet
•

Økonomisk anvendte hovedstadskommunerne i 2019 5,3 mia. kr. på området, hvilket har været niveauet siden 2016.
Udgiftsniveauet pr. 0-22-årig i hovedstadskommunerne er dog samlet set tre procent lavere end for alle landets kommuner.

•

I perioden har der været faldende udgifter til anbringelser og stigende udgifter til forebyggende foranstaltninger.

•

Stigningen i udgifterne til de forebyggende foranstaltninger skyldes både, at der iværksættes flere foranstaltninger, og at
foranstaltningerne i gennemsnit er blevet dyrere.

•

Faldet i udgifter til anbringelser skyldes to modsatrettede tendenser. Antallet af anbragte børn og unge er faldende, men de
gennemsnitlige enhedspriser pr. anbringelse er stigende.

•

Sammenlignet med landsplan er enhedsudgifterne til både forebyggende foranstaltninger såvel som anbringelser, væsentligt højere
i hovedstadskommunerne end i resten af landet.

•

For de bagvedliggende faktorer af betydning for udviklingen er, har der fra 2015 været:
•

En stigning i antallet af børn og unge med psykiatrisk diagnose, særligt ADHD, autisme og angst.

•

En stigning i antallet af underretninger.
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Figur 20: Udvikling i udgifter til forebyggelse og anbringelser pr. 0-22 årige i
hovedstadskommunerne

Det specialiserede børneområde
Økonomisk anvendte hovedstadskommunerne i 2019 5,3 mia. kr. på området, hvilket har
været niveauet siden 2016. Som det fremgår af figur 20, dækker dette dog over en stigende
tendens (med fald i 2019) ift. forebyggende indsatser og faldende udgifter ift. anbringelser.

KKR - HOVEDSTADEN

Udgifterne til området for børn og unge med særlige behov varierer dog betydeligt mellem
hovedstadskommunerne, se figur 19.

Udgiftsniveauet pr. 0-22-årig i hovedstadskommunerne er dog samlet set tre procent lavere
end for alle landets kommuner. Samlet set bruger hovedstadskommunerne mere på
forebyggende foranstaltninger og døgninstitutioner end hvad der bruges på landsplan. Men
hovedstadskommunerne ligger under landsgennemsnit hvad angår anbringelser,
opholdssteder og plejefamilier. Se figur 21.

Figur 19: Udgift pr. 0-22 årige fordelt på kommuner i 2019

Landsgennemsnit 10.961 kr.

Figur 21: Udgift pr. 0-22 årige i KKR-H og hele landet i 2019
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Forebyggelse
•

Samlet set har udgifterne på området været uændrede. Dette dækker dog over en stigning i udgifter fra 2016-2018 til forebyggelse.

•

Der er dog stor variation mellem kommunerne i andelen af udgifter, der anvendes til forebyggelse, af de samlede udgifter. Se figur 22.

•

Der er også stor variation i udviklingen i de forskellige typer af forebyggende foranstaltninger:
•
Der ses særligt en stigning i udgifterne til familiebehandling.
•
Der ses et fald i udgifterne til kontaktpersoner, særlige dagtilbud og klubber, samt økonomisk støtte.
•
Stigningen i ”øvrig” skal ses sammen med pædagogisk støtte og dækker over en ændring i kontoplanen

Figur 22: Andel af udgifter til forebyggende
foranstaltninger ud af de samlede udgifter

Figur 23: Udvikling i udgifter til forebyggende foranstaltninger pr. borger mellem 0-22 år.

Landsgennemsnit 42%
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Forebyggelse
•

Sammen med de stigende udgifter til forebyggelse, ses der også et stigende antal foranstaltninger og indsatser. Men på trods af dette, ses
det også, at gennemsnitspriserne er stigende, jf. figur 24.

•

Sammenlignet med landsplan, er enhedsudgifterne til forebyggende foranstaltninger væsentligt højere i hovedstadskommunerne end i
resten af landet. I 2019 kostede en forebyggende foranstaltning 226.000 kr. pr. barn og ung i hovedstadsområdet, hvilket er 55.000 kr.
højere end landsgennemsnittet (33%).

KLK opfordrer kommunerne fælles til en opmærksomhed på at opsamle og dele læring fra kommuner, der er lykkedes med forebyggende
indsatser og som har nedbragt antallet af anbragte børn og unge.
Figur 24 Forebyggende foranstaltninger indexeret:
Udgifter, mængder og enhedspriser, 2016-2018

Figur 25: Udvikling i udgifter til forebyggende foranstaltninger
pr. borger mellem 0-22 år.
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Anbringelser
•

De samlede udgifter til anbringer er faldende. Der ses et fald i udgifter pr. indbygger mellem 0-22 år på alle næsten alle
anbringelsesområder – dog særligt opholdssteder og døgninstitutioner.

•

Der er dog stor variation i kommunerne ift. antallet af anbringelser. I figur 26 ses antal af anbragte pr.1.000 mellem 0-22 år.

KLK opfordrer kommunerne fælles til at arbejde med fælles rekruttering af plejefamiler, med henblik på at styrke kommunernes
muligheder for brug af plejefamilier.
Figur 26: Antal anbragte pr. 1.000 mellem 0-22 år.

