BESLUTNINGER

Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalg mødesager

ERHVERVS-, VÆKST- OG FORSKNINGSUDVALGET

MØDETIDSPUNKT
24-04-2018 16:15

MØDESTED
Regionsgården, mødelokale H4

MEDLEMMER
Christine Dal
Peter Frederiksen
Stinus Lindgreen
Tormod Olsen
Erik R. Gregersen
Martin Baden
Maria Gudme
Lars Gaardhøj
Line Ervolder

Medlem
Medlem
Næstformand
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Formand
Medlem

Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog

Side 1 af 32

INDHOLDSLISTE
1. Drøftelsessag: Cirkulær økonomi - udfordringer og muligheder
2. Orienteringssag: Afrapportering af praktikpladsindsatsen 2017
3. Drøftelsessag: Fremadrettet indsats på praktikpladsområdet
4. Beslutningssag: Flere elever og lærlinge til Center for Ejendomme
5. Drøftelsessag: Budget 2019
6. Drøftelsessag: Videreførelse af CACHET, CHI og CHC som platforme for Sund Vækst
7. Orienteringssag: Regeringens forslag til nye gymnasiefordelingsregler
8. Orienteringssag: Status for Greater Copenhagen-samarbejdet – resultater for 2017 og indsatser for
2018-2019
9. Eventuelt

Side 2 af 32

1. DRØFTELSESSAG: CIRKULÆR ØKONOMI - UDFORDRINGER OG
MULIGHEDER
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Cirkulær økonomi er en dagsorden der spreder sig hastigt i disse år, og emnet har været på dagsordenen
i erhvervs- og vækstudvalget og miljø- og trafikudvalget to gange i 2017, hhv. 21. juni og 7. november.
Mødesagerne satte fokus på den nationale og internationale udvikling inden for området, samt hvordan
regionen kan spille en aktiv rolle i omstillingen og dermed bidrage til at skabe grøn vækst og bæredygtig
udvikling i hovedstadsregionen og Greater Copenhagen. I den gældende regionale vækst- og
udviklingsstrategi (ReVUS) har regionen sat et mål om at være en ressourceeffektiv region, der
genanvender mindst 80 % af regionens affald i 2035.
Efter konstitueringen er der etableret nye udvalg med mange nye medlemmer, som ikke deltog i
de tidligere drøftelser. I maj skal udvalgene inddrages i en sag om bevilling af ca. 39 mio. kr. til nye
ReVUS-indsatser, og heriblandt vil der være indsatser inden for cirkulær økonomi. Det er derfor oplagt
at genbesøge temaet og i samme omgang orientere om den seneste udvikling både nationalt, internationalt
og i regionens egne indsatser.
Sagen forelægges fælles for erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget og miljø- og klimaudvalget.
INDSTILLING
Administrationen indstiller over for erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget og miljø- og klimaudvalget:


at det regionale perspektiv i arbejdet med cirkulær økonomi drøftes.

POLITISK BEHANDLING
Drøftet.
Peter Frederiksen (V) deltog ikke i sagens behandling.
SAGSFREMSTILLING
Der er mange tegn på, at verden i de kommende år vil bevæge sig fra en lineær økonomi til en cirkulær
økonomi. Udviklingen drives både af nødvendighed og af forretningsmuligheder, og Region
Hovedstaden kan spille en afgørende rolle i at ruste virksomheder, vidensinstitutioner og kommuner i
hovedstadsregionen til at gribe de nye muligheder for grøn vækst og bæredygtig udvikling.
På mødet vil Ditte Lysgaard Vind, Lendager Group give en kort præsentation om cirkulær økonomi og
erhvervs- og vækstpotentialer i forbindelse hermed. Der vil være mulighed for spørgsmål og drøftelse af
de regionale perspektiver.
Hvorfor cirkulær økonomi?
I dag har vi en lineær økonomi, hvor vi udvinder råstoffer, producerer, forbruger og smider væk.
Den lineære økonomi har skabt en betydelig velstand i verden, men har samtidig resulteret i et stort
overtræk på klodens ressourcer. Det er derfor tid til at transformere den nuværende lineære økonomi til
en cirkulær økonomi. En økonomi hvor vi bevarer produkter og materialer i kredsløb og udnytter deres
værdi så længe som muligt. Det, der tidligere var affald, skal i langt højere grad fungere som værdifulde
input i nye produkter.
En dansk omstilling til cirkulær økonomi kan give erhvervslivet en gylden mulighed for at være først med
innovative teknologier og løsninger, der kan eksporteres til resten af verden. Den britiske tænketank Ellen
MacArthur Foundation estimerede i 2015, at en intelligent omstilling af det danske samfund fra en lineær
til en cirkulær økonomi kan give en årlig gevinst på op mod 45 mia. kr. i 2035 (Se evt. bilag 1 for
uddybning af den brændende platform såvel som potentialerne i den cirkulære økonomi).
Region Hovedstaden har sat sig for at gribe denne chance og bidrage til, at kommuner og virksomheder i
hovedstadsregionen og Greater Copenhagen bliver rustet til at gribe de vækstmuligheder, der ligger i
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omstilling til cirkulær økonomi. Derfor er der i Handlingsplan 2017-2018 for den regionale vækst- og
udviklingsstrategi (ReVUS) et fyrtårnsprojekt med overskriften "Ressourceeffektivitet og cirkulær
økonomi". Fyrtårnsprojektet skal blandt andet styrke erhvervslivets muligheder for at udvikle nye grønne
forretningsmodeller og løsninger, der kan eksporteres og bidrage til at realisere målet om, at mindst 80 %
af regionens affald genanvendes i 2035.
Barrierer for omstillingen
Omstillingen bremses imidlertid af en række barrierer, og en del af dem kan Region Hovedstaden bidrage
til at fjerne. Nogle af de væsentligste er:








Cirkularitet indtænkes i dag ikke i design og produktion af produkter - og derfor er langt de fleste
produkter på markedet ikke egnede til at reparere, skille ad og genanvende.
Manglende efterspørgsel efter cirkulære løsninger gør det vanskeligt og risikabelt for virksomheder
at gå i gang med udviklingen af cirkulære løsninger og forretningsmodeller.
Langt de fleste virksomheder og kommuner har behov for støtte til processen med at forankre og
implementere cirkulære strategier og praksisser - og særligt er der behov for at understøtte
etableringen af nye værdikæde-samarbejder, hvor flere aktører arbejder sammen om at udvikle
cirkulære løsninger.
Utilstrækkelig koordinering på tværs af offentlige og private aktører kan gøre det vanskeligt at
etablere det samfundsøkonomisk bedste setup for håndtering, efterbehandling og afsætning af
affald. Blandt andet savnes fælles sorteringskriterier, der kan bane vejen for færre og mere
ensartede fraktioner med større volumen og højere renhed i hver fraktion.

Hvordan kan Region Hovedstaden gøre en forskel?
Regionen gennemførte fra august 2016 til maj 2017 en proces med bred involvering af interessenter med
henblik på at afdække regionale udfordringer og mulige løsninger i forhold til cirkulær økonomi. I samme
periode arbejdede regeringens Advisory Board for Cirkulær Økonomi, som offentliggjorde deres
anbefalinger til regeringen i juni 2017 (anbefalingerne kan læses i bilag 2).
Der er et stort sammenfald mellem de barrierer og mulige løsninger som er afdækket i regionens
involveringsproces, og dem der er beskrevet i Advisory Boardets anbefalinger. Der er derfor gode
muligheder for, at regionen kan indgå i samarbejder med relevante ministerier og styrelser om indsatser,
der tackler udfordringerne. Nogle af de mulige fælles indsatsområder er:






Kommunernes og regionens omstilling til cirkulær økonomi; en indsats der skal understøtte
implementering af cirkulære strategier og praksisser i kommunernes og regionens kerneopgaver,
således at kommuner og region kan være med til at trække udviklingen af nye cirkulære løsninger.
Regeringens Advisory Board lægger op til at starte udviklingen via udvalgte cirkulære
forsøgskommuner. Region Hovedstaden kan understøtte et antal kommuner i hovedstadsregionen i
at blive cirkulære forsøgskommuner, hvor man eksperimenterer med nye cirkulære praksisser inden
for de kommunale kerneopgaver, herunder eksempelvis affaldshåndtering, erhvervsrådgivning,
indkøb og byplanlægning.
Virksomhedernes og iværksætternes omstilling til cirkulær økonomi; etablering af et økosystem,
der effektivt kan understøtte en løbende udvikling af nye cirkulære virksomheder, cirkulære
forretningsmodeller og cirkulære produkter og ydelser til det globale marked. Regeringens Advisory
Board anbefaler etablering af et nationalt forum "Circular Denmark", som på tværs af brancher og
værdikæder samler erhvervsliv, myndigheder og uddannelsesinstitutioner i et samarbejde om en
cirkulær omstilling af dansk erhvervsliv. Region Hovedstaden kan medvirke til, at virksomheder
og vidensinstitutioner fra hovedstadsregionen og Greater Copenhagen får markante roller i et sådant
setup. Eksempelvis ved at initiere indsatser med afsæt i de kompetencer og styrkepositioner, der
findes i hovedstadsregionen og Greater Copenhagen.
Affaldssektorens omstilling til cirkulær økonomi; facilitering af en proces, hvor nøgleaktører inden
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for affaldssektoren sammen – og i dialog med andre led i værdikæden – finder farbare veje frem
mod en udvikling af hele affaldshåndteringen i retning af øget genanvendelse. Regeringens Advisory
Board anbefaler en ensretning af sorteringskriterier og indsamlingsordninger. Regionen kunne
understøtte en sådan udvikling ad frivillighedens vej, eksempelvis ved at samle kommuner,
forsyningsselskaber og andre relevante aktører i hovedstadsregionen om en dialogproces, der kan
føre til fælles bud på udviklingsveje og konkrete handlinger på såvel kort som langt sigt.
Seneste udvikling på nationalt og internationalt niveau
I første kvartal af 2018 vil regeringen fremlægge en national strategi for cirkulær økonomi, med afsæt i
anbefalingerne fra Regeringens Advisory Board for Cirkulær Økonomi. Danske regioner har en løbende
dialog med Miljø- og Fødevareministeriet, som koordinerer formuleringen af den nationale CØstrategi, om regionernes rolle i realiseringen af den nationale strategi. Region Hovedstaden og Region
Midtjylland er tæt involveret i dialogen mellem Danske Regioner og Miljø- og Fødevareministeriet grundet
hidtidige erfaringer og igangværende og kommende indsatser inden for cirkulær økonomi.
I første kvartal af 2018 forventes ligeledes endelig vedtagelse af nye affaldsdirektiver fra EU, som bl.a.
indebærer ambitiøse og bindende mål for affaldsreduktion, fremme af direkte genbrug og forbedret
genanvendelse i alle medlemsstater.
Forprojekter om cirkulær økonomi afsluttet
Som led i Region Hovedstadens fyrtårnsprojekt om cirkulær økonomi er der netop afsluttet forprojekter
inden for de tre indsatsområder, der er beskrevet ovenfor. I forprojekterne har regionen arbejdet tæt
sammen med en række samarbejdspartnere om at forberede hovedprojekter, der indstilles til bevilling af
regionale udviklingsmidler i 2018.
Desuden er der et samarbejde på tværs af alle fem regioner om at skabe fælles forståelse for
udfordringerne og de regionale muligheder i omstillingen til cirkulær økonomi.
KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen drøftes de regionale perspektiver i arbejdet med cirkulær økonomi til
efterretning af erhvervs-. vækst- og forskningsudvalget og miljø- og klimaudvalget.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Der vil, i takt med udviklingen af flere regionale indsatser om cirkulær økonomi, blive tilrettelagt passende
kommunikationsindsatser.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges fælles for erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget og miljø- og klimaudvalget.
DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen
JOURNALNUMMER
16038553

BILAGSFORTEGNELSE
1. Intro til CØ
2. Advisory Board-anbefalinger
3. Præsentation vist på mødet
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2. ORIENTERINGSSAG: AFRAPPORTERING AF
PRAKTIKPLADSINDSATSEN 2017
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Region Hovedstaden har siden 2012 i regi af ”Den regionale praktikpladsenhed” haft en praktikpladsindsats i regionen. Den regionale praktikpladsenheds formål er blandt andet at sikre flere praktikpladser i
regionen og udvikle det praktikpladsopsøgende arbejde hos virksomhederne.
I forbindelse med budgetaftalen for 2015, besluttede regionsrådet at forlænge praktikpladsenhedens
indsats til og med 2018. Som del af projektforlængelsen blev der sat et nyt ambitiøst mål om at sikre
4800 ekstra praktikpladser i perioden 2015-2018. Med et driftsmål på 1200 ekstra praktikpladser årligt.
Der blev i 2016 opnået et samlet resultat på 1199 ekstra praktikpladser.
Med denne sag gives en status på resultaterne for praktikpladsindsatsen i 2017.
INDSTILLING
Administrationen indstiller overfor erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget:


at afrapporteringen af praktikpladsindsatsen 2017 tages til efterretning.

