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1. DRØFTELSESSAG: PROCES FOR TRAFIKBESTILLING
SAGSFREMSTILLING
I lov om trafikselskaber står, at regionen skal bidrage med et tilskud til Movia svarende til udgifterne til
privatbaner og busruter af regional betydning.
Region Hovedstaden har de seneste år oplevet stigende udgifter til busdrift, mens budgettet fremadrettet
presses af udgifter til anlægsprojekter. Eneste mulighed for at forbedre budgettet inden for kollektiv
trafik er ved at lave tilpasninger i bus- og lokaltogdrift. Prognoserne peger på, at regionen har et
tilpasningsbehov på ca. 30 mio. kr. i 2020 og ca. 50-70 mio. kr. i 2021, alt efter om det statslige
omprioriteringsbidrag fastholdes. Regionen bruger i 2018 ca. 550 mio. kr. på kollektiv trafik. Den
primære mulighed for at reducere udgifterne til kollektiv trafik er ved at sænke udgifterne til busdrift, som
i 2018 udgør ca. 240 mio. kr.
Med flere store infrastrukturprojekter i de kommende år, f.eks. letbanen i Ring 3, Sydhavnsmetroen og
nye stationer, skal både det regionale og det kommunale busnet omstilles til en væsentlig ændret situation
frem mod 2024.
Region Hovedstadens kommende trafikbestilling udgør første skridt i den samlede plan for at fastholde
et højklasset strategisk net af busser og lokalbaner frem mod 2024, som Movia arbejder på. Heri kan
f.eks. dedikerede busbaner (+Way og BRT) indgå, og den statslige pulje til bedre og billigere kollektiv
trafik kan søges bragt i spil. Denne samlede plan skal bidrage til en tættere sammenhæng mellem kollektiv
trafik, kommunal byudvikling og øget passagergrundlag, og til regionens arbejde med at sikre effektiv og
bæredygtig mobilitet.
Da der kun opnås økonomisk halvårseffekt i det år en trafikbestilling træder i kraft (da der er driftstart
midt på året), skal regionens trafikbestilling 2020 rumme de økonomiske udfordringer i 2021. Det
endelige tilpasningsbehov afhænger af en politisk beslutning om evt. omfordeling af de regionale
udviklingsmidler, som sker ved budgetforhandlingerne i efteråret 2018. Derudover bevæger udgifterne til
kollektiv trafik sig løbende, hvilket kan betyde forskydninger i det endelige tilpasningsbehov. Regionens
økonomiaftale med staten og Movias budget påvirker det samlede budget til regional udvikling og
dermed også tilpasningsbehovet.
Den 22. maj 2018 drøfter regionens trafikudvalg et forslag til proces for trafikbestilling 2020. I
procesplanen foreslås bl.a. følgende tre nedslagspunkter vedrørende kommunal inddragelse:
1) Orientering af borgmestre om økonomisk beslutning for kollektiv trafik efter budgetforhandlingerne i
efteråret 2018.
2) Politisk inddragelse og repræsentation gennem politisk styregruppe, som drøfter udfordringer og
løsninger, samt bliver endeligt enige om en samlet trafikbestilling 2020 for region og kommuner, som skal
vedtages i regionsrådet og i de enkelte byråd. Det foreslås, at en politisk styregruppe svarende
til en fra Nyt Bynet-processen dannes.
3) Administrativ inddragelse og løsningsskabelse med tekniske direktører, som er forberedende til
den politiske styregruppe. Movia faciliterer denne proces, hvor der udarbejdes løsninger for regionale
ændringer og evt. kompenserende lokale ændringer eller overdragelser.

Budgetforhandling august 2018
Dialog og løsning
Endelig trafikbestilling 2020

Q3 2018
X

Tidsplan
Q4 2018

Q1 2019

Q2 2019

X

X

X

Q3 2019

Q4 2019

X

FORMANDEN ANBEFALER
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At kommunekontaktudvalget drøfter den kommunale involvering i regionens trafikbestilling 2020.
KOMMUNEKONTAKTUDVALGETS KONKLUSION
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2. DRØFTELSE AF ØNSKER TIL SUNDHEDSAFTALEN FOR 2019 2022
SAGSFREMSTILLING
Sundhedsaftalen udgør den overordnede politiske ramme for samarbejdet om sundhed mellem
kommunerne og regionen, herunder almen praksis.
Sundhedskoordinationsudvalget skal nu udarbejde et forslag til den kommende sundhedsaftale, der skal
gælde i perioden 2019 - 2022. Aftalen skal godkendes af Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i alle
29 kommuner i regionen, inden den indsendes til endelig godkendelse i Sundhedsstyrelsen, senest 1.
juli 2019.
Fælles forpligtende målsætninger:
I sundhedsaftalen skal der opstilles fælles forpligtende målsætninger for udviklingen af det tværsektorielle
samarbejde om sundhed.
Målsætningerne skal fastlægges med udgangspunkt i de 8 nationale mål for sundhedsvæsenet. De
nationale mål udgør en overordnet ramme for den kommende sundhedsaftale, og de enkelte mål
behøver ikke at indgå i aftalen med samme vægt.
De otte nationale mål for sundhedsvæsenet, der er vedlagt som bilag, omfatter målsætninger om:









Bedre sammenhængende patientforløb,
Styrket indsats for kronikere og ældre patienter,
Forbedret overlevelse og patientsikkerhed,
Behandling af høj kvalitet,
Hurtig udredning og behandling,
Øget patientinddragelse,
Flere sunde leveår,
Mere effektivt sundhedsvæsen.

Målsætningerne i sundhedsaftalen kan således - som de 8 nationale mål illustrerer - både
omfatte målsætninger for:




Videreudvikling af det tværsektorielle samarbejde om behandling af sygdom, og
Videreudvikling af det tværsektorielle samarbejde om den patientrettede forebyggelse –
dvs. indsatser, der handler om at forebygge sygdom eller forværring i helbredet.