Figur 27: Udvikling i udgifter til anbringelser pr. borger mellem 0-22 år.
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Anbringelser
•

Sammen med de faldende udgifter til anbringelser, ses der også et fald i antallet af anbringelser. Dog ses stigende enhedspriser.

•

Sammenlignet med landsplan, er enhedsudgifterne til anbringelser væsentligt højere i hovedstadskommunerne end i resten af landet. I
2019 kostede en anbringelse i hovedstaden 857.000 kr. pr. barn og ung, hvilket er 130.000 kr. højere end landsgennemsnittet (19%).

Figur 28: Anbringelser indexeret:
Udgifter, mængder og enhedspriser, 2016-2018

Figur 29: Udvikling i udgifter til anbringelser pr. borger mellem 0-22 år.
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Udvalgte diagnoser - børn og unge
En del af de børn og unge, der modtager indsatser fra det specialiserede børn og ungeområde, er udfordret af forskellige former for sindslidelser.
Succesen med de tilbud, kommunen kan tilbyde børnene og de unge, er sammenhængende med hvorvidt tilbuddene matcher de behov og
udfordringer, deres handicap giver. Det er derfor væsentligt at følge udviklingen ift. fokus på indsatsviften.

KKR - HOVEDSTADEN

Nedenfor en oversigt den store variation mellem kommunerne og udviklingen i udvalgte psykiatriske diagnoser hos 0-17 årige, der har været i
kontakt med hospitalspsykiatrien.
Stigningen har været størst blandt de diagnosegrupper, som i forvejen har ramt et stort antal børn og unge. Det gælder:
• ADHD, hvor der har været en stigning på 28 %
• Autismespektrumforstyrrelser, der er steget med 40 %
• Angst, der er steget med 31 %
Figur 31: Andel 0-17-årige med en psykiatrisk diagnose i 2018,
Figur 30: Udvikling i antal børn (0-17 år) med udvalgte diagnoser fra 2015-2018
fordelt på kommuner

Landsgennemsnit 8,83%
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Underretninger
Udviklingen i underretninger er en indikation for belastningen af kommunens område for børn og unge med særlige behov. Det samlede antal
underretninger i hovedstadskommunerne er steget med 30 procent fra 2015 til 2018.

KKR - HOVEDSTADEN

I den samme periode er antallet af underretninger steget betydeligt mere hos de kommuner, som har det højeste antal underretninger, mens
udviklingen i antallet af underretninger nogenlunde har fulgt gennemsnittet i kommunerne med færrest underretninger.
Som det ses af figur 33, er der også stor variation i hvor mange kommuner der modtager mere end en underretning pr. barn/ung.

Figur 32: Udvikling i antal underretning pr.1.000 mellem 0-22 år

Max og min angiver den kommune der i det givne år havde flest eller færrest
underretninger

Figur 33: Udvikling i antal børn og antal underretninger
pr.1.000 mellem 0-22 år
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Underretninger
En del af de børn og unge, der modtages underretninger på, modtager indsatser fra det specialiserede børn og ungeområde. Succesen med de tilbud,
kommunen kan tilbyde børnene og de unge, er sammenhængende med hvorvidt tilbuddene matcher deres behov og udfordringer. Det er derfor
væsentligt også at følge udviklingen ift. fokus på indsatsviften.

KLK opfordrer kommunerne individuelt til en opmærksomhed på, om der i kommunen er tilstrækkelige tilgængelige råd og vejledningsmuligheder ift.
udadreagerende adfærd hos skoler, daginstitutioner og andre relevante aktører.
Figur 34: Årsag til underretning pr.1.000 mellem 0-22 år
25

Antal pr. 1.000 0-22-årig
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Særligt mange underretninger laves på baggrund af bekymrende adfærd hos barn og ung, fx udadreagerende adfærd og højt konfliktniveau eller vold i
hjemmet mellem voksne.
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OPSAMLING OG
ANBEFALINGER

27

MONITORERING 2020, DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

Opsamling fra KLK
KLK opfordrer kommunerne individuelt til en opmærksomhed på:

Analyse

• En mere retvisende budgetlægning ift. styring og ledelse af området.

• Udgiftsudviklingen og faglig praksis hvad angår tiltag og indsatser omkring borgere, der har søgt ophold på
krisecenter og herberg.
KKR - HOVEDSTADEN

• Udgiftsudviklingen og faglig praksis hvad angår brugen af dagtilbud.
• Mulighederne for at fastholde borgeren i normaltilbud som Jobcenter og ældretilbud.

Handlinger
og tiltag

• Den faglig praksis og indsatser, hvis kommunen har en høj andel af borgere med de udvalgte diagnoser, der
får en specialiserede indsats.

• Om der i kommunen er tilstrækkelige tilgængelige råd og vejledningsmuligheder ift. udadreagerende adfærd
hos skoler, daginstitutioner og andre relevante aktører.

Påvirkning
af praksis

KLK opfordrer kommunerne fælles til en opmærksomhed på:
• At opsamle og dele læring fra kommuner, som har få borgere i botilbud og lave gennemsnitsudgifter

• Handlinger og tiltag omkring det udgiftstunge botilbudsområd i øvrigt bliver målgruppespecificeret. Herunder
kunne muligheden for at prioritere et årligt fokus i Socialtilsynets arbejdet udnyttes.
• Forbedre af data på det voksenspecialiserede område (også et punkt i økonomiaftalen 2020).
• At der ved implementering af ny takststruktur i hovedstadskommunerne sikres størst mulig ensartethed i
kommunernes såvel som de private tilbuds opbygning af de nye takster (hvis muligt), for at understøtte
gennemsigtighed og fremtidige analyser.