POLITISK BEHANDLING
Taget til efterretning.
SAGSFREMSTILLING
Den regionale praktikpladsenhed blev etableret i 2012 som et treårigt projekt, og blev efterfølgende i 2015
forlænget til og med 2018. Den regionale praktikpladsenheds overordnede formål er at udvikle og
implementere nye metoder til at styrke, koordinere og kvalificere det praktikpladsopsøgende arbejde og
sikre, at der bliver oprettet flere praktikpladser.
I projektperioden 2012-2015 blev der fastsat et mål om at sikre 2500 ekstra praktikpladser. Målet for
første projektperiode blev indfriet med 2558 ekstra praktikpladser. I forbindelse med regionsrådets
beslutning om at forlænge praktikpladsindsatsen til og med 2018, blev målet hævet til 4800 ekstra
praktikpladser over fire år.
Region Hovedstaden har i perioden 2012-2018 været forgangsaktør på praktikpladsområdet for at sikre
et styrket samarbejde om praktikpladser via politiske, strategiske og operationelle veje. Gennem en række
indsatser har praktikpladsenheden bidraget til flere tusinde praktikpladser. Den regionale
praktikpladsenhed har løbende ændret fokus i indsatsen. I slutningen af anden projektperiode har
fokusset hovedsageligt været at styrke og udvikle et koordineret og systematiseret arbejde for
praktikpladser i egen organisation og ude i regionens virksomheder. Praktikpladsenheden arbejder i dag
både politisk og strategisk under ”Faglært til Vækst”. Region Hovedstaden har under programmet
”Faglært til vækst” samlet kommuner, erhvervsskoler, organisationer og andre væsentlige aktører om en
rundbordsaftale, der blandt andet skal sikre flere faglærte og flere praktikpladser i regionen.
Resultater af praktikpladsindsatsen i 2017
Der er i 2017 opnået et samlet resultat på 1231 ekstra praktikpladser gennem en række indsatser. Hermed
lander det samlede antal praktikpladser for 2017 over målsætningen på 1200 praktikpladser om året. I
bilag 1 redegøres detaljeret for fordelingen af praktikpladser på uddannelsesretninger og de forskellige
indsatser.
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Indsats
Virksomhedsscreening
Elever i egen organisation
Store byggerier på hele Sjælland
Fremtiden Maritime Håndværker
Elever i hospitalsbyggerier
I alt

Årsresultat
617 praktikpladser
236 praktikpladser
185 praktikpladser
139 praktikpladser
54 praktikpladser
1231 praktikpladser

Resultaterne på de ekstra praktikpladser afspejler, at det hovedsageligt er i de små og mellemstore
virksomheder, at potentialet for de ekstra praktikpladser er blevet realiseret. Tæt på halvdelen af de ekstra
praktikpladser er skabt i virksomheder med mellem 20 og 199 ansatte.
Med resultatet for 2017 er det samlede resultatet, for projektperioden fra 2012 til og med 2017, i alt 5081
praktikpladser.
De 1231 ekstra praktikpladser indbefatter ikke elever på sundhedsområdet, da de reguleres af en central
dimensioneringsaftale mellem stat, regioner og kommuner. I 2017 kom der på sundhedsområdet (socialog sundhedsuddannelsen, pædagogisk assistentuddannelse og lægesekretær) i alt 512 elever i praktik i
Region Hovedstadens drift.
Hvordan er de ekstra praktikpladser opnået?
Region Hovedstadens aktuelle praktikpladssatsning består af fem hovedelementer:
1. Ekstra praktikpladser gennem systematisk virksomhedsscreening
Region Hovedstaden har i samarbejde med regionens erhvervsskoler gennemført en systematisk
virksomhedsscreening af praktikpladspotentialet i regionens virksomheder. Der kontaktes op til 1600
virksomheder årligt inden for de erhverv, hvor der forventes at mangle faglærte i fremtiden. For at få det
bedste udbytte af virksomhedskontakten følger virksomhedsscreeningen tre strategiske tilgange: 1) større
virksomheder, 2) virksomheder der ikke er godkendte til at tage elever og 3) virksomheder der er
godkendte, men ikke har elever.
I forbindelse med virksomhedsscreeningen blev 132 nye læresteder også godkendt til at tage elever.
2. Elever i egen organisation
Den regionale praktikpladsenhed har i samarbejde med erhvervsskolerne og Center for HR afdækket og
fulgt op på praktikpladspotentialerne på Region Hovedstadens hospitaler, centre og virksomheder. Som
et led i arbejdet har den regionale praktikpladsenhed støttet arbejdet med et gennemsigtigt system til at
kontrollere, hvor i regionen praktikpladserne oprettes.
3. Ekstra praktikpladser gennem strategiske bygherrepartnerskaber
Den regionale praktikpladsenhed samarbejder i perioden 2015-2018 med otte erhvervsskoler på Sjælland,
3F og Dansk Byggeri om at udnytte praktikpladspotentialer på de mange bygge- og anlægsprojekter på
Sjælland, der pågår disse år. Samarbejdet sker inden for udviklingsprojektet ”Praktik på store byggerier
Sjælland og hovedstaden”, hvor strategiske bygherrepartnerskaber skal sikre flest mulige praktikpladser.
Dette sker gennem opfølgning på kontraktkrav og frivilligbaseret dialog med entreprenører om flere
lærlinge. Projektet udfordrer den traditionelle praktikpladsopsøgende tilgang ved at fremme skolernes
strategiske praktikpladsarbejde, der åbner nye døre.
4. Nye praktikpladser i den maritime branche gennem projekt ”Fremtidens Maritime Håndværker”
I samarbejde med Maritime Development Center og to af hovedstadsregionens største erhvervsskoler,
TEC og NEXT, har den regionale praktikpladsenhed støttet arbejdet med at sikre ekstra praktikpladser i
maritime industrivirksomheder. Arbejdet har været vigtigt, da den maritime branche er udfordret af
manglen på kvalificeret arbejdskraft og dermed behov for, at flere unge vælger de maritime
erhvervsuddannelser.
5. Elever i hospitalsbyggerierne
Den regionale praktikpladsenhed har bidraget til at opbygge et system til at kontrollere og supporte en så
Side 7 af 32

effektiv og smidig uddannelsesklausulforvaltning som muligt, således der kommer flest mulige
praktikpladser på regionens byggeprojekter. Arbejdet sker i samarbejde med erhvervsskolerne, Enhed for
byggestyring i Center for Økonomi, Center for Ejendomme, medarbejdere på byggeprojekterne og de
virksomheder, der opfører byggerierne.
Region Hovedstaden har, ligesom de øvrige regioner, indtil videre opgjort antal lærlinge på
hospitalsbyggeprojekterne i årsværk, og ikke i praktikpladser som i regionens øvrige projekter. For at
ensarte praktikpladsopgørelserne og som del af i regionens praktikpladsindsats, har Praktikpladsenheden
fået udarbejdet en model til at omregne årsværk til praktikpladser (uddannelsesaftaler). I år er elever i
praktik på hospitalsbyggerierne derfor medregnet i det samlede resultat med praktikpladser.
Nye igangsatte aktiviteter
Praktikpladsenheden har yderligere igangsat et stort udviklingsprojekt, ”Flere praktikpladser gennem
strategiske partnerskaber”, hvor målet er at styrke arbejdet med skolernes strategiske, opsøgende
praktikpladsarbejde. Praktikpladsenheden har yderligere støttet arbejdet med socialfondsprojektet FUEL
og praktikpladsopfølgning i egen organisation via Center for HR, der fortsætter efter
praktikpladsenhedens nuværende udløb ved udgangen af 2018.
Den videre proces
Den regionale praktikpladsenhed arbejder løbende på at forankre de forskellige praktikpladsindsatser og
opgaver til delvist erhvervsskolerne, dels eksterne operatører, samt regionens enhed for byggestyring i
Center for Økonomi og Center for Ejendomme. Regionsrådets bevilling fra budgetaftalen 2015, til
forlængelse af praktikpladsenheden (2015-2018), udløber ved årets udgang. Erhvervs-, vækst-, og
forskningsudvalget vil medio 2018 modtage et oplæg til drøftelse af en eventuel fortsættelse af og fokus
på en regional praktikpladsindsats.
KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen tages afrapporteringen af praktikpladsindsatsen 2017 til efterretning.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Administrationen planlægger en formidling af resultaterne til projektparter i forbindelse med
offentliggørelse af årsresultatet.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget den 20. marts 2018.
DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen
JOURNALNUMMER
15006609

BILAGSFORTEGNELSE
1. Årsresultat 2017
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3. DRØFTELSESSAG: FREMADRETTET INDSATS PÅ
PRAKTIKPLADSOMRÅDET
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
I august 2012 etableredes den regionale praktikpladsenhed, som en treårig indsats, med en bevilling på
3,3 mio. kr. årligt, i alt 10 mio. kr. Regionsrådet besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2015 at
forlænge praktikpladsenhedens indsats til og med 2018 med en bevilling på 6,5 mio. kr. årligt, i alt 26
mio. kr. Ved årets udgang udløber midlerne til praktikpladsenheden. Der er derfor behov for en
økonomisk og indholdsmæssig stillingtagen til en fremadrettet regional praktikpladsindsats.
Den regionale praktikpladsenhed har gennem en række indsatser med regionale parter medvirket til at
sikre over 5000 praktikpladser og udvikle det praktikpladsopsøgende arbejde på tværs af
erhvervsskolerne i regionen, jf. sag nr. 5.
Med denne sag lægges op til drøftelse af det videre arbejde med en regional praktikpladsindsats efter
2018.
INDSTILLING
Administrationen indstiller over for erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget:


at forslag til fortsat praktikpladsindsats efter 2018 drøftes, herunder mulige konkrete indsatser.

POLITISK BEHANDLING
Drøftet.
SAGSFREMSTILLING
Det har siden 2015 været regeringens målsætning, at 25 pct. af en ungdomsårgang i 2020 skal vælge en
erhvervsuddannelse. I Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi fra 2015 er målet at
sikre tilstrækkelig faglært arbejdskraft i regionen, herunder at 25 pct. af en ungdomsårgang vælger en
erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020. I 2018 valgte 13,7 pct. af en ungdomsårgang
en erhvervsuddannelse. Dette er en lille stigning i forhold til 2017, hvor søgetallet var 13,2 pct. Der er
derfor stadig behov for en indsats for at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Et af værktøjerne til at
sikre dette er, at der er praktikpladser nok i regionen, så det er attraktivt for de unge at vælge en
erhvervsuddannelse.
Formålet med den regionale praktikpladsenhed er at udvikle og implementere nye metoder til at styrke,
koordinere og kvalificere det praktikpladsopsøgende arbejde og sikre, at der bliver oprettet flere
praktikpladser, hvor der er behov. Samtidig har regionens arbejde på praktikpladsområdet været platform
for at samle en række regionale aktiviteter, så centrale aktører på uddannelses-, erhvervs- og
beskæftigelsesområdet trækker i samme retning i tråd med anbefalingerne fra strategisk rundbord om
Faglært til vækst.
Indsatser under praktikpladsenheden
Praktikpladsenheden har fokus på nedenstående hovedområder (bilag 1). Det drejer sig om indsatser,
som alle har til formål at professionalisere det praktikpladsopsøgende arbejde:




Virksomhedsscreening i samarbejde med regionens erhvervsskoler
Denne indsats sikrer en systematisk screening af praktikpladspotentialet i regionens virksomheder
og et koordineret praktikpladsopsøgende arbejde på tværs af alle erhvervsskolerne i regionen.
Indsatsen har kørt i perioden 2014-2018.
Praktikpladser på bygge- og anlægsprojekter på hele Sjælland
Der investeres i disse år mange milliarder i bygge- og anlægsprojekter på hele Sjælland. I årene
2015-2018 har et samarbejde mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland, på tværs af
erhvervsskolerne på hele Sjælland, sikret opfølgning på praktikpladser på de mange byggeprojekter.
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Praktikpladser på hospitalsbyggerierne i Region Hovedstaden
I forbindelse med hospitalsbyggerierne stilles krav til virksomhederne om 10% lærlinge i form af
uddannelsesklausuler. Administrationen har siden 2015 arbejdet systematisk med at følge op på de
sociale klausuler og sikre etableringen af praktikpladser på hospitalsbyggerierne.

Indsatser igangsat af eksterne parter
I forbindelse med implementeringen af programmet ’Faglært til vækst’ besluttedes det i 2016 at samle
centrale aktører på uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om en aftale, for at sikre flere
faglærte i hovedstadsregionen. Dette for at sikre, at parterne arbejder i samme retning.
Der er igangsat fire udviklingsindsatser af eksterne parter for at sikre flere praktikpladser (bilag 1).
Indsatserne er udviklet i samarbejde med praktikpladsenheden. Det drejer sig om:








FUEL (2017-2020). Flere praktikpladser skabes gennem styrket samarbejde på tværs af
erhvervsskoler, kommuner og erhvervsliv med udgangspunkt i Frederikssund Kommune.
Flere praktikpladser gennem strategiske partnerskaber (2017-2020). Opfølgning på
trepartsaftalen fra 2016. Udvikling af partnerskabsmodel med større virksomheder, som skal sikre
opfølgning på trepartsaftale omkring fordelsuddannelser og uddannelsesratio.
Fremtidens Maritime Håndværker (2016-2018) - mulig forlængelse til 2019 under behandling.
Flere praktikpladser inden for de tekniske erhvervsuddannelser på virksomheder inden for det
maritime område.
Kompetent arbejdskraft til Greater Copenhagen (2017-2020). Opfølgning på praktikpladser i
forbindelse med byggeri af Letbane, Nyt Hospital Hillerød og Metro Sydhavn.

Projekterne bliver løbende evalueret og kvalificeret i samarbejde med Region Hovedstaden, som også har
en central rolle i at sikre sammenhængen og samarbejdet mellem de forskellige indsatser og aktører på
praktikpladsområdet. En koordinationsindsats som fortsat er vigtig frem mod 2020.
Fremtidig regional praktikpladsindsats
På trods af trepartsaftalen fra 2016, der skal sikre 8.000–10.000 praktikpladser på landsplan, er det
administrationens vurdering, at der fortsat er behov for en regional indsats på følgende områder:








Flere STEM-praktikpladser – realisering af teknologipagt
Med etableringen af den nationale teknologipagt er det målsætningen, at 20% flere skal gennemføre
en erhvervsuddannelse inden for STEM (science, technology, engineering og math) i 2025. Dette
kræver en tosidet indsats med fokus på, at flere unge vælger en STEM-erhvervsuddannelse, og at
eleverne har adgang til en STEM-praktikplads. Administrationen vurderer, at der er behov for at
samle centrale regionale parter om en fælles STEM-erhversuddannelsesindsats, som kan sikre
praktikpladser og rekruttering af unge på tværs af regionen.
Praktikpladser på hospitalsbyggerierne i Region Hovedstaden
I årene frem mod 2025 bliver der investeret over 20 mia. i nye hospitalsbyggerier. I 2017 og 2018 er
Kuben Management indkøbt til at kvalificere uddannelsesklausul- og praktikpladsindsatsen. For at
sikre implementeringen af Kuben Managements anbefalinger og udnyttelse af praktikpladspotentialet
fremadrettet, er der behov for en fortsat regional indsats på området.
Praktikpladser på bygge- og anlægsprojekter på hele Sjælland
Der investeres i disse år mange milliarder i bygge- og anlægsprojekter på hele Sjælland. Erfaringerne
viser, at realiseringen af det fulde praktikpladspotentiale fordrer en koordineret og håndholdt
indsats, og et fokus på at øge rekrutteringen af elever til håndværksuddannelserne.
Koordination, sammenhæng og samarbejde på praktikpladsområdet.
Region Hovedstaden spiller fortsat en central rolle i at sikre koordination, sammenhæng og
samarbejde mellem de forskellige indsatser og aktører på praktikpladsområdet. Hensigten er at sikre
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en ramme der gør det muligt, at parterne kan arbejde i samme retning.
Det vurderes, at et budget på 2 mio. kr. årligt frem til 2021, i alt 6 mio. kr., vil kunne løfte ovenstående
indsatser og sikre praktikpladser hvor der er behov for det.
KONSEKVENSER
På baggrund af drøftelserne i erhvervs-, vækst og forskningsudvalget vil der blive arbejdet videre med de
konkrete perspektiver og input.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen risici.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt særskilt kommunikation.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
På baggrund af drøftelserne i erhvervs-, vækst og forskningsudvalget vil der blive arbejdet videre med de
konkrete perspektiver og input.
DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen
JOURNALNUMMER
15006609