Dialogen om den kommende sundhedsaftale handler således om at foretage en fælles politisk prioritering
af de områder, som der er et særligt behov for at sætte fokus på i det tværsektorielle samarbejde om
sundhed.
Alle parter med interesse i sundhedsaftalen får mulighed for at komme med input om ønsker
til fokuspunkter i den kommende sundhedsaftale på et stort dialogmøde, som
Sundhedskoordinationsudvalget afholder den 30. maj 2018.
Herudover planlægges også et dialogmøde i efteråret 2018, når Sundhedskoordinationsudvalget, bl.a. på
baggrund af input fra dialogmødet den 30. maj, har udarbejdet det første udkast til den kommende
sundhedsaftale.
Erfaringer med nuværende sundhedsaftale (2015-2018) og anbefalinger til fokusområder i den
kommende sundhedsaftale
I forlængelse af ovenstående kan fremhæves, at Sundhedskoordinationsudvalget for 2014 – 2017 på flere
møder i 2017 drøftede deres erfaringer med den nuværende Sundhedsaftale.
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Drøftelserne resulterede i en række anbefalinger til den kommende sundhedsaftales form og indhold. Det
nuværende Sundhedskoordinationsudvalg har besluttet, at anbefalingerne vil indgå som et væsentligt
baggrundsmateriale i den videre proces omkring udarbejdelsen af den kommende sundhedsaftale.
Anbefalinger, der er vedlagt som bilag, er struktureret inden for 4 temaer:





Mennesket i centrum,
Samarbejdskultur og sammenhængskraft,
Aftalens form og indhold,
Organisering.

Der vil som optakt til Kommunekontaktudvalgets drøftelse være et oplæg fra
regionsadministrationen, hvor der sættes fokus på de overordnede mål for den kommende
sundhedsaftale, og der vil blive præsenteret faktuelle data, som belyser nogle af de fælles udfordringer på
Sundhedsområdet

FORMANDEN ANBEFALER
At Kommunekontaktudvalget drøfter gensidige forventninger til den kommende sundhedsaftale.
KOMMUNEKONTAKTUDVALGETS KONKLUSION

BILAGSFORTEGNELSE
1. Overleveringsnotat Sundhedskoordinationsudvalget201117
2. Erfaringer og anbefalinger fra SKU om arbejdet med Sundhedsaftalen præsentation
3. De 8 nationale mål for sundhedsvæsenet
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3. ORIENTERINGSSAG: NY HOSPITALSPLAN FOR REGION
HOVEDSTADEN
SAGSFREMSTILLING
Region Hovedstadens hospitalsplan udstikker rammerne for udviklingen af hospitalsvæsenet i regionen.
Den nuværende hospitalsplan, der gælder indtil 2020, skal afløses af en ny hospitalsplan, der rækker frem
i årene efter 2020. Der behandles flere og flere patienter for de samme ressourcer, og med et stigende
forventningspres om kvalitet og gode patientforløb, er det vigtigt fortsat at have en plan for hospitalerne,
som inden for den økonomiske ramme kan leve op til de stigende krav. Med en ny hospitalsplan skal
der skabes grundlag for et fremtidssikret hospitalsvæsen.
Det er politisk fastlagt, at målet med en ny hospitalsplan er, at alle borgere skal have lige god behandling,
uanset hvor de bor, og om deres sygdom er fysisk eller psykisk. Princippet om, at både nærhed og
kvalitet er vigtig, fastholdes, så patienterne møder den højeste kvalitet i behandlingen så tæt på, hvor de
bor, som muligt. Regionsrådets vision om sundhedshuse skal ligeledes indgå i arbejdet med en ny
hospitalsplan.
En ny hospitalsplan skal tage højde for den demografiske udvikling i regionen, der har betydning for det
fremtidige kapacitetsbehov på regionens hospitaler. Befolkningens størrelse i regionen forventes at stige
fra ca. 1,8 mio. til 2,0 mio. borgere i 2030, og en større andel af befolkningen vil være ældre
borgere. Befolkningsudviklingen er ulige fordelt i regionen med et stigende befolkningstal i den sydlige
del af regionen og en stigning i ældre borgere i den nordlige del af regionen.
I Hospitalsplan 2020 er hospitalsstrukturen og opgavefordelingen mellem regionens hospitaler fastlagt.
Planen sætter rammen for regionens sundheds- og hospitalsplanlægning. Den nuværende hospitalsplan
kan findes på www.regionh.dk/hospitalsplan.
Ramme og principper for en ny hospitalsplan
Regionsrådet har besluttet, at rammen og principper for den ny hospitalsplan skal drøftes og fastlægges,
inden en ny hospitalsplan udarbejdes.
Rammen er den overordnede struktur, som hospitalsplanen skal bygge på. Den nuværende, overordnede
ramme forventes at være den samme i en ny hospitalsplan. Rammen er defineret ved, at regionen er
opdelt i fire planlægningsområder, der hver har ét akuthospital og minimum ét psykiatrisk
center. Planlægningsområdet er det geografiske område, som hospitalets patienter hovedsageligt kommer
fra. Opdelingen i planlægningsområder sikrer, at borgere kan få behandlet de almindeligt forekommende
sygdomme i nærheden af deres bopæl, dvs. hvor der er fokus på sammenhængende patientforløb uden
unødvendige overflytninger.
Principperne, som hospitalsplanen skal bygge på, fastlægges nærmere af regionsrådet. Principperne
handler om, hvilke kriterier hospitalsplanen skal tage afsæt i, og hvordan de skal vægtes i forhold til
hinanden. De fire udvalgte principper for en ny hospitalsplan er følgende; nærhed, kvalitet,
sammenhængende patientforløb og effektivitet.
Principperne drøftes på et dialogmøde den 16. maj 2018, hvor regionens politikere får mulighed for at
indgå i dialog og få input til arbejdet fra repræsentanter fra kommuner, patientforeninger, faglige
organisationer, hospitaler og borgere. Fra kommunerne er inviteret de fem politiske repræsentanter fra
Sundhedskoordinationsudvalget (SKU), de otte repræsentanter fra Den Administrative Styregruppen
(DAS) samt en kommunaldirektør fra hvert af regionens fire planlægningsområder. På
dialogmødet diskuteres, hvordan de fire principper skal vægtes i forhold til hinanden på baggrund af
konkrete cases, der vedrører akutområdet, patienter med behov for specialiseret behandling (primært
kræftbehandling) og nære sundhedstilbud.
Principperne fastlægges endeligt af regionsrådet i september 2018 forud for udarbejdelse af den ny
hospitalsplan og giver dermed nogle pejlemærker for, hvordan en ny hospitalsplan skal udarbejdes.
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Tidsplan for udarbejdelse af den ny hospitalsplan
Nedenfor fremgår overordnet tidsplan for udarbejdelse af hospitalsplanen og inddragelse af
kommunerne:







16. maj 2018: Afholdelse af dialogmøde om principperne for den ny hospitalsplan. Udvalgte
repræsentanter fra kommunerne er inviteret. Mødet er åbent for alle borgere.
25. september 2018: Principperne for den ny hospitalsplan godkendes af regionsrådet.
December 2018 – marts 2019: Høringsperiode for udkast til ny hospitalsplan. Høringsudkast
fremsendes til bl.a. alle kommuner i Region Hovedstaden.
September 2019: Ny hospitalsplan godkendes af regionsrådet.