• Opsamle og deling af læring fra kommuner, der er lykkedes med forebyggende indsatser og har nedbragt
antallet af anbragte børn og unge.
• At arbejde med fælles rekruttering af plejefamilier, med henblik på at styrke kommunernes muligheder for brug
af plejefamilier.
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Datakilder, hensigt og begrænsninger

KKR - HOVEDSTADEN

Datakilder:
Niveau 1 og 2, udgiftsudvikling:
•
Budget og regnskabsdata fra Danmarks Statistik til og med 2019 tal.
Niveau 3, antal og enhedsudgifter:
•
0-18 år fra Danmarks Statistik
•
18 år+ fra Ballerup Benchmark
Niveau 4, øvrige forklaringer:
•
Forskeradgang og data via Danmarks Statistik
Hensigt:
Der er med denne analysemodel søgt at reducere i de manuelle,
tidskrævende, fejlpotentielle dataindsamlinger. KLK anbefaler, at der i
stedet fokuseres på at få rapporteret data til Danmarks Statistik korrekt.

Begrænsninger:
På grund af ændringer i den autoriserede kontoplan fra og med regnskab
2018, er det ikke umiddelbart muligt at sammenligne udgifterne på
voksenområdet før og efter 2018.

Af forskellige årsager har 10 kommuner i 2018 ikke data om antallet af
borgere i Danmarks Statistik.
Derfor:
•
Anvendes manuelt indhentede data fra Ballerup Benchmark i niveau 3
for 18 år+. Der forelægger tal for 2018. Gribskov og Dragør indgår ikke.
•
Er der ikke data og dermed forklarende faktorer på niveau 4 for disse
10 kommuner.
Det vedrører: Ishøj, Vallensbæk, Tårnby, Dragør, Egedal, Gribskov,
Glostrup, Rudersdal, Herlev og Høje-Taastrup. Ishøj indberetter for
Vallensbæk og Tårnby indberetter for Dragør.
Der er rettet flere henvendelser til berørte kommuner og afholdt workshop
ift. at sikre, at data for 2019 bliver korrekt indberettet til Danmarks Statistik.
Når data til Danmarks Statistik er korrekte, anbefaler KLK, at indsamling af
data til Ballerup Benchmark ophører.
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Rekruttering til velfærdsområderne

NOTAT

Rekrutteringsudfordringer på velfærdsområderne i KKRHovedstaden
Dette notat opsummerer aktuelle data og udfordringer omkring
rekruttering til udvalgte velfærdsområder og kommer med anbefalinger til,
hvordan KKR Hovedstaden og de øvrige aktører på området kan handle.
Notatet peger bl.a. på, at der bør handles på følgende områder for at sikre
et kvalificeret rekrutteringsgrundlag i de kommende år:
-Øget kvalitet i velfærdsuddannelserne – herunder en styrket praktik
-Tiltrækning af en ny gruppe ansøgere med bedre faglige kvalifikationer
-Justering af de rammer og incitamentsstrukturer, der står i vejen for
tiltrækning, fastholdelse og uddannelse af potentielle medarbejdere til
velfærdsområderne.
Baggrund
KKR Hovedstaden har fokus på rekruttering og uddannelse af kvalificerede
medarbejdere til velfærdsopgaverne i de kommende år. KKR har tidligere
godkendt anbefalinger omkring rekrutteringsudfordringerne på
sundhedsområdet og besluttede i februar 2019, at der var behov for at
afdække rekrutteringsmulighederne på pædagog- og lærerområdet.
Samtidig har KKR bedt om, at rammepapiret fra 2017 omkring flere unge i
erhvervsuddannelse opdateres, så det afspejler de nuværende
målsætninger og ambitioner i de 29 kommuner.
Nedenfor følger data omkring den aktuelle og forventede
rekrutteringssituation.
Aktuelle data omkring rekrutteringssituationen på velfærdsområderne
I hovedstaden presser følgende områder kommunernes ønske om at kunne
rekruttere et tilstrækkeligt antal medarbejdere og fastholde velfærden i de
kommende år:
-I 2030 forventes det, at antallet af børn i alderen 0-6 år vil stige med 18
procent.
-Antallet af 17-årige forventes samlet set at stige med 3 procent i
hovedstaden i 2030, men det er kun 8 kommuner, der vil opleve denne
stigning. De øvrige 21 kommuner vil opleve et fald i denne gruppe og
dermed en nedgang i det potentielle rekrutteringsgrundlag.
-Antal borgere over 65 stiger i de kommende år og i 2030 forventes der 59
procent flere +80-årige. Der er dog store kommunale forskelle i
stigningstakten, fra 23 procent i Rødovre til 140 procent i Ishøj.
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NOTAT