BILAGSFORTEGNELSE
1. Praktikpladsindsatser – støttet af Region Hovedstaden
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4. BESLUTNINGSSAG: FLERE ELEVER OG LÆRLINGE TIL CENTER
FOR EJENDOMME
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Region Hovedstaden vil gerne sikre vækst og investeringer i hovedstadsområdet. I lighed med resten af
landet er der imidlertid problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Behovet for flere faglærte
erhvervsuddannede er stigende i alle regioner.
Region Hovedstaden vil som organisation gerne gå foran og skabe mulighed for, at flere elever/lærlinge
kan få en erhvervsuddannelse på regionens egne arbejdspladser. I forbindelse med den politiske
opfølgning på budgetaftalen for 2018 blev det aftalt, at administrationen skal forelægge en sag til politisk
behandling i forretningsudvalget med mål for antallet af elever og lærlinge inden for Center for
Ejendommes opgaveområde.
Center for Ejendomme har kapacitet til at uddanne faglærte medarbejdere inden for alle deres
fagområder, og har allerede i dag 32 elever (pr. 21. marts 2018). Center for Ejendomme ønsker at bidrage
endnu mere til regionens ønske om at vise vejen i forhold til at ansætte flere elever/lærlinge og har
ambition om, at hver 10. medarbejder fremadrettet skal være en elev eller lærling. Center for HR har med
en vis risikovillighed mulighed for at finansiere denne ambition.
INDSTILLING
Administrationen indstiller, at erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget over for forretningsudvalget og
regionsrådet anbefaler:
1. at godkende at der etableres yderligere 20 elevaftaler i 2018 og op til 1/10 af medarbejderpuljen
over en 2-periode inden for CEJ's opgaveområde,
2. at godkende at det øgede antal elevaftaler finansieres inden for den eksisterende budgetramme til
elever i Center for HR, og
3. at godkende at der løbende følges op på, om den samlede elevportefølje kan rummes indenfor den
eksisterende budgetramme til elever.
POLITISK BEHANDLING
Indstillingens punkt 1-3 blev anbefalet, idet udvalget pålægger administrationen at beskrive økonomien
fyldestgørende forud for forretningsudvalgets behandling af sagen.
SAGSFREMSTILLING
Der er behov for, at flere unge vælger at gennemføre en erhvervsuddannelse og træder ud på
arbejdsmarkedet som faglærte. Virksomhedernes mangel på faglært arbejdskraft kan blive en barriere
for udviklingen af vækst og investeringer i hovedstadsområdet. Region Hovedstaden vil som
organisation gerne gå foran og skabe et øget antal elevpladser på egne arbejdspladser. Det er særligt
inden for bygge- og anlægsområdet, at der er problemer med at finde kvalificeret arbejdskraft. Med
etableringen af Center for Ejendomme er der skabt en unik mulighed for at gøre en ekstra indsats inden
for dette område internt i regionen.
Center for Ejendomme beskæftiger en bred vifte af håndværkere inden for både bygningsdrift, service og
organisation, og har derfor mulighed for at ansætte elever/lærlinge inden for samtlige fagområder, der
understøtter disse. Det skal bemærkes, at der udover elever/lærlinge er ansat en del praktikanter på de
større hospitalsbyggerier i regionen, som følge af den sociale klausul tidligere godkendt af regionsrådet.
Center for Ejendomme foreslår, at et ambitionsniveau over en 2-årig periode med fordel kan være, at der
er en elev/lærling for hver 10. ansatte håndværker.
Centeret ønsker med et udvidet optag at fremstå som et spændende og attraktivt uddannelsessted, hvor
der er lige muligheder for ansættelse uanset køn, alder eller etnisk baggrund. Og hvor det sikres, at de
enkelte praktiksteder giver en erhvervsfaglig uddannelse på et højt fagligt niveau, ligesom der vil blive
stillet forventninger og krav til indsats og engagement til eleverne/lærlingene. Der vil endelig blive lagt
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vægt på at uddanne elever/lærlinge, som efterfølgende kan være attraktive at ansætte på arbejdsmarkedet,
herunder på virksomhederne i Region Hovedstaden.
Elev-/lærlingeforløbene etableres løbende hen over året i takt med, at virksomhederne efterspørger
elever/lærlinge og skolerne har optag af nye elever/lærlinge.
Regionens udgifter i forbindelse med indgåede uddannelsesaftaler er afhængig af, om der er tale om
elever på ung- eller voksenløn, den enkelte uddannelsesaftales længde, eventuel regulering for merit eller
barsel m.m. Udgiften det enkelte år afhænger af, hvornår på året aftalen starter, samt hvornår
skolerefusionerne afregnes.
Udvidelse med yderligere 20 elever/lærlinge i 2018 vurderes at kunne afholdes inden for det nuværende
elevbudget under Center for HR's ramme i 2018 og overslagsår. Dette skyldes, at der i dag er en langt
større fleksibilitet i uddannelsessystemet, og at der nu indgås flere delaftaler og meritforløb end tidligere.
Det betyder, at det er muligt at bruge bevillingen mere effektivt, og bevillingen kan på den måde være til
gavn for flere unge mennesker, der gerne vil have en faglig uddannelse.
Såfremt det årlige optag fra 2018 og frem øges med ca. 20 elevaftaler anslås den tilhørende udgift at være
7 millioner kr. i 2017 stigende til omkring 21 millioner kr., når ændringen er fuldt indfaset i 2022.
KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen vil der blive ansat yderligere 20 elever/lærlinge i Center for Ejendomme i
2018 og frem.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser, idet udvidelse pt kan
afholdes inden for Center for HR's nuværende budget til elever.
KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges for forretningsudvalget den 8. maj 2018 og regionsrådet den 15. maj 2018.
DIREKTØRPÅTEGNING
Martin Magelund Rasmussen / Sanne Møller Knudsen
JOURNALNUMMER
18004261
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5. DRØFTELSESSAG: BUDGET 2019
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Processen for budget 2019-2022 er nu sat i gang. Forretningsudvalget har besluttet, at de stående udvalg
har tre budgetdrøftelser med henblik på at fremsætte anbefalinger og forslag til de kommende års budget.
Formålet med denne sag er at drøfte allerede indkomne budgetforslag.
INDSTILLING
Administrationen indstiller overfor erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget:


at drøfte de indkomne budgetforslag

POLITISK BEHANDLING
Drøftet.
SAGSFREMSTILLING
Ifølge styrelsesvedtægten skal ”De stående udvalg bidrage efter anmodning fra forretningsudvalget til
udarbejdelse af forretningsudvalgets budgetforslag inden for deres ansvarsområder”. Foretningsudvalget
har derfor, som led i forberedelserne til budget 2019-2022, bedt udvalgene om hver at indstille 5
budgetforslag. Udvalgene skal således som led i den videre proces, drøfte allerede nu indkomne
budgetforslag (se bilag 1).
Den videre budgetproces:





24. april: Indkomne forslag drøftes på udvalgsmøde
30. april: Frist for at sende forslag til kvalificering. Forslag sendes til udvalgssekretæren
22. maj: Forslag drøftes og prioriteres på udvalgsmøde
8. juni: Forslagene sendes af administrationen til forretningsudvalget senest 8. juni 2018

I forhold til det poltiske råderum til budgetforslag i 2019 er dette justeret fra 58,6 mio. kr. til 60,9 mio. kr.
Dette skyldes, at administrationen ikke havde medtaget bortfald af lønudgifter i forbindelse med
indsatsen "Den regionale praktikplads enhed", der ophører med udgangen af 2018.
På baggrund af seneste udvalgsmøde er der vedlagt en række beskrivelser af de indsatser der ophører i
budgetårene 2018-2020 (se bilag 2).
KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen drøftes de indkomne budgetforslag.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen
JOURNALNUMMER
18010599
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BILAGSFORTEGNELSE
1. Budgetforslag 2019
2. Indsatser der ophører i budgetår 2018-2020
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6. DRØFTELSESSAG: VIDEREFØRELSE AF CACHET, CHI OG CHC
SOM PLATFORME FOR SUND VÆKST
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Greater Copenhagen området har et stort vækstpotentiale i forhold til fremme af virksomheder der
beskæftiger sig med innovative sundhedsteknologiske løsninger. For at skubbe på en udvikling med
fokus på at sikre sund vækst inden for dette område, har Region Hovedstaden i samarbejde med bl.a.
kommuner og universiteter igangsat en række satsninger/organiseringer - Copenhagen Center for Health
Technology (CACHET) etableret i 2015, Copenhagen Health Innovation (CHI) etableret i 2016 og
Copenhagen Healthtech Cluster (CHC) etableret i 2015 - (i det følgende benævnt de 3 C´er) - som hver
især har fokus på at fremme sund vækst herunder på det sundhedsteknologiske område.
De 3 C´er har nu eksisteret i 2-3 år, og har nået gode resultater. Bevillingerne til de fælles satsninger
udløber i 2018. Det er vurderingen, at de 3 organiseringer vil skulle bruge minimum yderligere 2 år til at
opnå en passende grad af modenhed. Med denne sag lægges der op til at udvalget drøfter regionens
fremadrettede fokus på at fremme vækstpotentialet på det sundheds- og velfærdsteknologiske område,
herunder en drøftelse af en videreførelse af de 3 C´ers aktiviter for en 2-årig forlængelsesperiode.
INDSTILLING
Administrationen indstiller overfor erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget:


at drøfte regionens fokus på at understøtte Sund Vækst inden for det sundheds og
velfærdsteknologiske områder, herunder videreførelse af CACHET, CHI og CHC.

POLITISK BEHANDLING
Drøftet.
SAGSFREMSTILLING
Greater Copenhagen området har en særlig styrkeposition inden for life science området med stort
vækstpotentiale. 65 pct. af alle dem som er beskæftige inden Life Science virksomheder (lægemiddelvirksomheder og medicotech-virksomheder) arbejder i Region Hovedstaden, og 47 pct. af (i alt 3.718)
Life Science virksomhederne er beliggende her. Lægges Region Sjællands andel til Region
Hovedstadens ligger 59 pct. af samtlige Life Science virksomheder i de to regioner omfattende 78 pct. af
samtlige ansatte.

Den danske styrkeposition på Life Scienceområdet er primært funderet omkring en række succesfulde
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store og mellemstore lægemiddelvirksomheder. Lægemidler er Danmarks største eksportvare og udgør
14,4 % af den samlede danske vareeksport. I 2016 eksporterede lægemiddelindustrien for 91,4 mia. kr.,
en udvikling der forventes at stige til 130 mia. kr. i 2020.
Gennem den seneste årrække har der været en markant udvikling på det medico- og
sundhedsteknologiske område. Eksporten af medico/medtech-produkter udgjorde til sammenligning 18,2
mia. kr. i 2016. Regeringens Life Science vækstteam har i sine anbefalinger fra 31. marts 2017 peget på,
at det sundhedsteknologiske område har stort potentiale, men hvor realiseringen af dette potentiale
kræver en betydelig indsats fra bl.a. universiteter og regioner i f.t. at sikre fremtidens kompetencer og
forskning i og afprøvning af nye sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger.
Hvor lægemiddelområdet er et velkonsolideret og modent område, er det sundhedsteknologiske område
nyere og mere umodent. Området er produktmæssigt mere heterogent, og har mange forskellige
teknologier og små og mellemstore virksomheder. Greater Copenhagen har qua sin særlige
styrkeposition med tæt samspil mellem universiteter, virksomheder og offentlige myndigheder mulighed
for at understøtte skabelsen af flere nye innovative produkter, flere virksomheder, stigende eksport og
nye muligheder for at sikre en bedre forebyggelse og behandling af borgere og patienter i mødet med det
danske sundhedsvæsen.
Etablering af CACHET, CHI og CHC – som platforme for sund vækst
For at skubbe på en udvikling med fokus på at sikre sund vækst inden for det innovative sundhedsteknologiske område, har Region Hovedstaden igangsat en række satsninger i samarbejde med bl.a.
Københavns kommune, Københavns Universitet og Danmark Tekniske Universitet (DTU). Copenhagen
Center for Health Technology (CACHET) etableret i 2015, Copenhagen Health Innovation (CHI)
etableret i 2016 og Copenhagen Healthtech Cluster (CHC) etableret i 2015, som hver især har fokus på at
fremme sund vækst herunder på det sundhedsteknologiske område.