Endvidere forventes det, at der på kommende møder i de regionale og kommunale samarbejdsfora på
sundhedsområdet vil blive orienteret om arbejdet med udarbejdelse af den ny hospitalsplanen.
FORMANDEN ANBEFALER
At Kommunekontaktudvalget tager orientering om proces for udarbejdelse af den ny hospitalsplan til
efterretning.
KOMMUNEKONTAKTUDVALGETS KONKLUSION
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4. ORIENTERINGSSAG: PROCES FOR DEN REGIONALE VÆKSTOG UDVIKLINGSSTRATEGI 2.0
SAGSFREMSTILLING
Regionsrådet skal sammen med Vækstforum i løbet af 2018 udarbejde en ny regional vækst- og
udviklingsstrategi (ReVUS) for perioden 2019-2022. Strategien skal medvirke til at understøtte
ambitionerne for Greater Copenhagen som en metropol med høj vækst og livskvalitet, og hvor det er
attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed.
Der er med den eksisterende strategis fokus på de to centrale rammevilkår (mobilitet og kvalificeret
arbejdskraft) og de fire væksttemaer (grøn, sund, smart og kreativ) et godt udgangspunkt at bygge videre
på.
Forberedende ReVUS-udvalg
For at sikre et tæt samarbejde mellem regionsrådet og Vækstforum om strategiens udarbejdelse, er der
nedsat et forberedende ReVUS-udvalg med repræsentanter fra både regionsråd og Vækstforums
forskellige parter. Udvalget skal i løbet af foråret forberede et strategiudkast, der i hhv. juni og august kan
præsenteres for Vækstforum og regionsrådet til godkendelse, inden det sendes i offentlig høring hen over
efteråret. Udvalget skal endvidere, i løbet af efteråret, forberede et udkast til en investeringsplan med
konkrete indsatser, der kan understøtte ReVUS.
ReVUS-udvalget består af følgende medlemmer:













Sophie Hæstorp Andersen (repræsentant for Vækstforum og regionsrådet)
Niels Ulrik Amdal (repræsentant for Vækstforum)
Peter Schelde (repræsentant for Vækstforum)
Marianne Thellersen (repræsentant for Vækstforum)
Karsten Längerich (repræsentant for Vækstforum)
Christian Grønnemark (repræsentant for Vækstforum)
Lars Gaardhøj (repræsentant for regionsrådet)
Line Ervolder (repræsentant for regionsrådet)
Jens Mandrup (repræsentant for regionsrådet)
Martin Barden (repræsentant for regionsrådet)
Kim Rockhill (repræsentant for regionsrådet)
Stinus Lindgreen (repræsentant for regionsrådet)

Dialog med regionale aktører
Vækstforum og regionsrådet kan ikke realisere ReVUS alene. Hvis der for alvor skal rykkes ved
udviklingen i hele geografien, skal strategien virkeliggøres i samspil med kommuner, videninstitutioner,
erhvervsliv og andre relevante aktører. Regionen har som forberedelse til ReVUS 2.0, på administrativt
niveau, været i dialog med de centrale regionale aktører for at få deres input til det videre arbejde med
strategien. Bl.a. er der afholdt to store workshops med repræsentanter fra mere end 60 forskellige aktører
og i alt 100 deltagere pr. gang. Der har også været en løbende dialog med KKR's embedsmandsudvalg
for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse, hvor KKR på administrativt niveau har forankret arbejdet med
ReVUS 2.0. Ligeledes har kommunerne samlet via KKR Hovedstaden meldt ind med tre prioriterede
temaer til den kommende strategi: 1) ungdomsuddannelser og beskæftigelse; 2) infrastruktur; og 3)
erhvervsfremme.
De inputs der er kommet fra dialogen med de regionale aktører, indgår som fundament for ReVUSudvalgets drøftelser om den kommende strategi.
Den videre proces med strategien
Formelt er det Vækstforum og regionsrådet, der skal godkende ReVUS. Som den centrale aktør
kommunerne er i forhold til den fremtidige vækst og udvikling i Greater Copenhagen, foreslår regionen,
at KKR på sit møde i juni får et udkast til strategien til drøftelse. KKR's bemærkninger til udkastet vil
umiddelbart efter kunne indgå i drøftelserne af strategiudkastet i Vækstforum og regionsrådets stående
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udvalg (de tre der beskæftiger sig med det regionale område).
På baggrund af drøftelserne i KKR, Vækstforum og de stående udvalg, tilrettes strategiudkastet inden det
i september formelt godkendes af Vækstforum og regionsrådet. Herefter sendes strategien i offentlig
høring (tidsplanen fremgår af bilag 1).
Strategien understøttes af to-årige investeringsplaner
Strategien vil blive understøttet af to-årige investeringsplaner, hvori der sættes fokus på
de konkrete indsatser, der i samspil mellem regionen, Vækstforum og relevante regionale aktører (bl.a.
kommuner, videninstitutioner, organisationer, erhversliv), skal være med til at realisere stategien. Arbejdet
med den første investeringsplan for 2019-2020 startes op i forsommeren, og der vil som tidligere blive
lagt op til en tæt dialog med bl.a. kommunerne, om hvilke konkrete indsatser der skal igangsættes for at
understøtte strategiens ambitioner bedst muligt.
KKR's embedsmandsudvalg for Vækst-, Uddannelse- og Beskæftigelse vil blive tæt involveret i arbejdet
med investeringsplanen, og KKR vil få mulighed for at drøfte et udkast til den første investeringsplan i
løbet af efteråret 2018.
FORMANDEN ANBEFALER
At orienteringen om den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi tages til efterretning.
KOMMUNEKONTAKTUDVALGETS KONKLUSION