-På landsplan forudser KL at over 100.000 kommunalt ansatte, kan være
gået på efterløn eller pension i 20291.
-Andelen af 60+ årige medarbejdere på sundhedsområdet er mere end
fordoblet siden 2010 og ligger aktuelt på 13,8 procent.
-Der er udfordringer med at rekruttere og fastholde elever på social og
sundhedsuddannelserne, og samlet set er antallet af unge i hovedstaden
der søger en erhvervsuddannelse de sidste 10 år stort set uforandret på ca.
14%.
Der er bred enighed om, at der aktuelt er udfordringer med rekruttering på
sundhedsområdet. På andre velfærdsområder er der også meldinger om, at
kommunerne i hovedstaden har eller forventer rekrutteringsudfordringer i
større eller mindre grad.
Søgningen til pædagog- og læreruddannelserne har været faldende gennem
de seneste år, og aktuelt er der ikke nok ansøgere til at fylde
dimensioneringen på disse to uddannelser. De to andre store
velfærdsuddannelser, sygeplejerske og socialrådgiver, oplever dog en svagt
stigende søgning.
KKR-afdækning af rekrutteringssituationen
En lokal KKR afdækning blandt dagtilbudschefer i hovedstaden peger på, at
der allerede nu er udfordringer med at rekruttere kvalificerede pædagoger,
og at det forventes, at disse udfordringer vi stige i de kommende år. I
afdækningen peger knapt 90 procent af kommunerne i hovedstaden på
større eller mindre aktuelle rekrutteringsudfordringer, mens samtlige
kommuner tilkendegiver, at de forventer rekrutteringsudfordringer i de
kommende år.
En afdækning fra hovedstadens skolechefer viser, at der potentielt kan
opstå problemer med at rekruttere et tilstrækkeligt antal kvalificerede
lærere. Således peger afdækningen på, at op mod 85 procent af
kommunerne forventer rekrutteringsudfordringer i de kommende år.
Samtidig viser en analyse fra Danmarks Lærerforening, at andelen af ikkeuddannede lærere er størst på Sjælland2. Udfordringerne på lærerområdet
handler således ikke kun om at få besat stillingerne, men også om at kunne
rekruttere uddannede lærere med de efterspurgte linjefag.
På pædagoguddannelsen er det faglige niveau blandt ansøgerne lavt, mens
læreruddannelsen siden 2013 har haft væsentligt flere ansøgere med
1

https://www.kl.dk/nyheder/momentum/2019/nr-13/flere-og-flere-kommunaltansatte-naermer-sig-pensionsalder/
2
https://www.folkeskolen.dk/1089978/laerermanglen-er-foerst-og-fremmest-etoest-for-storebaelt-problem
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karakterer over 9. Til gengæld er frafaldet højt på læreruddannelsen og
gennemførslen tilsvarende lav. I de kommende år er der derfor brug for at
tiltrække et øget antal kvalificerede ansøgere og understøtte, at de
gennemfører uddannelsen med gode resultater.
Ledigheden er aktuelt lav på pædagog og lærerområdet (og på de øvrige
velfærdsuddannelser), og den nuværende gruppe af ledige, vil ikke
umiddelbart kunne løse ambitionerne om flere højt kvalificerede
medarbejdere til velfærdsområderne.
Hvad bør KKR og de øvrige aktører gøre?
Hvis kommunerne i fremtiden skal kunne tiltrække højt kvalificerede
medarbejdere til velfærdsområderne i kommunerne, er der brug for at
handle. Det anbefales derfor, at der i de kommende år arbejdes målrettet
med initiativer, der kan understøtte dette.
1.Hvad bør KKR gøre?
KKR Hovedstaden:
1. Handler på den aktuelle nationale kampagne ”Uddannelse med mening”
omkring rekruttering til velfærdsuddannelser (FH, KL, DR og Danske
Professionshøjskoler) ved at samarbejde tæt med Københavns
Professionshøjskole (KP) om konkrete regionale initiativer i hovedstaden
2. Opfordrer alle kommuner til at udarbejde en lokal uddannelsesstrategi,
hvor det tydeligt fremgår, hvilke ambitionere man har omkring
uddannelsesforpligtigelsen og rekrutteringsudfordringerne i de kommende
år. Dette bør ske med afsæt i KKR´s Fælles Uddannelsesstrategi og kan evt.
understøttes med en fælles skabelon fra KKR sekretariatet
3. Forpligter kommunerne til at samarbejde med
uddannelsesinstitutionerne om at udvikle modtagelsen af studerende,
elever og nyuddannede (fælles introforløb og mentorordninger) og tilslutte
sig ”Partnerskabet for sammenhængende uddannelse”. Et partnerskab,
hvis formål er at styrke ledelsesinformationen og det forpligtende
samarbejde mellem kommunerne, SOSU-H og KP om uddannelsesopgaven3
4. Indhenter gode eksempler og videreformidle konkrete bud på, hvordan
nogle kommuner løfter rekrutteringsudfordringerne med succes
5. Tager sammen med KP initiativ til fælles dialog med de faglige
organisationer i hovedstaden omkring, hvordan velfærdsuddannelserne i
hovedstadsregionen kan brandes og tales op med henblik på at øge
3