Copenhagen Center for Health Technology (CACHET) - har fokus på at etablere en stærk
forskningsplatform for udvikling af ny sundhedsteknologi baseret på klinisk evidens
Copenhagen Health innovation (CHI) – har fokus på udvikling af kompetencer og uddannelse
indenfor sundhedsinnovation
Copenhagen Healthtech Cluster (CHC) – har fokus på skabe vækst hos virksomheder der arbejder
med sundheds og velfærdsteknologi via kobling til de behov for nye løsninger, der efterspørges i
sundhedsvæsenet.
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Som illustreret i figuren er visionen for de 3 C´er, at bidrage til at udvikle Greater Copenhagen som en
førende sundhedsklynge, med et dynamisk økosystem bestående af excellente sundhedsprofessionelle,
forskere og igangsættere koblet sammen med konkurrencedygtige små og mellemstore virksomheder,
som udvikler nye og bedre sundhedsteknologiske løsninger til gavn for patienter og borgere.
Formålet med de 3 C´er er således at etablere en platform for tværsektorielt samarbejde i forhold til
forskning, uddannelse og innovation bl.a. inden for det sundheds- og velfærdsteknologiske område.
Etableringen af et sundhedsteknologisk økosystem tager tid og skal ses som et sejt træk, hvor der i en
første fase er behov for en betydelig støtte fra alle interessenter herunder universiteter, virksomheder,
regioner og kommuner - inden de forskellige initiativer når en modenhed, som gør at de helt eller delvist
kan hvile i sig selv.
De 3 C´er har nu eksisteret i 2-3 år, og har (Jf. bilag 1: Faktaark CACHET, CHI og CHC) nået gode
resultater. Det er vurderingen, at de 3 organiseringer vil skulle bruge minimum yderligere 2 år til at opnå
en passende grad af modenhed. Efter denne periode forventes regionen at kunne nedtone eller helt
stoppe med sit økonomiske bidrag til disse.
Såfremt regionsrådet tilslutter sig en videreførelse af de 3 C´ers aktiviter, vil der være et behov for at
afsætte midler hertil.
Nedenstående oversigt viser investeringsbehovet fra Region Hovedstaden til de 3 C´er for en 2-årig
forlængelsesperiode. For en mere detaljeret gennemgang af budgetter og præmisser for en forlængelse
henvises til bilag 2.
Økonomi – investeringbehov fra Region Hovedstaden til videreførelse af CACHET, CHI og
CHC i en 2-årig periode 2019-2020

CACHET
CHI
CHC
Samlet

Investeringsbehov Investeringsbehov
Samlet
fra Region
fra Region
investeringsbehov
Hovedstaden
Hovedstaden
(2019-2020)
2019 (i mio. kr.) 2020 (i mio. kr.)
2,0
2,0
4,0
2,0
2,0
4,0
5,0
5,0
10,0
9,0
9,0
18,0

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen drøftes regionens fokus på at understøtte Sund Vækst inden for det
sundheds og velfærdsteknologiske områder, herunder videreførelse af CACHET, CHI og CHC.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke særlige risici.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen
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JOURNALNUMMER
18012731

BILAGSFORTEGNELSE
1. Bilag 1 Faktaark - CACHET, CHI & CHC(1)
2. Bilag 2 Investeringsbehov CACHET, CHI & CHC
3. Præsentation vist på mødet
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7. ORIENTERINGSSAG: REGERINGENS FORSLAG TIL NYE
GYMNASIEFORDELINGSREGLER
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Den 1. marts 2018 offentliggjorde regeringen sit udspil "Ét Danmark uden parallelsamfund". Under
temaet "En god start på livet for alle børn og unge" foreslår regeringen bl.a. en "Bedre fordeling af elever
på gymnasier" ved hjælp af en række ændringer i de regler, der i dag ligger til grund for fordelingen af
elever til gymnasierne. Det fremgår direkte af udspillet, at ”en høj koncentration af elever med udenlandsk
herkomst på et gymnasium øger risikoen for en parallelkultur, som kan føre til pædagogiske udfordringer,
have konsekvenser for elevernes faglighed og i sidste ende deres integration bredt set.”
Regeringens udspil forelægges erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget til orientering.
INDSTILLING
Administrationen indstiller overfor erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget:


at orienteringen om regeringens forslag til nye gymnasiefordelingsregler tages til efterretning.

POLITISK BEHANDLING
Taget til efterretning.
SAGSFREMSTILLING
Regionsrådets opgaver på det gymnasiale uddannelsesområde
Regionsrådet har en række opgaver, når det gælder kapacitet og fordeling på det gymnasiale område
(bilag 1). Regionsrådet koordinerer kapaciteten på de gymnasiale uddannelser stx, hf, hhx og htx i
samarbejde med de offentlige, selvejende institutioner. Formålet er at sikre et tilstrækkeligt og varieret
uddannelsestilbud i regionerne, og blandt opgaverne er, at regionsrådet godkender afgrænsningen af de
forpligtende samarbejder, inden for hvilke de offentlige almene gymnasier (stx) og hf-institutioner skal
samarbejde.
Når det gælder fordelingen af elever, der søger ind på overansøgte almene gymnasier - stx og hf -, skal
regionsrådet nedsætte fordelingsudvalg bestående af rektorer for de almene gymnasier og hf-institutioner
samt repræsentant(er) for regionsrådet. Fordelingsudvalgene træffer sine afgørelser i overensstemmelse
med undervisningsministerens optagelsesbekendtgørelse under ansvar overfor regionsrådet, der afgør
retlige spørgsmål vedrørende fordelingsudvalgsafgørelser af genbehandlingssager.
"Ét Danmark uden parallelsamfund"
Den 1. marts 2018 præsenterede regeringen sit "ghettoudspil" - "Ét Danmark uden
parallelsamfund" (bilag 2). Udspillet indeholder fire temaer, herunder et tema med titlen "En god start på
livet for alle børn og unge". Dette tema indeholder et afsnit om ”Bedre fordeling af elever på gymnasier”,
hvor regeringen foreslår følgende (pkt. 1-5 er citater):
1. Gymnasier får mulighed for at kræve lokale fordelingsregler, som sikrer bedre fordeling af elever,
hvis de oplever uproportionalt mange ansøgere til 1.g med udenlandsk herkomst. Grænsen sættes
til den gennemsnitlige andel af ansøgere med udenlandsk herkomst i fordelingsudvalgets område +
5 pct.-point (dog mindst 20 pct.). Gymnasiets rektor skal dokumentere, at elevsammensætningen vil
medføre faglige og pædagogiske udfordringer.
2. Fordelingsudvalgene får pligt til at iværksætte egnede tiltag, hvis der uden særlige tiltag er udsigt
til over 50 pct. elever med udenlandsk herkomst blandt ansøgerne til et gymnasium, og det kan
dokumenteres, at elevsammensætningen vil give faglige og pædagogiske udfordringer på skolen.
3. Fordelingsudvalgene får mulighed for at beslutte, at enkeltinstitutioner, som oplever faglige og
pædagogiske udfordringer med elevsammensætningen, for en begrænset årrække kan optage op til
50 pct. af eleverne efter kriterier, som institutionen selv fastsætter for at løse de faglige og
pædagogiske udfordringer.
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4. Alle gymnasier får mulighed for at oprette profiler og optage op til 25 pct. af eleverne baseret på
kriterier, som den enkelte institution selv vælger.
5. Gymnasier får ret til at beholde 50 pct. af undervisningstaxametret for elever, som er bortvist
med henvisning til grove overtrædelse af studie- og ordensreglerne, i resten af skoleåret efter
bortvisningen. Ved bortvisning bortfalder ungeydelse/SU altid i et kvartal uanset om den
pågældende påbegynder en ny uddannelse.
Administrationens bemærkninger
Administrationen har påpeget overfor Danske Regioner, som er i dialog med Undervisningsministeriet,
At en ny optagelsesbekendtgørelse, der implementerer regeringsudspillet, ikke bør træde i kraft i år
af hensyn til borgerne, som havde ansøgningsfrist den 1. marts 2018.
At Undervisningsministeriet udtrykkeligt må påtage sig at være garant for, at regeringsudspillet er
lovmedholdeligt, også når det gælder lov om etnisk ligebehandling og persondatalovgivningen
(herkomst er en personfølsom oplysning).
At regelsættet også skal kunne anvendes på tværs af fordelingsområder, der ligger i forskellige
regioner. Unge med dansk herkomst på Vestegnen søger i udbredt omfang til Region Sjælland, som
har udbygget kapaciteten, sådan at det er muligt, for de unge at få plads på et andet gymnasium,
end det, de bor nærmest.
Videre proces
Regeringens udspil "Ét Danmark uden parallelsamfund" skal forhandles på plads med et flertal i
Folketinget. Desuden skal optagelsesbekendtgørelsen, som fastlægger reglerne for elevfordelingen,
ændres før de ovennævnte ændringer kan træde i kraft.
Undervisningsministeriet har holdt møder med Danske Regioner, Danske Gymnasier med flere om
regeringens udspil den 2. marts samt 6. marts 2018. Danske Regioner har orienteret om, at
forhandlingerne om regeringens udspil forventes afsluttet inden påske, og at Undervisningsministeriet
forventer snart at nedsætte en ”task force” af gymnasierektorer (fordelingsudvalgsformænd) samt
Danske Regioner med det formål at udvikle standardmodeller for lokale fordelingsregler. Justitsministeriet
vil vurdere, om standardmodellerne overholder relevante konventioner. Den nye lovgivning forventes at
blive fremsat i løbet af efteråret 2018.
Såfremt regeringsudspillet vedtages i sin nuværende form, kan der blive behov for, at regionsrådet
beslutter ændringer af den geografiske inddeling af fordelingsudvalgene, ligesom regionsrådet kan få en
ny rolle i forhold til at kunne pålægge fordelingsudvalg tværgående løsninger.
Regeringsudspillet markerer et brud med dansk uddannelsestradition, idet elevfordelingen foreslås at ske
differentieret.
KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen tages orienteringen om regeringens forslag til nye gymnasiefordelingsregler
til efterretning.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen risici.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
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DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen
JOURNALNUMMER
18010629

BILAGSFORTEGNELSE
1. Ét Danmark uden parallelsamfund - regeringens ghettoudspil 01 03 2018
2. Regionsrådets opgaver på det gymnasiale uddannelsesområde samt fordelingsudvalg
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8. ORIENTERINGSSAG: STATUS FOR GREATER COPENHAGENSAMARBEJDET – RESULTATER FOR 2017 OG INDSATSER FOR 20182019
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Greater Copenhagen-samarbejdet er et erhvervspolitisk partnerskab mellem kommunale og regionale
myndigheder i Skåne, Hovedstaden og Sjælland. Samarbejdet blev etableret den 1. januar 2016 med
Øresundskomiteens omdannelse til ”The Greater Copenhagen & Skåne Committee” og har således
eksisteret i to år. Der gives i den forbindelse en status på samarbejdet, herunder resultater fra 2017 og
indsatser i 2018-2019.
INDSTILLING
Administrationen indstiller overfor erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget:


at status for Greater Copenhagen-samarbejdet for 2017 og indsatser for 2018-2019 tages til
efterretning.

POLITISK BEHANDLING
Udskudt.
SAGSFREMSTILLING
Formålet med Greater Copenhagen-samarbejdet er, at skabe en stærk metropolregion med bæredygtig
vækst og beskæftigelse, der kan konkurrere imod stærke metropoler som Stockholm, Hamborg og
Amsterdam om at tiltrække investeringer og kvalificeret arbejdskraft.
Greater Copenhagen har 82 medlemmer (3 regioner og 79 kommuner) med i alt 4 millioner indbyggere,
foruden et lille sekretariat, der overvejende varetager opgaver inden for kommunikation og administration.
Samarbejdet ledes af en politisk bestyrelse med 18 medlemmer, mens en styregruppe på direktørniveau
skal sikre, at medlemsorganisationerne fører bestyrelsens beslutninger ud i livet.
Det er medlemsorganisationerne selv der udvikler, igangsætter og finansierer Greater Copenhagensamarbejdets fælles indsatser og projekter. Derfor afhænger Greater Copenhagens resultater af
medlemsorganisationernes ejerskab, engagement og prioritering af ressourcer til de fælles indsatser. Her
spiller Region Hovedstaden en vigtig rolle ved at stå for koordineringen af samarbejdet, tilføre ressourcer
og drive de konkrete projekter fremad.
Status og resultater i 2017
Siden etableringen af Greater Copenhagen-samarbejdet er der opnået en række politiske og konkrete
resultater, som har haft en positiv virkning på bl.a. international markedsføring og infrastrukturområdet.
Hvor der i 2016 var fokus på at etablere de praktiske og organisatoriske rammer for samarbejdet, er der i
2017 blevet skabt endnu flere synlige resultater. Samtidig har indsatserne medvirket til, at Greater
Copenhagen i dag er internationalt anerkendt brand som en metropol med bæredygtig vækst og
livskvalitet i verdensklasse.
Nogle af de resultater der er opnået i 2017 er videreført i Handlingsplan 2018-2019, hvilket skal sikre
Greater Copenhagens fremtid i den europæiske vækstelite.
I nedenstående skema ses en oversigt over udvalgte resultater i 2017:
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Indsats

Udvalgte resultater i 2017
 Godkendelse af interreg-projektet ”Et
Fælles Trafikcharter
sammenhængende transportsystem i
Vedtaget i 2016 med målsætninger for udviklingen
Greater Copenhagen”.
af infrastrukturen i Greater Copenhagen.
Arbejdsmarkedsintegration og
grænsehindringer
Greater Copenhagen vil afskaffe
grænsehindringer, der begrænser en øget
arbejdsmakedsintegration.
Digital infrastruktur
Greater Copenhagen skal udvikles til at være et
gigabit-samfund i verdensklasse.







Vedtagelse af et fælles charter om digital
infrastruktur og digitalisering: Greater
Copenhagen Gigabit.



Kick-off med involvering af 40
fødevareaktører, erhvervsfremmeaktører
og offentlige organisationer i Greater
Copenhagen.



Igangsættelse af forskellige pilotindsatser
for at tiltrække turisme.



Pris for Årets Bedste Brandingstrategi til
City Nation Place Brand Award i
London.
Financial Times pris for Europas bedste
strategi for at tiltrække udenlandske
investeringer.
Afvikling af markedsføringskampagner,
som har tiltrukket udenlandske talenter til
bl.a. gaming og fintech virksomheder.

Fælles fødevaresatsning
Greater Copenhagens fødevaresatsning skal
styrke og understøtte udviklingen i
fødevaresektoren.
Turisme
Greater Copenhagen skal øge den globale
synlighed over for internationale investorer,
virksomheder og talenter.

International markedsføring
Greater Copenhagen skal gøres mere synlig via
kampagner på sociale medier og internet.

One Point Entry
Greater Copenhagen har etableret en fælles
modtagerservice for udenlandske
delegationsbesøg.








Lighting Metropolis
Greater Copenhagen skal udvikles til et førende
’living lab’ for Smart Urban Lighting.

368 besøgshenvendelser behandlet.
14 kommuner har fået besøg via One
Point Entry.



Fjernelse af to væsentlige hindringer via
LEX-ESS, så borgere udenfor EU, som
er ansat på ESS nu kan bosætte sig i
Danmark og være omfattet af den danske
forskerskatteordning.



Portalen rummer i 2017 i alt 50 projekter
og dækker 29 kommuner, hvilket er én
kommune og ét projekt mere end
målsætningen for 2017.



Definition af 30 demonstrationsprojekter.
Konceptudvikling henimod en permanent
samarbejdsplatform er etableret.

ESS og MAX IV
Greater Copenhagen skal udnytte potentialerne i
ESS og MAX IV fuldt ud.

Investorportalen
Greater Copenhagen skal give investorer et samlet
overblik over investeringsmuligheder indenfor
bygge- og anlægsprojekter.

Udarbejdelse af strategi for arbejde med
grænsehindringer.
Afskaffelse af ID-kontrollen på
Øresundsforbindelsen.