BILAGSFORTEGNELSE
1. Tidsplan for udarbejdese af ReVUS-udkast
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5. ORIENTERINGSSAG: STATUS PÅ UDMØNTNINGEN AF FAGLÆRT
TIL VÆKST
SAGSFREMSTILLING
Regionsrådet nedsatte den 27. oktober 2015 det strategiske rundbord om 'Faglært til vækst', som led i
udmøntningen af rammevilkår i den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) om kompetent
arbejdskraft og internationalisering samt for implementering af programmet flere og dygtigere faglærte i
hovedstadsregionen, 'Faglært til vækst'.
Baggrunden for programmet 'Faglært til vækst' er, at manglen på faglært arbejdskraft skaber flaskehalse
på arbejdsmarkedet og er med til at bremse den spirende vækst og jobskabelse i virksomhederne. I
hovedstadsregionen forventes det, at der i 2025 vil mangle 32.500 faglærte, især indenfor handel og
kontor, teknologi, sundhed og byggeri. Herudover er hovedstadsregionen udfordret ved, at 21.000 unge
mellem 15 og 30 år hverken er i uddannelse eller job.
De centrale målsætninger i programmet 'Faglært til vækst' er, at flere unge skal vælge og gennemføre en
erhvervsuddanelse, og at flere ledige og beskæftigede skal gå fra at være ufaglærte til at blive faglærte.
Derfor gik centrale aktører på uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet sammen om en
rundbordsaftale, for at sikre, at vi i fremtiden får flere og dygtigere faglærte i hovedstadsregionen.
Hensigten med rundbordsaftalen er, at den skal udgøre en ramme for, at parterne arbejder i samme
retning indenfor de fire spor, som programmet 'Faglært til vækst' er bygget op om (bilag 1).
Programmet 'Faglært til vækst' er bygget op om fire spor med en række underliggende indsatser:
1. Bedre overgang fra grundskole til erhvervsuddannelser
2. Bedre udbud af erhvervsuddannelser
3. Bedre match mellem lærlinge og virksomheder
4. Bedre opkvalificering af arbejdsstyrken
Spor 1 - 3 danner primært rammerne om indsatser, der skal føre til, at 25 % af eleverne i 9. og 10.
klasse begynder på en erhvervsuddannelse direkte fra grundskolen, og at 60 % gennemfører den
erhvervsuddannelse, de er startet på. Det fjerde spor rammesætter opkvalificeringsindsatser, der skal
bidrage til, at virksomheder får den arbejdskraft, de efterspørger, og at gruppen af unge under 30 år, der
hverken er i job eller uddannelse, nedbringes med 20 %.
Der blev udpeget en arbejdsgruppe af rundbordet 'Faglært til vækst', som løbende, under ledelse af
administrationen, har arbejdet videre med rundbordets forslag til indsatser og projekter. Region
Hovedstaden har bidraget med regionale udviklingsmidler og midler under EU's Socialfond til udvikling
og gennemførelse af indsatserne.
Som det fremgår af nedenstående oversigt, er processen med udmøntning af rundbordsaftalen i konkrete
indsatser langt. Således er der på nuværende tidspunkt igangsat indsatser indenfor alle rundbordsaftalens
spor. Indsatserne er organiseret i brede partnerskaber på tværs af regionale aktører og koordineret, så
der er grundlag for synergi mellem de forskellige indsatser (se også bilag 2).
Udmøntning af indsatser under 'Faglært til vækst'
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Spor 1.Bedre overgang
fra grundskole til
erhvervsuddannelse
Faglært til fremtiden
(2016 – 2019)

Byggeboxen
(2016 - 2020)

Copenhagen Skills
(2015 – 2020)

3. Bedre match mellem Spor 4. Bedre
Spor 2. Bedre udbud af
lærlinge og
opkvalificering af
erhvervsuddannelser
virksomheder
arbejdsstyrken
FUEL - flere vælger
Restart Flere praktikpladser
eud, flere får
Kompetenceforsyning
gennem strategiske
praktikplads og flere
til virksomheder i
partnerskaber
gennemfører eud
hovedstaden
(2016 – 2019)
(2016 -2020)
(2017 -2021)
Kompetent
Fremtidens maritime
Udvikling af campus
arbejdskraft i Greater
håndværker
(2016 – 2020)
Copenhagen
(2016 -2018)
(2016 -2019)
Sammen om
virksomhedsrettet
integration
(2017 -2020)

Hands and Brains
(2016 – 2019)

Status på udmøntning af rundbordsaftalen er således, at der pt. kun mangler at blive igangsat indsatser
for unge under 30 år, som hverken er i job eller uddannelse. Administrationen arbejder p.t på at samle
parterne om at udvikle indsatser på dette område.
FORMANDEN ANBEFALER
Formanden anbefaler, at KKU tager orientering om 'Faglært til vækst' til efterretning.
KOMMUNEKONTAKTUDVALGETS KONKLUSION

BILAGSFORTEGNELSE
1. Bilag 1 Rundbordsaftale_endelig
2. Bilag 2 Udmøntning af rundbordsaftale_0317_4k
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6. EVENTUELT
EVENTUELT
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Til:

Sundhedskoordinationsudvalget

Erfaringer og anbefalinger fra Sundhedskoordinationsudvalget om arbejdet med
Sundhedsaftalen i perioden 2014-2017
Den næste sundhedsaftale er den fjerde i rækken. Fra de første aftaler efter
strukturreformen til den seneste aftale er samarbejdet mellem region, kommuner og praksissektoren i Region Hovedstaden nået langt, og der er mange
gode erfaringer med i bagagen.
Udfordringer omkring it og data, sektoropdeling, økonomi, incitamentsstrukturer og lovgivning præger sundhedsområdet og i særdeleshed det tværsektorielle område. Men der er også mange gode eksempler på, at både region,
kommuner og praksissektoren vil det tværsektorielle samarbejde og får det til
at lykkes på trods af de mange barrierer.
Sundhedskoordinationsudvalget 2014-2017 har over tre møder haft en række
drøftelser om, hvilke udfordringer og erfaringer, der har været med arbejdet
med Sundhedsaftalen. Drøftelserne har blandt andet gennem en workshop resulteret i en række anbefalinger til det kommende Sundhedskoordinationsudvalg, der i perioden 2018-2021 skal stå i spidsen for sundhedsaftalen for
2019-2022.
Anbefalingerne er struktureret i fire temaer. De fire temaer er beskrevet nedenfor og kan læses sammen med de vedlagte slides. Temaerne er:
1)
2)
3)
4)

Mennesket i centrum
Samarbejdskultur og sammenhængskraft
Aftalens form og indhold
Organisering