SSOSU-H, KP, Region H og København, Halsnæs og Ishøj Kommune, hvor
sidstnævnte også er VUB-repræsentant, er ansvarlige for udviklingen af
partnerskabet. Partnerskabet er åbent for alle kommuner.
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søgningen til uddannelserne. Dette bør udmønte sig i projekter og
samarbejder, der afprøver nye veje til flere velfærdsuddannede –
eksempelvis fritidsjob, for-forløb, opkvalificeringsindsatser og omskoling.
6. Beslutter, at alle kommuner giver håndslag på, at der arbejdes ud fra en
fælleskommunal vinkel i forhold til rekruttering til velfærdsområderne i
kommunerne i de kommende år
7. Sikrer, at de kommunale repræsentanter i bestyrelserne på gymnasier
klædes på til at understøtte en tydeligere og mere attraktiv karrierevej fra
gymnasie til velfærdsuddannelserne
2.Hvad bør uddannelsesinstitutionerne gøre?
Københavns Professionshøjskole (og SOSU H):
1. Arbejder tæt sammen med kommunerne om at sikre kvaliteten i
velfærdsuddannelserne (herunder praktikken) med afsæt i den netop
indgåede partnerskabsaftale mellem KL og Danske professionshøjskoler
2. Udvikler velfærdsuddannelserne og de faglige miljøer, så de både
appellerer til den gruppe af unge, som på nuværende tidspunkt fravælger
uddannelserne og til de nuværende medarbejdere i kommunerne, som via
opkvalificering eller efteruddannelse kan ansættes i ledige job på
velfærdsområdet
3. Udvikler samarbejdet med ungdomsuddannelserne med henblik på
oplagte overgange og mulighed for positive omvalg. I den forbindelse
anbefales det at indlede et samarbejde med de gymnasiale uddannelser og
SOSU H om udvikling af et forsøg med en gymnasial uddannelse målrettet
mod velfærdsuddannelserne – en VEX på linje med HTX, HHX og STX.
Drøftelser og modelbeskrivelse af dette er allerede påbegyndt
4. Styrker samarbejdet med den kommunale og statslige studie- og
karrierevejledning med henblik på at udvikle flere fysiske og digitale
initiativer, der kan lede flere unge mod en karriere på velfærdsområdet.
3. Hvad bør der gøres fra centralt hold?
KKR opfordrer KL og Regeringen til at:
1. Lempe og målrette regler og rammer for uddannelse af flere
meritpædagoger, så det fx bliver nemmere at omskole ledige akademikere
til pædagogfaget
2. Sikre en permanent øget finansiering til velfærdsuddannelserne med
særligt fokus på pædagoguddannelsen, der aktuelt er den dårligst
finansierede professionsbacheloruddannelse
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3. Målrette midler til uddannelse og kompetenceudvikling primært af
vejledere og sekundært af institutionsledere med henblik på at sikre høj
kvalitet i uddannelsesopgaven og ledelsesansvaret
4. Etablere forsøg, der afprøver nye praktikformer og nye veje til et øget
optag og onboarding til de kommunale velfærdsområder – herunder
omskoling af borgere der er ramt af ledighed som følge af corona.

Opsamling
Ovenstående peger på, at rekrutteringsudfordringerne på
velfærdsuddannelserne ikke begrænser sig til sundhedsområdet. Der er
allerede nu betydelige udfordringer med at rekruttere kvalificerede
pædagoger i en stor del af kommunerne i hovedstaden, og disse
udfordringer forventes at stige i de kommende år. Udfordringerne skærpes
yderligere af, at regeringen med finanslovsaftalen for 2020 besluttede at
indføre minimumsnormeringer på pædagogområdet i alle kommuner, og
der er allerede fordelt yderligere ressourcer til ansættelse af flere
pædagoger.
På lærerområdet peger hovedstadskommunerne også på begyndende
rekrutteringsudfordringer, og sammenholdt med en lav søgning, et højt
frafald og manglende linjefagslærere er der god grund til at handle
proaktivt på dette område. Særligt med henblik på et bedre optag og en
øget gennemførsel.
Hvis kommunerne i hovedstaden i de kommende år skal lykkes med at løse
kernevelfærdsopgaverne på det nuværende serviceniveau, er der derfor
behov for nytænkning, ekstraordinære indsatser og et fælles fokus på, at
øge tilgangen af kvalificerede ansøgere til velfærdsområdet.
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KKR Hovedstadens rammepapir på
erhvervsuddannelsesområdet

NOTAT

Til kommunerne i KKR Hovedstaden

Flere unge i erhvervsuddannelse - KKR rammepapir-

UDKAST
Baggrund og formål
I de kommende år står kommunerne i hovedstaden over for en stor fælles
udfordring omkring rekruttering og tiltrækning af faglært arbejdskraft. Antallet af faglærte er faldende, og efterspørgslen vil ifølge fremskrivninger
stige markant.
Reformer af erhvervsuddannelserne og en lang række tiltag på lokalt og nationalt niveau har over de seneste år forsøgt at øge søgningen til erhvervsuddannelserne og gøre det mere attraktivt at vælge en faglært start på arbejdslivet. Der er dog endnu ikke synlige tegn på en markant ændring.
Der er fortsat mange interessenter, der arbejder for at understøtte, at flere
unge tager en erhvervsuddannelse. For at sikre, at der arbejdes i den
samme retning, er det derfor centralt, at der samarbejdes om fremadrettede initiativer på tværs af kommuner, region og erhvervsskoler. I forhold til
at sikre praktikpladser og understøtte erhvervslivets behov er det desuden
oplagt, at der i de kommende år samarbejdes endnu tættere med det lokale
erhvervsliv og de relevante organisationer på området.
Erhvervsuddannelsessystemet rummer over 100 forskelige uddannelser fordelt på fire indgange. Det kan være et komplekst område for de unge, der
skal vælge uddannelse, og de voksne der skal støtte dem i uddannelsesvalget.
I den seneste aftale omkring erhvervsuddannelserne ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden” fastholdes ambitionerne fra erhvervsuddannelsesreformen i 2014 om, at andelen af elever der vælger en
erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse skal være 25 procent i
2020, og at andelen skal øges til mindst 30 procent i 2025.
Ovenstående taler ind i den overordnede politiske målsætning om, at:
-mindst 90 procent af de 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse I 2030.
-andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller
arbejdsmarkedet, skal være halveret I 2030.
I 2019 valgte 20,1 procent af grundskolens afgangselever i Danmark en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse (UVM). I hovedstadsregionen lå søgetallet for eleverne i 9. og 10 klasse på 14,2 procent i 2019.