Uddybning og øvrige indsatser og resultater for Greater Copenhagen i 2017 er sammenfattet i bilag 1.
Videre proces: Handlingsplan 2018-2019
Handlingsplanen 2018-2019 markerer et nyt kapitel med fire strategisk politisk udpegede fokusområder
og tre signaturprojekter, som samtidig tilstræber at videreføre og eksekvere de allerede igangsatte
indsatser fra 2016-2017. Det tidligere Erhvervs- og vækstudvalg har været involveret i udvælgelsen af
fokusområderne, da de på mødet den 3. oktober 2017 kom med anbefalinger til handlingsplanen.
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De strategiske fokusområder er bundet sammen i signaturprojekterne, som er større fællesindsatser, der
skal styrke Greater Copenhagens vækstbetingelser og internationale konkurrenceevne. For at sikre
mening, relevans og gennemslagskraft, skal projekterne gennemføres i tæt samarbejde med myndigheder,
vidensinstitutioner og erhvervsliv.
De fire fokusområder i 2018-2019 er:





Bedre infrastruktur og mobilitet
Tiltrækning af talent, turisme og investeringer
International markedsføring
Én integreret vækstregion

De tre signaturprojekter i 2018-2019 er:




Greater Copenhagen som F&U life science-centrum
Greater Copenhagen Gigabit
Greater Copenhagen – Grænseløs kollektiv trafik

Derudover vil der i 2018-2019 fortsat være fokus på eksekvering af de allerede igangsatte indsatser,
heriblandt:









One-Point-Entry for internationale delegationer
Digital markedsføringsplatform
Fælles investorportal
Interreg-projektet Lighting Metropolis
Interreg-projektet ESS/MaxIV
Fjerne grænsehindringer
Femern Bælt-forbindelsen
Living Lab til innovative belysningsformer og Smart City-løsninger

For nærmere uddybning se bilag 2. Greater Copenhagen Handlingsplan 2018-2019.
I 2018-2019 vil der desuden fortsat være fokus på at udrulle Greater Copenhagen-brandet til flere
kommuner og regioner, ligesom man vil forsøge at involvere flere virksomheder, organisationer og
universiteter i samarbejdet. Hvis hele geografien skal involveres, er det vigtigt at erhvervs-, vækst- og
forskningsudvalgets medlemmer eksekverer, involverer og udbreder kendskabet til Greater Copenhagen.
Erhvervs-, vækst og forskningsudvalget vil fremadrettet orienteres årligt om indsatser og resultater i
Greater Copenhagen-samarbejdet.
KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen tages status for Greater Copenhagen-samarbejdet for 2017 og indsatser
for
2018-2019 til efterretning.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen risici.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen
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BILAGSFORTEGNELSE
1. Bilag 1. The Greater Copenhagen & Skåne Committee – resultater i 2017
2. Bilag 2. Greater Copenhagen Handlingsplan 2018-2019
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9. EVENTUELT
EVENTUELT
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BESLUTNINGER

Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalg meddelelser

ERHVERVS-, VÆKST- OG FORSKNINGSUDVALGET

MØDETIDSPUNKT
24-04-2018 16:15

MØDESTED
Regionsgården, mødelokale H4

MEDLEMMER
Christine Dal
Peter Frederiksen
Stinus Lindgreen
Tormod Olsen
Erik R. Gregersen
Martin Baden
Maria Gudme
Lars Gaardhøj
Line Ervolder

Medlem
Medlem
Næstformand
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Formand
Medlem

Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog

Side 28 af 32

INDHOLDSLISTE
1. Meddelelser - Rullende dagsorden
2. Meddelelser - 1. kvartårlige rapportering på kongeindikatorer og driftsmål mv.
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1. MEDDELELSER - RULLENDE DAGSORDEN
MEDDELELSER
Rullende dagsorden for emner til erhvervs,-vækst- og forskningsudvalgets kommende møder er vedlagt
som bilag. Den rullende dagsorden er foreløbig, og der kan opstå behov for udskydelse af emner eller
supplering med ekstra punkter, hvilket vurderes løbende af administrationen.
JOURNALNUMMER
14002193

BILAGSFORTEGNELSE
1. Rullende dagsorden
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2. MEDDELELSER - 1. KVARTÅRLIGE RAPPORTERING PÅ
KONGEINDIKATORER OG DRIFTSMÅL MV.
MEDDELELSER
Som led i regionsrådets kvartalsvise opfølgning på status og fremdrift på driftsmålene blev 1.
kvartalsrapportering drøftet i forretningsudvalget den 10. april og i regionsrådet den 17. april 2018. Der
redegøres her for status på kongeindikatorer og driftsmål af relevans for det regionale udviklingsområde.
Kongeindikatorer
Hjemtagning af eksterne midler til forskning og innovation fra offentlige og private kilder
Dette er indikatoren for den politiske målsætning "ekspansive vidensmiljøer".
Der måles på regionens samlede indhentning af eksterne midler til forskning og innovation fordelt på
hospitaler, virksomheder og centre.
Kongeindikatoren Hjemtagning af eksterne midler til forskning og innovation fra offentlige og private
kilder er justeret til et fast beløb. Ambitionsniveauet er nu fastsat til øget årligt hjemtag på 80 mio. kr. i
perioden 2018-2022 (i alt 320 mio. kr.) med udgangspunkt i nuværende niveau på godt 1 mia kr. (2017).
I perioden januar - februar 2018 er der registreret 148,4 mio. kr. i eksterne indtægter svarende til ca.
12,9% af målopfyldelsen for 2018 (i alt 1.154,8 mio. kr.). Dermed er målet ikke opfyldt for perioden,
hvilket er forventeligt i årets første måneder. Henover året forventes det, at målet vil blive opfyldt.
CO2
Dette er indikatoren for "grøn og innovativ metropol". Indikatoren består af to elementer: Region
Hovedstaden som geografi og Region Hovedstaden som virksomhed, mens driftsmålet udelukkende
vedrører Region Hovedstaden som virksomhed. Data for driftsmålet jf. bilag er ikke direkte
sammenligneligt med data nedenfor, idet der er tale om et pilotprojekt, der måler direkte på hospitalernes
og øvrige virksomheders elforbrug på hovedelmålere.


Region Hovedstaden som geografi

CO2-udledningen for regionen som geografi opgøres årligt. Kommunerne har som mål at reducere CO2udslippet med minimum 2 pct. om året.
I 2015 var udledningen 8.940.897 ton for hovedstadsregionen som geografi. Udledningen har
varieret gennem årene fra 2012 til 2015, men sammenlignes 2012 med 2015 er der en stigning på 2% i den
totale CO2 udledning.
Ses der på fordeling af CO2 udledningen på sektorniveau, står Transporten (40%), Erhverv (23%) og
Husholdninger (24%) for langt den største udledning.


Region Hovedstaden som virksomhed

For Region Hovedstaden som virksomhed er opgørelsen baseret på klimaregnskab 2016. Der arbejdes
på at færdiggøre klimaregnskab 2017, som vil være klar til 3. kvartalsrapportering i 2018.
Klimaregnskab

2013 (baseline)

CO2-udledning*
129.143 tons
Genanvendelse af affald**2.839 tons

2016

Ambitionsniveau 2025

101.206 tons60.466 tons
2.900 tons 6.000 tons

* el, varme og transport fra Region Hovedstadens hospitaler, virksomheder og koncerncentre.
** sparet CO2-udledning som følge af øget genanvendelse.
Driftsmål
Status og fremdrift for driftsmål på det regionale udviklingsområde i fremgår af bilag 1.
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BILAGSFORTEGNELSE
1. Bilag 1 Status på Driftsmål regional udvikling 1-2018
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Punkt nr. 1 - Drøftelsessag: Cirkulær økonomi - udfordringer og muligheder
Bilag 1 - Side -1 af 2
Center for Regional
Udvikling

Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Til:

Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget og miljø- og klimaudvalget

Hvorfor cirkulær økonomi?
Siden den industrielle revolution har verdens virksomheder hovedsageligt produceret
efter en lineær tankegang: Vi udvinder råstoffer, producerer, forbruger og smider væk.
Denne lineære økonomi har skabt en betydelig velstand i verden, men har samtidig resulteret i et stort overtræk på klodens ressourcer.
Det ville kræve tre kloder, hvis alle skulle leve, som vi gør i Danmark. Allerede i dag
tager det naturen lidt over halvandet år at genopbygge, hvad verdens befolkning forbruger af ressourcer på ét enkelt år. Derfor bliver vi nødt til at gentænke vores måde at
forbruge på. Vi har ingen tid at spilde, for verdens befolkning vil vokse fra 7 milliarder i dag til ca. 10 milliarder i 2050, og samtidig vokser den globale middelklasse og
dermed forbruget af varer og tjenesteydelser, som i dag har et stort ressourcetræk.
Det er derfor tid til at transformere den nuværende lineære økonomi til en cirkulær
økonomi. En økonomi hvor vi bevarer produkter og materialer i kredsløb og udnytter
deres værdi så længe som muligt. Det, der tidligere var affald, skal i langt højere grad
fungere som værdifulde input i nye produkter.
Nødvendighed og forretningsmuligheder
Overnationale organer som for eksempel FN har erkendt, at det kræver gennemgribende forandringer i vores produktions- og forbrugsmønstre, hvis vi skal sikre fremtidige generationer i alle dele af verden gode muligheder for velstand og velfærd.
FN's 17 verdensmål er blandt andet et resultat af den erkendelse – og realiseringen af
målene kræver et skift væk fra den ressourcetunge økonomi, vi har i dag.
På EU-plan har man vedtaget en ambitiøs cirkulær økonomi-pakke, som indeholder mål for øget genanvendelse samt en række foranstaltninger der skal bidrage til at
slutte cirklen hele vejen fra design og produktion, over forbrug og anvendelse, til affaldshåndtering, genanvendelse og markedet for sekundære råstoffer.
Samtidig ser store virksomheder som Nike, Carlsberg, IKEA og Walmart i stigende
grad et forretningspotentiale i at arbejde med egne ressourcestrømme og samarbejde
med leverandører og aftagere om at udvikle nye løsninger, der kan bringe ressourcer
fra udtjente produkter tilbage i kredsløbet, så de kan erstatte jomfruelige råvarer, der
bliver stadig dyrere.
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Nøgletal om cirkulær økonomi
Cirkulær økonomi i Danmark kan øge BNP med op til 1,4 %, øge eksporten med 36 %, øge beskæftigelsen med 7-13.000 jobs, reducere Danmarks CO2-udledning
med 3-7 % og reducere ressourceforbruget med op til 50 % for udvalgte materialer
(Ellen MacArthur Foundation, 2015).
Danske industrivirksomheder bruger ca. 252 mia. kr. årligt på indkøb af råvarer og
forarbejdede materialer svarende til 45 % af deres samlede budget (Copenhagen
Economics og Erhvervsstyrelsen, 2013).
Danske virksomheder kan spare 21 mia. kr. om året ved at mindske ressourceforbruget (Syddansk Universitet, 2015).
Hver dansker har et klimafodaftryk på 17 ton CO2, når importerede varer medregnes. 60 % skyldes forbruget af varer og ydelser (CONCITO, 2015).

Regeringens Advisory Board for Cirkulær Økonomi
På denne baggrund nedsatte regeringen i oktober 2016 et Advisory Board for cirkulær
økonomi, bestående af 12 erhvervsledere med Flemming Besenbacher fra Carlsberg
som formand. Den 7. juni 2017 afleverede Advisory Boardet 27 anbefalinger til Miljøog fødevareminister Esben Lunde Larsen og Erhvervsminister Brian Mikkelsen.
Advisory Boardets anbefalinger dækker hele den cirkulære værdikæde – fra design og
produktion over forbrug til genanvendelse. Blandt andet kan fremhæves følgende anbefalinger:
 #1 Gøre cirkulær økonomi til en vækstmotor for danske virksomheder
 #3 Etablere cirkulære kommuner
 #9 Udnytte den danske styrkeposition inden for digitalisering og ny teknologi
til at understøtte den cirkulære omstilling
 #17 Bygge og købe ind i det offentlige på baggrund af totaløkonomi og livscyklusberegninger
 #18 Fremme cirkulær økonomi gennem virksomheders og det offentliges indkøb
 #23 Ensrette den kommunale indsamling af husholdningsaffald for at fremme
genanvendelse
Alle Advisory Boardets anbefalinger kan læses i separat bilag.
Yderligere info om advisory boardet og de 27 anbefalinger kan findes her:
www.regeringen.dk/cirkulaer-oekonomi

Møde i Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget d. 24-04-2018

Side 2

Punkt nr. 1 - Drøftelsessag: Cirkulær økonomi - udfordringer og muligheder
Bilag 2 - Side -1 af 64

Advisory Board for cirkulær økonomi
Anbefalinger til regeringen

Møde i Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget d. 24-04-2018

Punkt nr. 1 - Drøftelsessag: Cirkulær økonomi - udfordringer og muligheder
Bilag 2 - Side -2 af 64

“ Det er tid til
handling og en
gentænkning af
vores forretnings-		
modeller og
velfærdssamfund
ud fra følgende
formel: Reduce.
Reuse. Recycle. 		
Rethink.”
— Flemming Besenbacher
Formand for regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi
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Forord

Siden den industrielle revolution har verdens virksomhe
der hovedsageligt produceret efter en lineær tankegang:
Vi udvinder råstoffer, producerer, forbruger og smider
væk. Denne lineære økonomi har skabt en betydelig vel
stand i verden, men har samtidig resulteret i et stort
overtræk på klodens ressourcer.
Det ville kræve tre kloder, hvis alle skulle leve, som vi gør i
Danmark. Allerede i dag tager det naturen lidt over halvandet
år at genopbygge, hvad verdens befolkning forbruger af ressourcer på ét enkelt år. Derfor bliver vi nødt til at gentænke
vores måde at forbruge på. Vi har ingen tid at spilde, for verdens befolkning vil vokse fra 7 milliarder i dag til ca. 10 milliarder i 2050, og samtidig vokser den globale middelklasse og
dermed forbruget af varer og tjenesteydelser, som i dag har
et stort ressourcetræk.
Det er derfor tid til at transformere den nuværende lineære
økonomi til en cirkulær økonomi. En økonomi hvor vi bevarer
produkter og materialer i kredsløb og udnytter deres værdi
så længe som muligt. Det, der tidligere var affald, skal i langt
højere grad fungere som værdifulde input i nye produkter.
Det kræver et paradigmeskifte. Ambitionen er, at Danmark
bliver et foregangsland i denne omstilling, ved at gentænke
den måde vi designer, producerer og forbruger på.
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Det skal give danske virksomheder en konkurrencefordel og
åbne nye markeder ved, at vi udvikler nye løsninger og op
bygger knowhow, som vi kan eksportere.
Derfor har vi formuleret en vision for Danmarks omstilling til
cirkulær økonomi med fem konkrete målsætninger, fire over
ordnede pejlemærker og 27 anbefalinger til konkrete indsatser,
der kan styrke omstillingen til en cirkulær økonomi.
Det er tid til handling og en gentænkning af vores forretnings
modeller og velfærdssamfund ud fra følgende formel:
Reduce. Reuse. Recycle. Rethink.
God læselyst.