Mennesket i centrum:
Der har de seneste år været meget fokus på, at borgere og sundhedsprofessionelle skal indgå i et aktivt og ligeværdigt samarbejde. Det skyldes dels et
voksende krav fra borgerne, og dels et voksende antal undersøgelser, der peger på, at kvaliteten i behandlingen stiger, når borgerne inddrages og i højere
grad er medbestemmende i eget behandlingsforløb. Det gælder selvfølgelig
også for de forløb, der går på tværs af sektorer og hvor patienter risikerer at
lande mellem to stole. I den nuværende sundhedsaftale har ”Aktivt samarbejde med borgere og pårørende” været et af fire politiske visionsområder.
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Det har bl.a. afstedkommet pilotprojekter, hvor brugerrepræsentanter indgår i
forskellige tværsektorielle administrative fora. I den nye sundhedsaftale kunne
det være et mål, at inddrage brugerrepræsentanter allerede i tilblivelsen af
sundhedsaftalen og i det hele taget anvende brugerdrevne processer i udviklingsarbejdet.
Samarbejdskultur og sammenhængskraft:
Sektoropdelingen på sundhedsområdet betyder, at der er en række økonomiske, organisatoriske og kulturelle forskelle, som skaber barrierer for sammenhængskraften og samarbejdskulturen mellem parterne. Udtryk som ”værdi for
borgeren” og ”patientens situation styrer forløbet” bliver ofte anvendt, men i
praksis bliver der også styret meget efter økonomi, ressourcer og organisatoriske hensyn. Sundhedskoordinationsudvalget har erfaret, at der godt kan arbejdes med at styrke det indbyrdes kendskab mellem politikere såvel som
medarbejdere og ledere fra henholdsvis region og kommuner. Sundhedskoordinationsudvalget vil derfor anbefale, at der i den kommende sundhedsaftale
arbejdes systematisk med at styrke samarbejdskulturen og sammenhængskraften og derigennem sikre, at helhedssyn, fælles mål og fælles løsninger
med udgangspunkt i borgernes behov bliver overliggeren for det tværsektorielle samarbejde.
Aftalens form og indhold:
Den nuværende sundhedsaftale består af fire politiske visioner og 73 administrative indsatser, der rummer gode og relevante intentioner om at styrke samarbejdet og kvaliteten i forløbene. Men meget af indholdet har også været bestemt af nationale krav til indhold og indsatser. Det har medført, at sundhedsaftalen blev meget administrativ, detaljeret og fastlåst i den fireårige aftaleperiode, og dermed har mulighederne for løbende at aftale nye indsatser været
begrænsede.
En afledt konsekvens har været, at Sundhedskoordinationsudvalget ikke har
oplevet at have tilstrækkeligt med indhold til politiske drøftelser i løbet af aftaleperioden, og som politiker har det været svært at bevare overblikket og have
et ejerskab til sundhedsaftalen. Sundhedskoordinationsudvalget vil derfor anbefale, at den næste sundhedsaftale bygges op over få og klare mål, som aftaleparterne i forvejen skal arbejde med, og som kan fungere som en overordnet ramme, hvorunder der er plads til løbende politisk udvikling.
Organisering:
Organiseringen af den nuværende sundhedsaftale er på mange måder en
konsekvens af aftalens form og indhold med fire politiske visioner og mange
administrative indsatser. Sundhedskoordinationsudvalgets anbefaling til den
kommende sundhedsaftale er, at organiseringen og aftalens indhold understøtter et bredere politisk ejerskab og at aftalen bliver et forpligtende politisk
aftaleinstrument. Samtidig anbefales det også, at organiseringen understøtter
en løbende politikudvikling.
Der er udarbejdet et forslag til en ændret organisering, som i højere grad understøtter anbefalingerne fra Sundhedskoordinationsudvalget. Forslaget indebærer:
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At der aftales 3-5 fokusområder.



At der ad hoc nedsættes tværsektorielle og tværfaglige grupper, som
skal arbejde med fokusområderne. Formålet er at få skabt en række
politiske fokusområder, hvor politikere og fagpersoner mødes, og hvor
politikerne kan indgå i arbejdet med henblik på at få skabt større politisk energi og ejerskab til sundhedsaftalen. Samtidig vil den blandede
repræsentation i grupperne medvirke til at modne helhedssyn, tillid og
mod til forandring i det tværsektorielle samarbejde. Flere kommuner
har afprøvet lignende organisationsformer i form af § 17 stk. 4 udvalg,
og regionalt har et politisk udvalg om sammenhængende patientforløb
høstet gode erfaringer med en anden udvalgsform.



At der parallelt med arbejdet med fokusområderne kører et administrativt spor. Den Administrative Styregruppe får ansvaret for porteføljestyring af såvel udviklingen af de politiske fokusområder som udviklingen
af driftsopgaverne. Dermed adskilles den administrative opgave tydeligere fra den politiske del af aftalen.



At det samlede Sundhedskoordinationsudvalg følger arbejdet med fokusområderne.



At adskille politikudvikling og administrativ udvikling i højere grad end
det er i dag. Det skal ikke forstås sådan, at der ikke er et samspil og at
der ikke kan være elementer i driftsdelen, der kan være behov for en
politisk drøftelse af. Formålet skal være, at give Sundhedskoordinationsudvalget en større bane at spille på og samtidig give den nødvendige arbejdsro til opgaverne på det administrative niveau. Se nedenstående illustration.
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SA III

SA IV

Erfaringer og anbefalinger fra
Sundhedskoordinationsudvalget 2014-2017
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Udfordringer i det tværsektorielle
samarbejde
Samarbejds
kultur

• Vi har
forudsætningerne
for at være
førende.
• Patienter og
borgere oplever
ikke tilstrækkelig
sammenhæng i
indsatserne.

Nationale
krav

It og data

Incitaments
strukturer

Tværsektorielt
samarbejde
for borgerens
skyld!

Økonomi

Lovgivning

Organisering

Sektoropdeling
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Fokuspunkter fra SKU

Mennesket i
centrum

• Borgerens /patientens behov for sammenhæng og
kvalitet i eget forløb

Tillid og
samarbejde

• Samarbejdskultur
• Kloge investeringer minimerer driftsomkostninger

Aftalens form
og indhold

•
•
•
•

Fokusering og forenkling
Sundhedsaftale som overordnet ramme
Bærende styringsprincipper
De tværsektorielt forankrede nationale kvalitetsmål

Organisering

• Understøttelse af et bredere politisk ejerskab
• Sundhedsaftalen som forpligtende politisk
aftaleinstrument
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Erfaringer fra Sundhedsaftale III:
• Sektoropdeling betyder, at patienterne risikerer at lande mellem to stole
• Aktivt samarbejde med borgeren og pårørende har været en politisk vision
• Vi har afprøvet nye former for brugerinddragelse både organisatorisk og
individuelt
• Sundhedsaftalen skal favne bredt. Den skal både være et politisk-administrativt
aftaleinstrument og give mening for dem, der skal implementere og arbejde
med indsatserne i hverdagen.