Dato: 2. oktober 2019
Sags ID: xx
Dok. ID: xx
E-mail:hdc@albertslund.dk
Direkte:
Albertslund Kommune
Nordmarks allé 1
2620 Albertslund
www.kl.dk/kkrhovedstaden
Side 1 af 7

NOTAT

Hvis kommunerne i hovedstaden skal nå den nationale målsætning, er der
behov for, at alle aktører gør en ekstraordinær indsats. Det gælder kommunalbestyrelserne, folkeskolerne, den kommunale ungeindsats, erhvervsskolerne, erhvervslivet og erhvervsforeninger.
I forlængelse af de nedenstående anbefalinger ønsker KKR Hovedstaden
desuden at gøre opmærksom på behovet for at handle på de incitamentsstrukturer, der påvirker de forskellige aktører og uddannelsesinstitutionernes incitament til at visitere flere unge til erhvervsuddannelserne. Dette
handler primært om det nuværende taxametersystem, og de økonomiske
rammer som uddannelsesinstitutionerne er underlagt.
Der har i de sidste år været igangsat og afprøvet en bred vifte af initiativer,
der skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, og med afsæt i
nedenstående anbefaler KKR, at der fortsat arbejdes videre med dette.
Hvis søgningen til ungdomsuddannelserne skal vendes betydeligt, og hvis
det skal lykkes at visitere flere talentfulde unge til erhvervsuddannelserne,
er der dog behov for en opmærksomhed på særligt de gymnasiale uddannelsers incitamenter i forhold til at overføre/visitere de unge, som ikke trives på en ren boglig uddannelse til en vekseluddannelse på en erhvervsuddannelse. Her foreslår KKR, at man fra centralt hold fokuserer på, hvordan
denne udfordring kan håndteres på en måde, så rammer og strukturer i det
nuværende uddannelsessystem ikke står i vejen for en øget søgning til erhvervsuddannelserne.

Hvordan når vi det nationale mål? -Hvad har vi allerede
gjort, og hvad vil vi gøre i de kommende år?
Aktørerne omkring erhvervsuddannelserne har i de seneste år arbejdet
med ambitionerne i dette rammepapir. Nedenstående anbefalinger til
handlinger tager derfor udgangspunkt i de mange gode tiltag som allerede
er i gang blandt aktørerne på erhvervsuddannelsesområdet i KKR Hovedstaden.

Kommunerne
KKR Hovedstaden anbefaler, at de enkelte kommuner arbejder videre med
initiativer, der kan øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Arbejdet med
dette kan med fordel tage udgangspunkt i de måltal, som kommunalbestyrelserne pr. 1. januar 2020 er forpligtet til at udarbejde, som følge af aftalen
”Fra folkeskole til faglært- Erhvervsuddannelser til fremtiden”.
Kommunerne skal bidrage til, at området får den opmærksomhed, der skal
til for at skabe den nødvendige søgning til erhvervsuddannelserne. I forbindelse med aftalen ”Fra folkeskole til faglært- Erhvervsuddannelser til fremtiden” besluttede aftaleparterne at forpligte kommunerne til at udarbejde lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne, med henblik på at
holde fokus på indsatser, der øger søgningen til erhvervsuddannelserne.
KKR anbefalede allerede i 2017 kommunerne til at opstille måltal for
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antallet af erhvervsuddannede, og mange kommuner har oplyst, at de er
godt i gang med dette arbejde.
Det er vigtigt at understrege, at der I de enkelte kommuner er store forskelle på interessen og traditionerne for at vælge en erhvervsuddannelse.
Desuden spiller afstanden fra hjemmet til erhvervsskolen også en rolle.
Nogle kommuner ligger i områder med mange uddannelsesinstitutioner,
mens andre er afhængige af gode offentlige transportforhold. I nogle dele
af hovedstadsområdet er det nemt at få en praktikplads, mens det i andre
områder er vanskeligt. Derfor vil måltallene ikke være ens i de enkelte kommuner. På samme måde vil indsatserne for at få flere unge i erhvervsuddannelse også variere og afspejle traditioner, rammer og muligheder i den enkelte kommune.
Et af de områder, hvor mange kommuner allerede nu oplever udfordringerne omkring den manglende søgning til erhvervsuddannelserne er på social- og sundhedsuddannelserne (SOSU). Her oplever mange kommuner og
Region Hovedstaden rekrutteringsudfordringer og udfordringer med at
kunne leve op til den nuværende dimensionering på området. Da manglen
på SOSU-personale de kommende år forventes at stige markant, indgik Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA i februar 2019 en ny aftale om dimensioneringerne af social- og sundhedsuddannelserne. Aftalen gælder for
2020 og 2021. Den nye aftale betyder, at dimensioneringen fra 2020 stiger
henholdsvis 28 procent og 36 procent på de to uddannelser sammenlignet
med den foregående aftale. Da der samtidig er aktuelle rekrutteringsudfordringer på sygeplejerskeområdet, er det helt centralt, at kommuner, region
og erhvervsskoler samarbejder tæt omkring øget optag, fastholdelse og rekruttering til faget i de kommende år.