Flemming Besenbacher
Formand for regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi
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Vision

Vores vision er, at dansk erhvervsliv i 2030 har en global
førerposition indenfor udvikling, implementering og eks
port af cirkulære løsninger, og at Danmark er verdenskendt
som en hub for cirkulær økonomi.

Danske virksomheder har cirkulær økonomi som en integreret del af
deres forretning og strategi. De styrker deres konkurrenceevne på det
globale marked gennem teknologiudvikling, cirkulært design af produkter
og services, øget ressourceeffektivitet, brug af genanvendte råvarer i
produktionen, øget genbrug, vedligeholdelse, reparation og cirkulære
forretningsmodeller.
Det offentlige sætter gode rammer og fjerner barrierer for den cirkulære
økonomi. Stat, regioner og kommuner indtænker cirkulær økonomi i
deres indkøb og anvender livscyklusperspektiver ved investeringer og
nye anskaffelser.
Borgerne har mulighed for at træffe oplyste valg og vælge produkter og
services, der fremmer en cirkulær økonomi.
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Vores målsætninger for dansk erhvervslivs omstilling til
en cirkulær økonomi i 2030 er, at

A

Danmark får mere økonomisk værdi ud af
materialerne ved at øge ressourceproduktiviteten
med 40 pct. ud fra mængden af materialer og
15 pct. ud fra værdien af materialer.

B

Danmark øger cirkulariteten ved at øge den
samlede genanvendelse til 80 pct. og reducere
affaldsmængden med 15 pct.

C

Danmark forbliver førende i Europa til at udvikle
cirkulære teknologier og løsninger, og at eksporten
af disse er steget.

D

Danmark udnytter overskydende kapacitet
bedre, ved at 50 pct. af befolkningen er aktive
i deleøkonomien.

E

Danmark øger det cirkulære forbrug ved at fire
doble den samlede omsætning af miljømærkede
produkter og services.
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Rethink

Cirkulær økonomi handler om sund fornuft, når vi designer, producerer,
forbruger og skaffer os af med det, vi ikke skal bruge længere. Der er god
økonomi i at dele og få adgang til produkter uden at eje dem, i at vi designer vores produkter, så de kan repareres og vedligeholdes, samt i at gøre
genbrug og genanvendelse til normen. Affald skal ikke længere være slut
ningen på vores forbrug, men begyndelsen.
Alle verdens lande vil blive tvunget til at gennemgå denne transformation,
hvilket vil skabe en stigende global efterspørgsel på cirkulære teknologier
og løsninger. I Danmark skal vi udnytte fordelen ved at være et lille land
med et højt uddannelsesniveau og stor evne til at omstille os til at blive et
foregangsland. Det kræver, at offentlige og private aktører samarbejder
om at skabe de rigtige rammer og investerer i den cirkulære omstilling.
Ved at gentænke den måde vi designer, producerer, arbejder og forbruger,
kan vi skabe nye muligheder og nye arbejdspladser. Det vil give danske
virksomheder en konkurrencefordel og åbne nye markeder ved, at vi
udvikler nye løsninger og opbygger knowhow, som vi kan eksportere.
For Danmark vil cirkulær økonomi være en af nøglerne til fortsat vækst og
høj velstand.
Det langsigtede mål er, at Danmark i 2050 er et samfund, hvor vi recirkulerer materialer og produkter, så affald ikke længere eksisterer. Et samfund,
hvor vi kun bruger de ressourcer, som vores ene klode kan genopbygge.
En international dagsorden
På internationalt plan er der allerede igangsat initiativer, som skal fremme
omstillingen til en cirkulær økonomi. Det er en tydelig indikation på, at den
cirkulære økonomiske tankegang vinder frem globalt – og her er det
vigtigt, at Danmark er med helt i front.
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FN har for nyligt vedtaget 17 verdensmål, der skal sende verden i en mere
bæredygtig retning. Her er cirkulær økonomi et helt centralt og tværgående middel, fordi en cirkulær økonomi kan muliggøre fortsat økonomisk
vækst og høj velstand på en måde, hvor kloden kan nå at følge med. En
transformation til en cirkulær økonomi vil derfor medvirke til at implementere regeringens nye handlingsplan for FN’s 17 verdensmål. Endvidere vil
den bidrage til at understøtte virksomhedernes engagement i verdens
målene med øje for både nye forretningsmuligheder og øgede forvent
ninger til lokal og global bæredygtighed.

FN’s 17 verdensmål
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En cirkulær økonomi vil desuden hjælpe til at opfylde Paris-aftalens målsætning om at reducere den globale opvarmning til 2 eller 1,5 grader ved
bl.a. at begrænse indvindingen af nye råvarer og mindske brugen af deponi.
I EU står cirkulær økonomi også højt på den politiske dagsorden. EuropaKommissionen lancerede i december 2015 en ambitiøs handlingsplan for
cirkulær økonomi, som hedder ”Closing the loop”. Den skal sikre, at EU
flytter sig i en cirkulær retning inden for eksempelvis affaldshåndtering,
produktstandarder, offentlige indkøb, landbrug, forskning og finansiering.
Europa-Kommissionens handlingsplan skal også bidrage til at skabe et
mere velfungerende europæisk marked for cirkulære teknologier og
løsninger. Et marked, hvor der kan være tillid til cirkulære produkter, services og genanvendte råvarer. I EU kan man sætte de overordnede rammer og bidrage til at skabe et velfungerende indre marked for cirkulær
økonomi. Derfor er det helt afgørende, at man tænker den danske omstilling til en cirkulær økonomi sammen med den europæiske omstilling.
Danmark skal være i den cirkulære førertrøje
Danmark har allerede taget betydningsfulde skridt mod en mere cirkulær
økonomi. I 2015 blev 46 pct. af husholdningsaffaldet genanvendt, hvilket
var en stigning på 6 procentpoint siden 2013. Samtidig stiger genanvendelsen af erhvervsaffaldet. Vi genanvender altså mere og mere af vores
affald, samtidig med at Danmark er et af de lande, der sender mindst
affald til deponi.
Men for at Danmark for alvor kan blive en international frontløber inden for
cirkulær økonomi, er der brug for, at virksomheder, det offentlige og borgere
arbejder tæt sammen for at skabe værdi, der ikke kun gavner deres egne
interesser, men derimod hele samfundet. Virksomheder skal tage et samfundsansvar og ikke blot skabe værdi ud fra snævre kortsigtede mål.
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Borgerne skal omstille sig til i større omfang at dele i stedet for at eje,
hvilket kommer til at have en markant indflydelse på deres dagligdag og
forbrugsmønstre. Og det offentlige skal tage ansvar for at fremme nye
løsninger, som går på tværs af sektorer og institutioner, og for at tilpasse
lovgivning til fordel for initiativer, der fremmer en cirkulær økonomi.
En transformation til en cirkulær økonomi skal dels bygge på kendte
teknologier, men der skal også investeres i udvikling af nye teknologier
og dermed nye forretningsmodeller.
En omstilling til en cirkulær økonomi er en altomfattende proces, som vil
skulle indfases over en årrække. Omfanget af indsatsen må ikke undervurderes, og opgøret med silo-tankegang er afgørende. Omstillingen kræver
samarbejde mellem samtlige aktører i værdikæden – fra designere og producenter over distributører og detailhandel til forbrugere og affaldsbehandlere. Det kræver nye samarbejdsrelationer – for eksempel mellem finansielle
aktører og produktionsvirksomheder eller mellem økonomi- og udviklings
afdelingerne i den enkelte virksomhed. Det vil også kræve nye kompetencer
og forskning i smartere brug af ressourcer og materialer. Den lineære økonomi
skal ikke kun omdannes til cirkler hos danske virksomheder. For at Danmark
kan omstille sig til en cirkulær økonomi, skal den enkelte borger og offentlige
myndighed være indstillet på store forandringer i forbrugsmønstrene. Brugog-smid-væk-kulturen skal erstattes med et nyt tankesæt.
Danmark står på tærsklen til en transformation til en cirkulær økonomi, som
vil bringe mange udfordringer og kræve store investeringer, men som også
vil åbne op for nye muligheder for det danske samfund. Cirkulær økonomi
har et stort forretningspotentiale – endda med et stigende globalt marked,
og perspektiverne for danske cirkulære løsninger er store. Mange danske
virksomheder er allerede godt i gang, men vi skal have endnu flere med.
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Dansk erhvervsliv
skal gå forrest

For dansk erhvervsliv er cirkulær økonomi en gylden mulig
hed for at være først til at udvikle nye cirkulære teknologier
og løsninger, der kan accelerere omstillingen. Til glæde for
virksomhederne, samfundet og miljøet.

Fra et virksomhedsperspektiv er det sund fornuft at recirkulere materialer
og produkter, udnytte deres værdi til fulde og minimere spildet. Der er
gode forretningsmuligheder i eksempelvis at designe bygningsdele og
produkter til at blive repareret, genbrugt og genanvendt – i stedet for
blot at blive smidt væk. I at dele og have adgang til services – uden at eje.
I at biomassen anvendes til medicin, bioplast og fødevareingredienser
– frem for simpel energiudnyttelse.
Der findes allerede ideer og løsninger til, hvordan vi gennem cirkulær
økonomi kan gøre vores virksomheder til en bedre forretning og mere
profitabel investering. Den britiske tænketank Ellen MacArhtur Foundation
udgav i 2015 og 2017 to meget inspirerende rapporter, som begge påpeger
store investeringsmuligheder i nye teknologier og forretningsmodeller for
europæiske virksomheder som led i transformation til en cirkulær økonomi.
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DEN CIRKULÆRE VÆRDIKÆDE

Forbrug
Design og produktion

Genanvendelse
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Rapporten fra 2015 viser med Danmark som specifik case, at en omstilling
til cirkulær økonomi både vil kunne skabe økonomisk vækst, nye arbejdspladser, øget eksport, samt en reduktion i materialeforbrug og CO2-ud
ledninger. En intelligent omstilling af det danske samfund fra en lineær til
en cirkulær økonomi vil ifølge Ellen MacArthur Foundation give en årlig
gevinst på op mod 45 mia. kr. i 2035.
Vi har ideerne, og vi har evnerne. Nu handler det om at gøre ord til handling
og investere i cirkulære løsninger, så vi kan høste gevinsterne til gavn for både
økonomien, samfundet og miljøet.
Der vil i det følgende blive beskrevet 27 anbefalinger til konkrete indsatser,
som kan styrke omstillingen til en mere cirkulær økonomi. Anbefalingerne
kan iværksættes med det samme og implementeres frem mod 2020,
2025 og 2030 for at realisere vores vision og målsætninger om en mere
cirkulær økonomi i Danmark.
For en mere detaljeret gennemgang af anbefalingerne samt en generel
introduktion til cirkulær økonomi henvises til appendiks.
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Syv dogmer om cirkulær økonomi
Vi har opstillet syv dogmer for cirkulær økonomi. Dogmerne
er tænkt som et kompas og skal være med til at sætte en
fælles retning for alle der arbejder med cirkulær økonomi.
Cirkulært design. Vi arbejder for, at alle materialer bevarer
deres potentiale som ressource for noget nyt. Intet bliver til affald.
Sunde materialer. Vi bruger kun materialer, der er sunde for miljøet
og for de mennesker, der producerer, bygger og anvender dem.
Adskilleligt design. Vi producerer og bygger, så alt kan skilles
ad og genbruges. Vi foretrækker komponenter, der bevarer
eller øger værdien.
Samarbejde på tværs. Vi samarbejder i partnerskaber, der
fremmer den cirkulære økonomi. Fra leverandør til producent,
og fra investor til långiver.
Materialepas. Vi skal til enhver tid kende og kunne værdisætte
de vigtigste materialer i et produkt og i en bygning.
Stærke rammevilkår. Vi arbejder for løbende at udvikle og
implementere tydelige krav og standarder for den cirkulære
udvikling.
Bedre oplysning. Vi arbejder for fuld transparens for brugeren
om indhold og potentiale for recirkulering i alle produkter.
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Den cirkulære
værdikæde – tænk på
tværs
Pejlemærke
Cirkulær økonomi skal være en integreret del af virksomhed
ernes kerneforretning og det offentliges opgavevaretagelse.

I en cirkulær økonomi har værdikæden hverken en begyndelse eller en afslutning. Grundlæggende handler det om at gennemtænke hele den gentagne
livscyklus, allerede før man går i gang med at designe et produkt eller en service. Den cirkulære værdikæde omfatter tre hovedled: 1) design og produktion, 2) forbrug, og 3) genanvendelse. De tre led hænger tæt sammen både
frem og tilbage i værdikæden. For eksempel vil leasing-baserede forretningsmodeller give virksomhederne et incitament til at designe produkter med
lang levetid, der er lette at reparere og har gode muligheder for genanvendelse. Og mere genanvendelse af højere kvalitet giver producenterne bedre
mulighed for at designe og producere produkter af genanvendte råvarer.
For at omstille til en mere cirkulær økonomi er der derfor behov for et
stærkt samarbejde mellem alle aktører i værdikæden – fra designere og
producenter til forbrugere og genanvendelsesvirksomheder.
Cirkulær økonomi skal være en naturlig og integreret del af mindsettet i
alle dele af vores samfund – fra uddannelse og forskning til finansiering og
regulering. Vores økonomiske modeller skal også tage højde for de mate
rialer, vi bruger som input og ikke alene se på det økonomiske output.

16

Advisory Board for cirkulær økonomi

Møde i Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget d. 24-04-2018

Punkt nr. 1 - Drøftelsessag: Cirkulær økonomi - udfordringer og muligheder
Bilag 2 - Side -17 af 64

FIGUR 1. Udvikling og målsætning for ressourceproduktiviteten i Danmark
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Kilde:	Danmarks Statistik, Eurostat (historiske data), Miljøstyrelsen,
Miljøprojekt nr. 1838 (2016)

Målsætning (+ 40 pct.)