Anbefalinger til Sundhedsaftale IV:
• At patienter, borgere, sundhedsfagligt personale og politikere involveres mere i
tilblivelse af sundhedsaftalen og løbende i udvikling af indsatserne.
• At udvikle måden at inddrage på ved f.eks. at afprøve forskellige former for
brugerdrevne processer og brugerdreven innovation.
Møde i Kommunekontaktudvalget d. 17-05-2018
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Erfaringer fra Sundhedsaftale III:
➢ Økonomiske og organisatoriske og kulturelle forskelle skaber barrierer for
samarbejdskulturen og for at udvikle den nødvendige sammenhængskraft
➢ Incitamentsstrukturer animerer ikke til fælles løsninger

Anbefalinger til Sundhedsaftale IV:
➢ Samarbejdskulturen og sammenhængskraft skal styrkes, så det bliver nemmere
at gå efter fælles mål og løsninger
➢ Sundhedsaftalen skal være et forpligtende politisk aftaleinstrument
➢ Der kan arbejdes systematisk med udvikling af sundhedsstrategisk ledelse
➢ Der kan arbejdes systematisk med udvikling af kendskab på tværs både politisk,
administrativt og sundhedsfagligt
Møde i Kommunekontaktudvalget d. 17-05-2018
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Erfaringer fra Sundhedsaftale III:
➢
➢
➢
➢

Et stort antal administrative indsatser har givet begrænset politisk ejerskab
Sundhedsaftalens indsatser har været defineret for en fireårig periode.
Begrænset udvikling af nye indsatser
Aftalen har været bundet af mange krav fra bekendtgørelse og vejledning

Anbefalinger til Sundhedsaftale IV:
➢ Lave en mere enkel sundhedsaftale med færre indsatser
➢ Sundhedsaftalen kan være en overordnet ramme, hvorunder der er plads til
løbende udvikling
➢ Bruge mål som vi skal arbejde med i forvejen (fx nationale kvalitetsmål)
➢ Adskille politikudvikling og driftsudvikling i højere grad
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Erfaringer fra Sundhedsaftale III:
➢ Det har været svært at skabe og fastholde politisk ejerskab fordi mange
indsatser klares på administrativt niveau
➢ De mange indsatser har været en udfordring at organisere
➢ Begrænset mulighed for løbende politikudvikling

Anbefalinger til Sundhedsaftale IV:
➢
➢
➢
➢

Aftalen skal understøtte et bredere politisk ejerskab
Større involvering af politikere gennem løbende udvikling af aftalen
Mulighed for nedsættelse af midlertidige grupper
Hente inspiration i kommunale §17 stk. 4 udvalg og Region Hovedstadens
midlertidige udvalg vedr. sammenhængende patientforløb
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Sundhedskoordinationsudvalget
Den administrative styregruppe

Politikudvikling (SKU)

Fokusområde X

Fokusområde Y

Administrativt
spor (DAS)
Fokusområde Z

For hvert af de politiske fokusområder kan nedsættes en
tværsektoriel temagruppe bestående af:
• Politikere (SKU),
• Brugerrepræsentanter
Sekretariat:
• Forskere
Ledende embedsmænd
• Praksissektoren
• Fagfolk fra kommuner og region repræsenteret i Den
administrative styregruppe
Projektmedarbejdere
regionalt og kommunalt
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Økonomi og data
IT
Genoptræning
Patientsikkerhed
Forløbsprogrammer
etc.
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De 8 nationale mål for sundhedsvæsenet.
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Faglært til vækst
Rundbordsaftale om flere
og dygtigere faglærte

Flere unge skal vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse,
og flere ledige og beskæftigede på arbejdsmarkedet skal gå fra
at være ufaglærte til at blive faglærte. Kompetent arbejdskraft er
en forudsætning for at sikre vækst i regionen. Derfor er centrale
aktører på uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet
gået sammen om en aftale, der skal sikre, at vi i fremtiden får flere
og dygtigere faglærte i hovedstadsregionen.
Parterne om rundbordet har drøftet og udpeget centrale udfordringer, temaer og mål. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som har
arbejdet videre med forslag til konkrete initiativer og aktiviteter for
at sikre flere faglærte i fremtiden.
Hensigten med aftalen er at udgøre en ramme for, at parterne
arbejder i samme retning inden for de fire spor, som programmet
Faglært til vækst repræsenterer:

1 Bedre overgang fra grundskole til erhvervsuddannelse
2 Bedre udbud af erhvervsuddannelser
3 Bedre match mellem lærlinge og virksomheder
4 Bedre opkvalificering af arbejdsstyrken
Målet er at sikre, at rundbordsparterne gennem tværgående samarbejde får udviklet indsatser, der virker og er koordinerede, så
unge, ledige og beskæftigede får de kompetencer, som efterspørges i fremtiden.
Rundbordet er sammensat af centrale beslutningstagere, der som
helhed repræsenterer erhvervsskoler, elever, virksomheder, kommuner, arbejdsmarkedets parter, det regionale arbejdsmarkedsråd
og videregående uddannelser.

Udfordringer
I dag er mangel på kompetent arbejdskraft en barriere i forhold til at tiltrække investeringer og skabe nye
arbejdspladser, som sikrer vækst og livskvalitet i fremtiden. Virksomhederne vil i stigende grad få problemer med at skaffe den nødvendige faglærte arbejdskraft i de kommende år, da udbuddet af faglærte
falder kraftigt, og da der fortsat er et stort behov for faglærte inden for en række områder.

HOVEDUDFORDRINGER I HOVEDSTADSREGIONEN:
• Mange virksomheder oplever aktuelt vanskeligheder med at
rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Der er særligt rekrutteringsvanskeligheder inden for det faglærte område, herunder inden
for bygge og anlæg, industri og handel.
Kilde: Region Hovedstadens Vækstbarometer, forår 2016.

• Fremskrivninger viser, at 71.000 ufaglærte vil være i overskud i
2020, mens der samtidig vil mangle op mod 7.000 faglærte.
Der er et overudbud af ufaglærte og faglærte med forældede
kompetencer. Der er brug for et dobbelt uddannelsesløft, hvor
ufaglærte løftes til faglært niveau, og faglærte løftes til videre
uddannelse. Kilde: Den regionale model for vækst og beskæftigelse, Sam-k/Line.
• Kun 14 % af en ungdomsårgang vælger en erhvervsuddannelse i hovedstadsregionen. Der er alt for få unge, der vælger

en erhvervsuddannelse. For at sikre
kvalificeret arbejdskraft er det både et
nationalt og et regionalt mål, at 25 pct.
af en ungdomsårgang skal vælge en
erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller
10. klasse.
Kilde: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

• 3.000 elever mangler en praktikplads. Hvis optaget på
erhvervsuddannelserne direkte fra grundskolen øges til 25
pct., skal der skabes tre gange så mange praktikpladser som
i dag. Desuden skal der være bedre match mellem udbud og
efterspørgsel, således at de unge søger og gennemfører de
uddannelser, som virksomhederne efterspørger.
Kilde: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Møde i Kommunekontaktudvalget d. 17-05-2018