Folkeskolerne
KKR Hovedstaden anbefaler, at alle kommuner arbejder for at implementere
en systematisk indsats i folkeskoleregi i forhold til at få flere unge til at
vælge en erhvervsuddannelse.
Med udgangspunkt i et materiale fra ministeriet eller erhvervsskolerne opfordres kommunerne til at arbejde for at sikre, at folkeskolens lærere i udskolingen er opdateret omkring reformer og uddannelsesveje, så de har det
nødvendige kendskab til erhvervsuddannelserne. I den forbindelse kan
kommuner og erhvervsskoler med fordel indgå samarbejdsaftaler for at
skabe et tættere samarbejde og sikre større viden om erhvervsuddannelserne i folkeskolen.
Med folkeskolereformen er skolerne i højere grad forpligtet til at orientere
sig mod det omgivende samfund. Alle kommuner skal derfor have fokus på,
hvordan det lokale erhvervsliv kan spille en mere aktiv rolle i grundskolen.
Det anbefales derfor, at alle kommuner udnytter de muligheder, der er for
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at indgå partnerskaber med det lokale erhvervsliv via åben skole, i vejledningsaktivitet og ved erhvervspraktik for elever i 8.- 9. klasse.
Kommunerne har gode muligheder for at sætte fokus på erhvervsuddannelserne i samarbejdet med det lokale erhvervsliv og gennem aktivering af de
lokale politiske kræfter. Der er allerede nu mange gode indsatser i de enkelte kommuner, og der findes gode lokale eksempler på samarbejde på
tværs af skoler, kommuner og erhvervsliv, der arbejder for denne dagsorden. Eksempelvis vil muligheden for at oprette valgfag på erhvervsskolerne
være oplagt at forfølge for kommuner, som er placeret tæt på erhvervsskoler.
I forbindelse med aftalen ”Fra folkeskole til faglært- Erhvervsuddannelser til
fremtiden” blev det besluttet, at nedsætte et fagligt panel, som skal udarbejde et nationalt informationsmateriale og didaktiske modeller til kollektiv
vejledning. Desuden er det i aftalen besluttet at udvikle et kompetenceudviklingsprogram for folkeskolelærere og vejledere, som skal styrke den kollektive vejledning og ruste aktørerne i folkeskolen til at informere og vejlede eleverne bedst muligt. KKR anbefaler, at kommunerne prioriterer at
opkvalificere medarbejderne på dette område og implementere de ovenstående initiativer og materialer ud fra de lokale vilkår og rammer.

De fælles kommunale ungeindsatser (KUI)
KKR Hovedstaden anbefaler, at de kommunale ungeindsatser samarbejder
tæt med FGU-institutioner, erhvervsskoler og det lokale erhvervsliv om,
hvordan flere unge kan bringes tætter på arbejdsmarkedet- enten via en erhvervsuddannelse, opkvalificeringskurser eller henvisning til job.
Med den politiske aftale om ”Bedre veje til uddannelse og job” har kommunerne nu det fulde ansvar for unge under 25 år. Aftalen stiller krav om, at
alle kommuner skal etablere en sammenhængende, koordineret ungeindsats, som skal gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Arbejdet med at etablere de fælles kommunale ungeindsatser er afsluttet i august 2019. Mange steder er man dog
fortsat i fuld gang med at udvikle indsatsen og implementere nye modeller
for samarbejdet.
Fra august 2019 er de forberedende uddannelsestilbud til unge under 25 år
også samlet i et nyt uddannelsestilbud -FGU. FGU er en forberedende
grunduddannelse, som skal udvikle og styrke faglige, personlige og sociale
kompetencer hos unge under 25 år. Målet med et FGU forløb er, at de unge
rustes til hurtigst muligt at komme i ungdomsuddannelse eller job.
I den forbindelse skal den kommunale ungeindsats arbejde tæt sammen
med FGU institutionerne om at afklare, hvordan unge uden uddannelse og
job kan forberedes elle opkvalificeres til dette.
Med afsæt i de fælles kommunale ungeindsatser opfordrer KKR Hovedstaden kommunerne til, at samarbejde tæt med de lokale FGU-institutioner og
erhvervsskoler om visitering og vurdering af kvalificerede kandidater til erhvervsskoleforløb.
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Erhvervsskolerne
KKR Hovedstaden opfordrer erhvervsskolerne til at formidle viden om erhvervsuddannelserne, der gør området mere gennemskueligt og som synliggør de muligheder, en erhvervsuddannelse giver.
Erhvervsuddannelserne arbejder i forbindelse med den seneste reform med
4 overordnede mål:
•
•
•
•

Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter
9. eller 10. klasse.
Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse.
Mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver
så dygtige som muligt.
Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes.