Note:	Ressourceproduktivitet er et mål for, hvor meget økonomisk
værdi, man får ud af de materialer, der anvendes i produktionen
af produkter og tjenester. Ressourceproduktiviteten er her opgjort med udgangspunkt i det indenlandske materialeforbrug
(DMC, Domestic Material Consumption) i forhold til den øko
nomiske vækst (BNP).

Historisk

Business as usual (+ 16 pct.)
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Case
Fra produkt til service – varmepumper
og nye forretningsmodeller
Best Green finansierer, installerer og driver varmepumper. Virksomheden tilbyder en abonnementsordning med en fast pris pr.
varmeenhed, når kunder skifter fra olie eller gas til varmepumpe.
Det fjerner usikkerheden for kunderne og uvisheden ved total
økonomien i en varmepumpeløsning.
For samfundet betyder det en bedre udnyttelse af vindenergien og
en CO2-besparelse på 100 pct. For virksomheder og kommuner vil
varme på abonnement – Nærvarme – betyde en besparelse på 1025 pct. på driftsomkostningerne uden startinvestering.
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#1

Gøre cirkulær økonomi til en vækstmotor
for danske virksomheder

#2

Etablere én indgang til det offentlige for
virksomheder, der oplever barrierer for
cirkulær omstilling

#3

Etablere cirkulære kommuner

#4

Indarbejde cirkularitet i de makroøkonomiske modeller og statistikker

#5

Udvikle standarder som understøtter
cirkulær økonomi

#6

Indarbejde cirkulær økonomi i hele
uddannelsessystemet

#7

Fremme forskning, udvikling, test,
demonstration og markedsmodning af
cirkulære løsninger og teknologier

#8

Styrke finansiering til acceleration af
cirkulære virksomheder

#9

Udnytte den danske styrkeposition inden
for digitalisering og ny teknologi til at
understøtte den cirkulære omstilling
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Design og produktion
– færre materialer og
mere cirkularitet
Pejlemærke
75 pct. af danske industri- og servicevirksomheder skal
arbejde aktivt med cirkulær økonomi.

Danske industrivirksomheders udgifter til råvarer og forarbejdede materialer er større end udgifterne til løn, energi og tjenesteydelser tilsammen.
Ved at tænke cirkulær økonomi ind i design og produktion kan virksom
hederne maksimere værdien af materialer, produkter og services gennem
fokus på at begrænse materialeforbrug og spild, samt forøge levetiden,
reparerbarheden og genanvendeligheden.
Der er behov for bedre rammer og incitamenter for arbejdet med cirkulært design og produktion samt øget viden og kompetencer. Produkt
design og -kvalitet skal gøre det muligt, at materialerne kan bruges igen
og igen. Og der skal være øget information om produkters og materialers
cirkularitet. De juridiske rammer skal fremme ressourceeffektivitet og
cirkulære produktionsprocesser. Og udbuddet af bæredygtige råvarer fra
landbruget til bioraffinering og kaskadeudnyttelse skal øges markant for
at skabe råvaregrundlag til nye højværdiprodukter og substitution af de
fossile kilder.
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FIGUR 2. Produktionsomkostninger i danske industrivirksomheder i 2013
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Kilde: Danmarks Statistik
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Case
Nye produkter designet af
genanvendte råvarer
Stadig flere af IKEAs produkter er produceret af genanvendte og genanvendelige råvarer. Blandt andet har IKEA designet køkkenelementer
lavet af genanvendte PET-flasker og træaffald, uden at IKEA er gået på
kompromis med hverken kvalitet eller design, og uden at køkkenelementerne er dyrere.
At bruge genanvendte råvarer er med til at nedbringe produktionsomkostningerne, men det betyder ikke, at der slækkes på f.eks. krav
til indholdsstoffer eller holdbarhed. Samtidig har IKEA haft fokus på
intern affaldshåndtering i varehusene og har i de danske varehuse
på den måde vendt en årlig millionudgift til en indtægt på omkring
800.000 kr.
22
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#10

Styrke den cirkulære produktpolitik
i bl.a. ecodesign-direktivet

#11

Indarbejde cirkulær økonomi i
produktionsvirksomhedernes vilkår

#12

Udarbejde et cirkulært bygnings
reglement

#13

Udvikle standardiserede bygningsog produktpas

#14

Fremme rammevilkårene for
bioraffinering

#15

Etablere nye værdikæder for
landbrugsafgrøder, der udnytter
fotosyntesen bedre

#16

Optimere udnyttelsen af
animalske produkter
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Forbrug
– optimering med
livscyklusperspektiv
Pejlemærke
Den private og offentlige sektor skal købe ind
ud fra cirkulære principper.

Gennem ændret forbrug og forbrugsmønstre kan virksomheder, borgere
og det offentlige fremme omstillingen til en cirkulær økonomi. Ved at leje og
dele produkter – eller købe produktet som en service – kan man øge udnyttelsesgraden. Ved at efterspørge cirkulære produkter via krav i forbindelse
med indkøb kan man spare penge og øge genanvendeligheden. Samtidig
fremmer man markedet for cirkulære produkter og tjenesteydelser og gør
det mere attraktivt for designere og producenter at tænke cirkulært. Og ved
løbende at reparere og vedligeholde kan man øge levetiden for sine indkøb.
For at accelerere omstillingen til en mere cirkulær økonomi skal den offentlige sektor skabe markedstræk. Forbrugernes indkøbsvaner skal være
mere cirkulære, og de skal have bedre muligheder for at vælge produkter,
der understøtter omstillingen til en mere cirkulær økonomi.
Der er behov for at optimere udnyttelsen af overskudskapacitet af eksem
pelvis biler og bygninger i det offentlige, i virksomheder og hos privatforbrugerne. Samtidig skal der etableres et velfungerende marked for cirkulære forretningsmodeller.
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FIGUR 3. Årligt indkøb fra det offentlige, privatforbrugere og virksomheder
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Kilde:	Danmarks Statistik (2013/2015): Omkostninger i produktionen
og Husstandenes årlige forbrug, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2016): Status for offentlig konkurrence
Note:	Tallene omfatter indkøb af varer og tjenesteydelser.
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Case
Elektronik kan bruges igen og igen
Det kræver 442 kg ressourcer at producere en ny bærbar computer.
Mange udskifter elektroniske produkter efter 3-4 år – længe før
de er udtjent.
Virksomheden Tier1Asset opkøber PC’ere, tablets og smartp
hones. De sletter data, renser, opgraderer og sælger produkterne
igen med fornyet garanti. Det fordobler produkternes levetid,
reducerer miljøbelastningen betragteligt og er samtidig en
fornuftig forretning.
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#17

Bygge og købe ind i det offentlige på
baggrund af totaløkonomi og livscyklus
beregninger

#18

Fremme cirkulær økonomi gennem virk
somheders og det offentliges indkøb

#19

Udvikle de cirkulære aspekter ved
relevante mærkningsordninger og
udbrede brugen af dem

#20

Fremme udnyttelse af overskuds
kapacitet, f.eks. gennem deleøkonomiske
forretningsmodeller

#21

Forebygge madspild

#22

Fremme reparation og genbrug
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Genanvendelse
– mere værdi gennem
klare rammer
Pejlemærke
Der skal etableres klare rammer for et velfungerende
marked for affald og genanvendte råvarer.

Selvom man designer, producerer og forbruger efter cirkulære principper,
vil der i de næste mange år stadig opstå affald. Når affald ikke kan undgås,
handler det om at genanvende det med den størst mulige værdi og den
mindst mulige miljøbelastning. Det kan eksempelvis ske ved at forbedre
affaldssorteringen, etablere industrielle symbioser og udvide virksomhedernes mulighed for at tage produkterne tilbage, når de er blevet kasseret.
Der er behov for organisering og regler, som understøtter, at affald bliver
til genanvendte råvarer. Affaldssortering og sporbarhed af materialerne
er med til at fremme genanvendte råvarer af høj kvalitet uden indhold af
problematiske stoffer. Øget og bedre genanvendelse kan forbedre forsyningssikkerheden af råvarer til ny produktion og øge konkurrenceevnen,
fordi det reducerer virksomhedernes udgifter til råvareindkøb og affaldshåndtering.
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FIGUR 4. Affaldsbehandling i EU i 2014
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Kilde:	Eurostat
Note:	Opgørelsen viser totalaffald eksklusiv jord og mineralsk affald
jf. Eurostats affaldsindikator. Tal fra Tyskland er fra 2012, mens
de øvrige tal er fra 2014. Opgørelsen af totalaffald i Danmark
i 2014 er korrigeret af Miljøstyrelsen, og de opdaterede tal er
endnu ikke tilgængelige i Eurostats database. ”Deponi (og
anden bortskaffelse)” omfatter alle former for deponering og
forbrænding uden energiudnyttelse. ”Forbrænding med energiudnyttelse (og anden nyttiggørelse)” omfatter forbrænding
med energiudnyttelse og opfyldning (opfyldning er begrænset,
da jord og mineraler ikke er med i dette dataset). ”Genanvendelse” omfatter genanvendelse af uorganiske- og organiske
materialer.

Genanvendelse
Forbrænding
(og anden nyttiggørelse)
Deponi
(og anden bortskaffelse)
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Case
Herning Vand
Herning Vands nye såkaldte ”struvitanlæg” gavner miljøet, sparer
vedligehold og giver en helt ny indtægtskilde i form af produktion
af fosfor. Struvitanlægget udvinder fosfor fra spildevandet, hvilket
gavner det lokale vandmiljø, og salget af fosforen giver en indtægt,
der kommer kunderne hos Herning Vand til gode. Samtidig medfører
den lavere mængde af fosfor i det rensede spildevand en betydelig
besparelse på vedligeholdelsen af rør og pumper på renseanlægget.
I partnerskabet bag struvitanlægget vurderer man, at der på landsplan er potentiale til 30-40 nye anlæg. Eksportpotentialet for struvit
anlæg vurderes at være på 1,6 mia. kroner over en periode på ti år.
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#23

Ensrette den kommunale indsamling
af husholdningsaffald for at fremme
genanvendelse

#24

Skabe klarhed om affaldssektorens
rammevilkår og et bedre udbud
af genanvendte råvarer

#25

Forbedre konkurrencevilkårene på
markedet for affald og genanvendte
råvarer gennem ensartet klassificering
og et styrket risikobaseret affaldstilsyn

#26

Udbrede selektiv nedrivning af byggeri

#27

Indføre et mere cirkulært producentansvar for elektronikaffald
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Fødevaresektoren
kan øge mængden
og værdien af
produkterne

Fødevaresektoren har stor succes med at omdanne
biomasse til produkter af høj værdi og udgør bl.a.
derfor en væsentlig og vigtig del af den danske økono
mi og eksport. Der er et stort økonomisk og miljømæs
sigt potentiale i at blive bedre til at højværdiudnytte
den danske biomasse, der i dag anvendes til lavværdi
formål eller ikke udnyttes. Gennem bioraffinering kan
man konvertere biomasse til biologiske komponenter,
der kan bygges op igen og derefter udnyttes til flere
formål – såkaldt kaskadeudnyttelse. Resultatet af
bioraffinering er f.eks. sukker, lignin, metan, fedt og
protein, som kan indgå i produktionen af f.eks. medicin,
fødevarer, foder, materialer og energi.
Dyrkningssystemer og afgrøder skal omlægges, så de
udnytter fotosyntesen en større del af året. Det vil
markant øge udbuddet af bæredygtig biomasse fra
land- og skovbruget til højværdiprodukter gennem
bioraffinering og dermed bidrage til at substituere
fossile materialer. Rammevilkårene og incitaments
strukturerne for biomasseudnyttelse skal justeres,
så de fremmer bioraffinering, der fører til kaskade
udnyttelse og høj værditilvækst. Forebyggelse og
genanvendelse af madaffald i hele værdikæden skal
sikre større økonomisk udbytte fra fødevareproduk
tionen og øget recirkulation af næringsstoffer.
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Case
Fra gødning til værdifuldt protein
Arla Foods har siden 80’erne udviklet produktionen af højværdiprodukter af valle. Valle er et restprodukt fra produktionen af ost
og blev tidligere brugt til dyrefoder.
I dag bliver 5 mio. tons valle fra ind- og udland omsat til f.eks.
kosttilskud, modermælkserstatning og ingredienser som kulhydrater, proteiner og mineraler, der anvendes i fødevaresektoren
og medicinalindustrien.
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Cirkulær økonomi i fødevaresektoren

Madspild

Biomasse

FØDEVARER

Bi- og restprodukter

PRIMÆRPRODUKTION
Mark, skov og hav
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Høj værdi

Medicin
Medicin
Foder
og fødevarer
Foder
og fødevarer
Bioplast og bio
baserede kemikalier
Bioplast og bio
baserede kemikalier
Biobrændstof til transport
Biobrændstof til transport
Biobaseret elektricitet og varme
Biobaseret elektricitet og varme
Lav værdi
Biomasse og næringsstoffer

En række af vores anbefalinger bidrager til at frem
me cirkulær økonomi indenfor fødevaresektoren.
Det gælder bl.a. anbefaling #14 om at fremme
rammevilkårene for bioraffinering, anbefaling #15
om at etablere nye værdikæder for landbrugs
afgrøder, anbefaling #16 om at optimere udnyttel
sen af animalske produkter samt anbefaling #21
om at forebygge madspild.
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Bygge- og anlægssektoren kan trække
et stort læs
Bygge- og anlægssektoren står alene for ca. en tredje
del af den samlede affaldsmængde i Danmark. Og
store dele affaldet fra bygge- og anlægssektoren bliver
i dag nyttiggjort med en lav værdi. Der er derfor store
økonomiske og miljømæssige potentialer i at gøre
bygge- og anlægssektoren mere cirkulær.
Regler og økonomiske incitamenter skal fremme res
sourceeffektivitet og cirkulære bygge- og nedrivnings
processer uden at gå på kompromis med sundhed,
sikkerhed og holdbarhed. Den offentlige sektor skal
stimulere efterspørgslen på cirkulære byggeløsninger
ved at bygge ud fra totaløkonomi, hvor bygningens
driftsudgifter samt indtægter og udgifter i forbindelse
med affaldshåndtering og videresalg er medregnet.
Markedet for genanvendte råvarer skal styrkes ved at
udsortere problematiske stoffer og tage vare på de
værdifulde materialer, når bygninger bliver revet ned
og skilt ad. Samtidig skal udnyttelsen af overskuds
kapaciteten i bygningsmassen optimeres. På den måde
øger vi værdien af bygningerne og byggeaffaldet sam
tidig med, at vi realiserer de langsigtede samfunds
økonomiske gevinster.
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Case
Byggeri med brugte byggematerialer
I Copenhagen Towers skulle væggene oprindeligt have været
beklædt med glas og aluminium. Men i stedet har Lendager Group
sat kernetræ fra gamle vinduer sammen og anvendt dem til vægbeklædning. Akustiklofterne af genanvendte PET-flasker er omdannet
til et gråt filtmateriale, som er formet i et vaffelmønster, der opfanger
lyden. Kasserede sejl af kulfiber fra America’s Cup kapsejladsen er
skåret op og brugt til inddækninger af elevatortårnene i stedet for
glas – resultatet er smukkere, mere interessant og mere miljøvenligt.
Samlet set har genbruget nedbragt energiforbruget til produktion
af materialer til en tredjedel. Og så er byggeriet ikke blevet dyrere,
end hvis man havde brugt nye materialer.
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En række af vores anbefalinger bidrager til at frem
me cirkulær økonomi inden for bygge- og anlægssek
toren. Det gælder bl.a. anbefaling #12 om udarbej
delse af et cirkulært bygningsreglement, anbefaling
#13 om udvikling af standardiserede bygnings- og
produktpas, anbefaling #17 om at bygge og købe
ind i det offentlige på baggrund af totaløkonomi
og livscyklusberegninger, samt anbefaling #26
om at udbrede selektiv nedrivning af bygninger.