Punkt nr. 5 - Orienteringssag: Status på udmøntningen af Faglært til Vækst
Bilag 1 - Side -2 af 4

Anbefalinger
Rundbordskredsen er enig om at investere i initiativer, der er stærke og bære
dygtige. Vi vil bygge videre på de gode erfaringer, der er høstet. På dét, vi allerede
ved, virker. For eksempel samarbejdet om Copenhagen Skills, hvor erhvervsskoler
og UU-centre i regionen systematisk introducerer 8.-10. klasseelever til erhvervs
uddannelserne. Eller det etablerede samarbejde under Den regionale praktikpladsenhed, hvor erhvervsskolerne er gået sammen om en koordineret og systematisk
opsøgende praktikpladsindsats.
Vi er enige om at fokusere indsatserne mod de faglærte områder, hvor der kommer
til at mangle arbejdskraft.

VI VIL FORTSAT SAMARBEJDE OM:
STATSLIGT NIVEAU
• At der i højere grad end i dag skabes en fælles platform samt
en sammenhængende og koordineret vejledning om mulig
heder for efteruddannelse på tværs af institutioner og på
tværs af erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet
samt arbejdsmarkedets parter.
• At anbefalinger fra rundbordet spilles ind i den regeringsnedsatte ekspertgruppe for voksen-, efter- og videreuddannelse,
som led i trepartsforhandlingerne 2016/2017.
• At regionale erfaringer med det praktikpladsopsøgende
arbejde indgår i den videre dialog om udmøntning af trepartsaftalen, herunder professionalisering af den opsøgende
indsats på erhvervsskolerne.
TVÆRKOMMUNALT OG REGIONALT NIVEAU
• At sikre en ambitiøs implementering i hovedstadsregionen af
Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i
hele Danmark og praktikpladser, således at alle unge, der kan
og vil, får en praktikplads. Dette gøres ved:

• At professionalisere og udvikle god praksis for brugen af
strategiske partnerskaber for at sikre, at der skabes flere
praktikpladser dér, hvor der er mangel på arbejdskraft.
• At samle erhvervsskolerne om en mere effektiv
praktikpladsindsats, der går på tværs af geografier, og om
at sikre, at der i praktikpladscentrene er både et strategisk
og operationelt samarbejde med virksomhederne.

• At erhvervslivet i højere grad kommer ind i folkeskolen, og at
afprøve koncepter for erhvervspraktik, så flere elever tilbydes
erhvervspraktik af høj kvalitet.
• At vejledningen om erhvervsuddannelserne til elever i udskolingen er koordineret og på et højt niveau for at sikre et
bredt kendskab til erhvervsuddannelserne. Dette kan med
fordel organiseres inden for rammerne af Copenhagen Skills.
Dertil kan der laves indsatser målrettet unge og voksne uden
en ungdomsuddannelse, der fortsat har brug for afklaring og
vejledning.
• At paletten af ungdomsuddannelser udbydes i en så attraktiv
geografisk nærhed af de unge som muligt – og at der er fokus
på uddannelsesmiljø og et bredt fagtilbud.
• At der skabes større kobling mellem udbud og efterspørgsel
i forhold til tilbud på opkvalificeringsområdet. At der arbejdes for en gennemsigtig og uvildig vejledning af ledige og
beskæftigede om muligheder for efteruddannelse på tværs
af de eksisterende institutioner. Og at der arbejdes for at give
virksomhederne et bedre overblik over videre- og efteruddannelsesmulighederne.
• At flygtninge kompetenceafklares hurtigt, og at kommunerne
koordinerer på tværs, så flygtninge matches med relevante
virksomheder i hele hovedstadsregionen.
• At koordinere de forskellige markedsføringsaktiviteter rettet
mod erhvervsuddannelser og de tilhørende jobmuligheder,
herunder bruge rollemodeller, og muligheder for videregående
uddannelse på erhvervsakademier mv., så erhvervsuddannelserne fremstår som et attraktivt tilvalg.
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Konkrete handlinger
Rundbordets parter udvikler initiativer, der samler aktørerne om fælles målsætninger.
Region Hovedstaden bidrager med regionale udviklingsmidler og midler under EU’s Socialfond
til udvikling og gennemførelse af initiativerne. Rundbordsparterne bidrager med medfinansiering
i de indsatser, de deltager i.
Den af rundbordet nedsatte arbejdsgruppe har allerede igangsat følgende konkrete indsatser for
2016-2017. Regionsrådet har bevilliget midler til de første fire, mens de resterende initiativer er
under udvikling og forventeligt behandles i foråret 2017.
INDSATSER IGANGSAT AF RUNDBORDET:
• Hands & Brains – analyse og udvikling af EUD-forløb til 9.
og 10. klasser
• Tidlig vejledningsindsats og revitalisering af erhvervs
praktikken i grundskolen
• Byggeboxen – mobile læringsuniverser på store bygge
projekter
• Udvikling af campus i Tårnby, Høje-Taastrup og Lyngby
med fokus på første del af grundforløbet.

RUNDBORDETS PARTER ARBEJDER AKTUELT PÅ AT
IVÆRKSÆTTE NYE INDSATSER:
• Opkvalificering af medarbejdere fra ufaglært til faglært
• Indsatser for ledige, herunder flygtninge
• Strategiske partnerskaber med erhvervsskolerne om
etablering af én indgang for virksomhederne på praktik
pladsområdet
• FUEL, udvikling af campus i Frederikssund og Furesø

Det videre arbejde
Rundbordets parter ønsker med denne aftale at fortsætte arbejdet for flere relevante faglærte, så
vi kan sikre den nødvendige arbejdskraft og vækst. Vi arbejder i samme retning med at udmønte
anbefalingerne – både hver for sig og i fællesskab – på både nationalt, regionalt og kommunalt
niveau. Derudover:
• Mødes kommuner, region og stat på ministerielt initiativ i
første halvdel af 2017 for at drøfte snitflader og bedre
koordinering mellem uddannelse, erhverv og beskæftigelse.
• Mødes rundbordskredsen i sommeren 2017 efter indgåelse
af trepartsaftalen om opkvalificering for at drøfte en regional
udmøntning af aftalen og for at følge op på den igangsatte
indsats.
• Fortsætter den nedsatte arbejdsgruppe i en udvidet kreds,
så der løbende kan koordineres og igangsættes nye indsatser
inden for rammerne af anbefalingerne.
• Fortsættes indsatsen for flere faglærte i fyrtårnsprojektet om
vækstkritiske kompetencer i handlingsplan 2017-18 for den
regionale vækst- og udviklingsstrategi.