Med reformen af erhvervsuddannelserne er det samtidig understreget, at
det er ambitionen, at få flere af de unge som i dag vælger gymnasiet til at
vælge en erhvervsuddannelse – herunder en EUX. Det betyder at erhvervsskolerne har et øget incitament for at komme tættere på eleverne i folkeskolen og få mulighed for at påvirke deres valg, så flere unge får øjnene op
for de muligheder, der ligger i erhvervsuddannelserne.
Copenhagen Skills
Siden 2015 har erhvervsskolerne sammen med Region Hovedstaden og det
tidligere UU13 sikret en målrettet udvikling af introduktionsforløb til alle regionens 8. klasse elever gennem projektet Copenhagen Skills. Copenhagen
Skills er et organiseret samarbejde på tværs af regionens erhvervsskoler,
Region Hovedstaden og vejledere. Copenhagen Skills har en styregruppe,
hvor alle interessenter er repræsenteret, herunder KKR.
Målet med Copenhagen Skills er at skabe et enkelt overblik over de flere
end 100 erhvervsuddannelser samt udbrede kendskabet til alle de muligheder, en erhvervsuddannelse åbner op for. Copenhagen Skills understøtter
den politiske målsætning om at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse og styrke overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Med Copenhagen Skills er der skabt en ramme og systematisk tilgang til at give eleverne et indblik i erhvervsuddannelserne. Gennem Copenhagen Skills ønsker erhvervsskolerne at tale med én positiv stemme, der formidler muligheder og videreuddannelse.
Copenhagen Skills driver på nuværende tidspunkt tre obligatoriske introdage og en årlig uddannelsesevent i Bella Center. Indsatsen kommunikeres
til de unge i 8. klasse, forældre, vejledere og grundskolelærere - med fokus
på kompetenceudvikling af viden om og vejledning af unge uddannelsessøgende.
Som forudsætning for at alle kommuner har lige mulighed for at udbyde de
obligatoriske introduktionsdage, er regionens samlede kapacitet
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koordineret centralt via Copenhagen Skills. Dette sikrer, at de ca. 14.000
elever i 8. klasse fordeles jævnt over året på regionens syv erhvervsskoler.
Ud over aktiviteter for udskolingselever i grundskolen, vil Copenhagen Skills
i løbet af 2020 udvide indsatsen til også at omfatte tilbud til FGU elever og
de voksne unge 18 år+. Der arbejdes målrettet på, at udvikle en vifte af tilbud til FGU skolerne i hovedstadsregionen omkring kombinationsforløb på
erhvervsuddannelserne. Ligeledes samarbejdes med Studievalg og jobcentre om vejledning og introduktion til erhvervsuddannelserne for 18 år+. Tilbuddene vil blive afprøvet og rullet ud i 2020-2022.

Region Hovedstaden
KKR Hovedstaden anbefaler, at Region Hovedstaden tager ansvar for en effektiv videndeling af succesfulde indsatser i forhold til at få flere unge til at
vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse, så der arbejdes videre med
de gode erfaringer, der er gjort på området.
Særligt fremhæves Copenhagen Skills, som Region Hovedstaden i et tæt
samarbejde med erhvervsskolerne står bag. Indsatsen udgør en væsentlig
platform og omdrejningspunkt for det videre arbejde, men også den regionale nye satsning ’Fremtidens STEM kompetencer i hovedstadsregionen’
bør indgå i det videre arbejde.
Region Hovedstaden ønsker:
At bygge videre på solide partnerskaber
Region Hovedstaden har i samarbejde med erhvervsskolerne samlet relevante parter omkring udvikling af indsatser for at sikre flere faglærte (herunder Copenhagen Skills). Disse partnerskaber kan udgøre en solid platform
i det fremadrettede arbejde med at sikre fremtidens faglærte kompetencer
på tværs af geografien i hovedstadsregionen.
At bygge videre på de gode erfaringer fra nuværende indsatser
Der er allerede gode erfaringer med at udvikle og drive koncepter, der introducerer de unge til EUD-området. Erfaringer med at involvere mange interessenter, sikre forankring og lokalt ejerskab.
At sikre ensartede tilbud på tværs af geografi
Region Hovedstaden ønsker at understøtte den fortsatte udbredelse af et
ensartet vejledningskoncept om EUD på tværs af geografien i regionen. Der
er brug for et basistilbud af høj kvalitet, der kan tilpasses den enkelte kommunes egne ambitioner og tilgang til opgaven. Her anbefaler regionen Copenhagen Skills, da indsatsen har sikret systematik og en trinvis introduktion og samtidig danner fælles indgang til erhvervsskolerne. Der er dog behov for, at indsatsen udvikles yderligere i samarbejde med kommunerne.
At sikre fremtidens STEM-kompetencer
De regionale ambitioner på uddannelsesområdet har fokus på et massivt
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behov for flere STEM uddannede, herunder at flere kvinder får STEM erhvervsuddannelser.

Videre proces og opfølgning
Efter godkendelse i KKR lægges der op til, at de enkelte kommuner drøfter
og implementerer anbefalingerne i rammepapiret ud fra de lokale forhold.
Opfølgende handlinger:
•
•

KKR samler op på indsatserne i rammepapiret i 2021 med henblik
på at sikre, at det er opdateret i forhold til gældende lovgivning og
aktuelle udfordringer
KKR vil løbende følge udviklingen omkring kompetent arbejdskraft
og søgningen til erhvervsuddannelserne.
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