• Arbejder KKR Hovedstaden aktuelt på at komme med anbefalinger til, hvor kommunerne kan handle i forhold til at få flere
unge til at vælge en erhvervsuddannelse, og arbejder i den
forbindelse på et rammepapir. KKR vil drøfte konkret udmøntning af rundbordsaftalen i relation til rammepapiret samt
mulighederne for, at der på sigt kan følges op med en flerårig
handlingsplan.
• Afrapporterer Region Hovedstaden løbende på de igangsatte
indsatser og effekter for at vise rundbordets resultater.
Region Hovedstaden afrapporterer også på de eventuelle
konsekvenser af erhvervsuddannelsesreformen fra 2015,
der kan få betydning for målene i denne aftale.
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Det strategiske rundbord om Faglært til vækst
Deltagere i drøftelserne ved det strategiske rundbord om Faglært til vækst er:
• Anders Agger, hospitalsdirektør på Hvidovre Hospital
• John Schmidt Andersen, borgmester i Frederikssund Kommune
• Lars Gaardhøj, formand for erhvervs- og vækstudvalget, Region Hovedstaden
• Leif Elken, første næstformand for RAR Hovedstaden og overenskomst- og personalejurakonsulent hos TDC
• Lone Folmer Berthelsen, erhvervsuddannelseschef i DI
• Morten Egede, formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation
• Ole Gram-Olsen, rektor for Copenhagen Business Academy
• Ole Heinager, direktør for NEXT Uddannelse København
• Per G. Olsen, formand for LO Hovedstaden
• Per Påskesen, forbundssekretær for Dansk Metal
• René Van Laer, direktør for Handelsskolen København Nord
• Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand i Region Hovedstaden
• Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden og borgmester i Albertslund Kommune
• Stina Vrang Elias, adm. direktør i tænketanken DEA
• Stine Egsgaard, medl. af bestyrelsen i Dansk Byggeri og adm. direktør hos J. Jensen
Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby har deltaget i drøftelsen på første rundbordsmøde, og
departementschef Jesper Fisker har repræsenteret Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ved rundbordets
øvrige møder.
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Spor 4. Bedre
opkvalificering af
arbejdsstyrken

Faglært til vækst
Deltagende parter

Resume af indsats

Restart -Kompetence
forsyning til virksomheder
i hovedstaden
(2017 – 2021)

NEXT, TEC, ESN, VEU-hovedstaden, VEU – Nordsjælland,
Væksthus Hovedstaden

Virksomheder sikres kompetent faglært arbejdskraft
via opkvalificering af
medarbejdere og ledige.
Udgangspunkt i at samle
virksomheder i klynger

Kompetent arbejdskraft i
Greater Copenhagen
(2016 – 2019)

HRS, NRS, LO Hovedstaden,
KKR Hovedstaden, letbane
og metroselskab, VEU centre
og Danske erhvervsskoler og
gymnasier

Opkvalificering af ledige til
bygge- og anlægsbranchen
koordineret med aktører på
hele Sjælland

Sammen om virksomhedsrettet integration
(2017 – 2020)

LO Hovedstaden,
København, Hillerød,
Frederiksberg, LyngbyTaarbæk, Gentofte og
Tårnby-Dragør kommuner

Fokus på voksne ledige flygtninge og på opkvalificering
inden for mangelområder på
det faglærte arbejdsmarked

Møde i Kommunekontaktudvalget d. 17-05-2018

– udmøntning af rundbordsaftale

Punkt nr. 5 - Orienteringssag: Status på udmøntningen af Faglært til Vækst
Bilag 2 - Side -2 af 2

Faglært til vækst – udmøntning af rundbordsaftale
Spor 1. Bedre overgang
fra grundskole til
erhvervsuddannelse

Faglært til fremtiden
(2016 – 2019)

Byggeboxen
(2016 – 2019)

Deltagende parter

Resume af indsats

LO Hovedstaden, UU
Center Syd, UU Vallensbæk,
UU Vestegnen, TEC, NEXT,
SOSU C, HRS, kommunerne
på Vestegnen og erhvervs
netværk på Vestegnen

Tidlig vejledningsindsats om
erhvervsuddannelserne i
6. -7. klasse og revitalisering
af erhvervspraktik i 8. klasse

Dansk Byggeri, Høje Tåstrup
Kommune og Nærheden P/S,
Københavns Kommune og
Nyt hospital Bispebjerg og
Frederikssund Kommune og
Vinge by

Undervisningstilbud til folke
skoleelever på 4. til 6. klasse
i lokaler på tre byggepladser:
Nærheden P/S, Nyt Hospital
Bispebjerg og Vinge by

Copenhagen Skills
(2015 – 2020)

Region Hovedstaden og
erhvervsskolerne i
hovedstadsregionen
– undtaget Niels Brock

Samlet introduktion om
erhvervsuddannelserne til
elever i 7. til 10. klasser

Hands and Brains
(2016 – 2019)

NEXT, TEC, HRS, SOSU-C,
K-NORD, ESN,
Diakonissestiftelsen og SOPU

Praksisorienterede under
visningsforløb med erhvervsfagligt perspektiv for 9. klasser
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Spor 2. Bedre udbud af
erhvervsuddannelser

Deltagende parter

Resume af indsats

FUEL
(2017 – 2020)

Frederikssund Kommune,
Frederikssund Erhverv og
KNORD, ESN, TEC og SOPU

Samlet indsats for at flere
elever vælger eud, flere
får praktikplads og flere
gennemfører eud

Udvikling af campus
(2016 – 2020)

NEXT, TEC, HRS, SOSU-C,
K-NORD, Høje Tåstrup og
Lyngby Kommuner

Udvikling af campus ud
dannelsesmiljø i Høje Tåstrup
og Lyngby på tværs af fag
retninger

Spor 3. Bedre match
mellem lærlinge og
virksomheder

Deltagende parter

Resume af indsats

Flere praktikpladser gennem
strategiske partnerskaber
(2017 – 2020)

TEC, NEXT, KNORD, ESN , DI,
Dansk Erhverv, Dansk Metal

Gennem en professionel
partnerskabsmodel skal
skabes flere praktikpladser
på større virksomheder

Fremtidens maritime
håndværker
(2016 – 2018)

Europas maritime udviklingscenter, Maskinmesterskolen i
København, Danske maritime,
NEXT og TEC

Flere praktikpladser indenfor
de tekniske maritime erhvervsuddannelser