Markedsplads

Håndtering af
materialestrømme

Farligt affald

Bygninger bliver revet
ned og skilt ad
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Cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren

Nye råvarer
Genbrug og
genanvendelse

Design og produktion
af byggematerialer

Genbrug

Drift, vedligeholdelse
og renovering

Opførsel af nye
bygninger og anlæg
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Industrisektoren
kan spare udgifter
og ændre forretningsmodellen
Industrisektoren i Danmark, som bl.a. fremstiller
maskiner, møbler, metal-, plast-, tekstil-, elektronikog medicinalprodukter, har allerede en høj ressource
effektivitet og genanvendte 71 pct. af sit affald i 2015.
Men der er stadig god plads til forbedring. Udgifterne
til råvarer og forarbejdede materialer udgør ca.
halvdelen af produktionsomkostningerne i danske
industrivirksomheder. Ved optimal brug af eksiste
rende teknologier kan industrien nedbringe materiale
omkostningerne med 5-11 mia. kr. årligt, svarende i
lønkroner til en besparelse på mellem 9 og 19 kr. pr.
arbejdstime.

Der skal skabes et mere gennemskueligt marked i
forhold til produkters og materialers cirkularitet.
Industriens forretningsmodeller skal i højere grad
fokusere på cirkulære løsninger og services fremfor
et ensidigt fokus på fremstilling af produkter. Og
værdiudnyttelsen af affaldet skal højnes gennem
øget kvalitet og større skala i indsamling og sortering.
Tilsammen vil det øge adgangen til nye markeder
og styrke konkurrenceevnen gennem reducerede
udgifter til materialer, produkter og affaldshåndtering.
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Case
Fra affald til produkt
Hos Convert bliver spild fra industriproduktion til produkter.
Det kan for eksempel være tekstil eller affaldstræ, som neddeles
til fibre eller granulat, der bindes sammen af termoplastisk
materiale. Bagefter formes materialet til måtter, der kan være
både papirstynde eller på tykkelse med isoleringsmåtter.

Måtterne kan anvendes til mange formål f.eks. som isoleringsmateriale eller til skal-stole, hvor måtterne presses sammen til
en hård skal. Konceptet er, at den virksomhed, som genererer
affaldet, får det tilbage som et produkt.
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Cirkulær økonomi i industrisektoren

NYE RÅVARER

Genanvendte råvarer

En række af vores anbefalinger fremmer cirkulær
økonomi inden for industrisektoren. Det gælder
bl.a. anbefaling #10 om at styrke den cirkulære
produktpolitik i bl.a. ecodesign-direktivet, anbe
faling #11 om at indarbejde cirkulær økonomi i
produktionsvirksomhedernes vilkår, anbefaling
#22 om at fremme reparation og genbrug, samt
anbefaling #27 om et mere cirkulært producent
ansvar for elektronik.
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Design og
produktion

Genbrug

Reparation
Deling og produkt
som services

Forbrug

Farligt affald
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Anbefalingerne
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#1

Gøre cirkulær økonomi til en vækstmotor
for danske virksomheder
Mange danske virksomheder, og særligt SMV’erne, mangler viden, kompetencer, netværk og
kapacitet til at høste de potentielle gevinster, der ligger i cirkulært produktdesign,
produktionsprocesser og forretningsmodeller. Det er en udfordring for virksomhederne at
indarbejde cirkulær økonomi i deres kerneforretning og strategiske ledelse, bl.a. fordi
eksisterende netværk, kultur og viden tager afsæt i lineære forretningssamarbejder. Det er
samtidig en udfordring for SMV’erne at vurdere business casen i at anvende nye cirkulære
forretningsmodeller og teknologier. Advisory Board anbefaler, at der etableres et nationalt
forum – ”Circular Denmark” – som på tværs af brancher og værdikæder samler erhvervsliv,
myndigheder og uddannelsesinstitutioner i et samarbejde om praksisnær viden, der kan
bidrage til en cirkulær omstilling af dansk erhvervsliv. Samtidig bør der etableres cirkulære
partnerskaber for fosfor, elektronik, bygge/anlæg, plast, tekstil og finansiering, som samler
aktørerne i nye konstellationer på tværs af værdikæden. Endelig bør der etableres en indsats
for at fremme cirkulær forretningsudvikling, hvor SMV’erne tilbydes information om cirkulære
forretningsmuligheder og medfinansiering til konkret rådgivning om virksomhedernes
cirkulære potentialer og den praktiske implementering af cirkulære forretningsmodeller.
Indsatsen vil opbygge viden og kompetencer i SMV’erne, skabe netværk som rækker på
tværs af hele værdikæden og levere konkret rådgivning om cirkulære forretningsmodeller.

#2

Etablere én indgang til det offentlige for virksomheder,
der oplever barrierer for cirkulær omstilling
Virksomheder, der arbejder med cirkulær økonomi, støder på nye og ofte også flere
reguleringsmæssige barrierer end andre virksomheder. Det skyldes bl.a., at de cirkulære
forretningsmodeller er innovative, og at reguleringen f.eks. ikke tager højde for
virksomheder, som arbejder på tværs af eksisterende værdikæder og regulering.
Konsekvensen kan være lang ventetid før reguleringen er afklaret. En ventetid der ofte
bremser udviklingen af nye cirkulære løsninger. Advisory Board anbefaler, at regeringen
etablerer én indgang til det offentlige, hvor cirkulære virksomheder og partnerskaber, der
oplever barrierer for at udvikle nye cirkulære løsninger og forretningsmodeller, kan indgå
kontrakter – såkaldte ”Green Deals” – med myndighederne om at afhjælpe barriererne.
Med en Green Deal forpligter de relevante myndigheder sig til at arbejde sammen med
virksomheden eller partnerskabet om at finde løsninger, der kan accelerere udvikling af
cirkulære løsninger inden for den eksisterende regulering.
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#3

Etablere cirkulære kommuner
Kommunerne spiller en vigtig rolle i omstillingen til en cirkulær økonomi, idet de tit er det
første led i mødet med det offentlige – både for virksomheder og borgere. Samtidig er
kommunerne en stor serviceorganisation, der selv forbruger og håndterer store mængder af
produkter og tjenester. Men kommunerne er bundet af en række regler, som kan være en
barriere for cirkulær økonomi. Advisory Board anbefaler, at der etableres en række
cirkulære kommuner, der forpligter sig til at accelerere omstillingen til en mere cirkulær
økonomi med kvantitative målsætninger og konkrete indsatser inden for bl.a. indkøb,
byggeri, affald, spildevand og udnyttelse af overskudskapacitet. Kommunerne skal have
status af frikommuner, der efter aftale med hver enkelt kommune undtages fra specifikke
statslige regler. De cirkulære kommuner skal fungere som inspiration for andre kommuner
og danne baggrund for eventuelle justeringer af den statslige regulering.

#4

Indarbejde cirkularitet i de makroøkonomiske
modeller og statistikker
Når man beregner den økonomiske vækst og konsekvenserne af politiske tiltag i økonomiske
makromodeller, bliver der i dag ikke medregnet de miljømæssige konsekvenser, der er
forbundet med forbruget af naturressourcer. Advisory Board anbefaler at indarbejde
miljødata fra det grønne nationalregnskab i den makroøkonomiske REFORM-model samt
benytte den udvidede REFORM-model i regeringens officielle beregninger og publikationer.
Desuden skal der udvikles bedre statistik om ressourceproduktivitet og udviklingen i den
cirkulære økonomi i øvrigt. En udvidelse af de makroøkonomiske modeller vil gøre det muligt
at afdække kortsigtede og langsigtede miljøeffekter af strukturpolitiske tiltag.
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#5

Udvikle standarder som understøtter cirkulær økonomi
Der er i dag stor usikkerhed omkring kvaliteter og mængder af genanvendte råvarer på det
danske marked. Internationale standarder er afgørende for at skabe tillid til indhold,
sporbarhed, kvalitet og pris samt skala og levereringssikkerhed på markedet for
genanvendte råvarer. På samme måde mangler der i dag standarder, der understøtter
cirkulær økonomi inden for produktdesign og produktionsprocesser, funktionskrav,
genfremstilling, genbrug, affaldshåndtering, digitale løsninger og servicekontrakter.
Advisory Board anbefaler, at Dansk Standard arbejder for at nedsætte og drive
sekretariater for udvikling af udvalgte internationale standarder, der vil fremme cirkulær
økonomi, og som danske virksomheder og andre interessenter vil deltage aktivt i. Større
transparens gennem standarder bidrager til et mere effektivt marked for cirkulære
løsninger ved at øge tilliden mellem aktørerne. Ved at deltage i udvikling af standarder kan
virksomhederne øge konkurrenceevnen og forbedre adgangen til nye markeder.

#6

Indarbejde cirkulær økonomi i hele uddannelsessystemet
Uddannelsessystemet tilbyder i dag ikke i tilstrækkelig grad den fornødne viden og
uddannelsesforløb målrettet cirkulær økonomi. Virksomhedernes ansatte mangler
kompetencer og viden til at realisere de økonomiske og miljømæssige potentialer i en
cirkulær økonomi. Advisory Board anbefaler, at kompetencer og viden om cirkulær
økonomi integreres i alle dele af uddannelsessystemet. Det gælder i grundskolen, på
erhvervsfaglige- og gymnasiale uddannelser og på relevante videregående uddannelser.
Desuden skal offentlige og private aktører i fællesskab etablere efter- og videre
uddannelsesforløb målrettet cirkulær økonomi med særligt fokus på SMV’ers behov. Et
højere uddannelsesniveau om cirkulær økonomi vil give produktivitets- og velstands
gevinster for samfundet. Når medarbejderne opkvalificeres med viden og kompetencer
om cirkulær økonomi, vil de medvirke til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne.
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#7

Fremme af forskning, udvikling, test, demonstration og
markedsmodning af cirkulære løsninger og teknologier
En omstilling til en cirkulær økonomi kræver investeringer i forskning, innovation, udvikling,
test, demonstration og markedsmodning af teknologier og løsninger inden for bl.a.
produktdesign, produktionsprocesser, genfremstilling, genanvendelse, biobaserede
materialer, cirkulære forretningsmodeller og produkter uden problematisk kemi. Advisory
Board anbefaler, at der afsættes nye midler til cirkulær økonomi gennem flerårige
bevillinger til bl.a. Innovationsfonden, Miljøteknologisk Udvikings- og Demonstrationsprogram
og Markedsmodningsfonden, mens de eksisterende støtteordninger og forskningsbevillinger
screenes med henblik på at integrere cirkulær økonomi heri. Gennem samarbejdet mellem
virksomhederne og forskningsinstitutioner sikres det, at forskningen resulterer i løsninger,
der nemt kan omsættes til praksis og derved accelerere omstillingen til cirkulær økonomi og
bidrage til vækst, beskæftigelse og eksport af cirkulære teknologier og løsninger.

#8

Styrke finansiering til acceleration af
cirkulære virksomheder
Der er en række udfordringer for cirkulære virksomheder i forhold til at møde den
nødvendige finansiering. Det skyldes bl.a., at en del cirkulære virksomheder har et teknisk
udgangspunkt frem for et kommercielt, at brugen af nogle cirkulære forretningsmodeller
bl.a. kan medføre en relativt stor balance og lav likviditet, og at der kan være øget
usikkerhed og begrænset erfaring hos finansielle aktører med finansiering af og investering
i cirkulære tiltag/virksomheder. Advisory Board anbefaler at undersøge mulighederne
for at etablere en cirkulær investeringsfond i privat regi eller under Vækstfonden.
Danmarks Grønne Investeringsfond skal endvidere have mulighed for at tilbyde
egenkapital samt garantier og generelt øge udlånet. Der bør samtidig udvikles nye
finansielle instrumenter målrettet cirkulære virksomheder. Til sammen vil det bidrage til at
styrke finansieringen af de cirkulære virksomheder gennem mere effektiv brug af den
eksisterende kapital og øget tiltrækning af kapital til cirkulær økonomi.
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#9

Udnytte den danske styrkeposition inden for digitalisering
og ny teknologi til at understøtte den cirkulære omstilling
En lang række teknologiske og digitale kvantespring inden for f.eks. BlockChain, Internet of
Things (IoT), Big Data, 3D printing, robotteknologi og sensorer mv. har stort potentiale til også
at understøtte cirkulære forretningsmodeller. Advisory Board anbefaler, at regeringen
etablerer et partnerskab af mere etablerede virksomheder og små digitale frontløbere med
fokus på at kombinere viden og erfaringer om cirkulært design og digitalisering til at
understøtte cirkulære forretningsmodeller, samt etableringen af et program, der matcher
SMV’er med en designer med relevant cirkulær erfaring. Danmark har internationale
styrkepositioner indenfor både digitalisering og design, som danske virksomheder med
målrettede investeringer vil kunne udnytte i udvikling af digitale løsninger inden for cirkulær
økonomi.

#10

Styrke den cirkulære produktpolitik i
bl.a. ecodesign-direktivet
Den gældende produktregulering fremmer ikke markedet for cirkulære løsninger, men
fokuserer primært på energiforbrug i brugsfasen. Det betyder, at virksomheder ikke har
tilstrækkelig incitamenter til at designe cirkulært, og borgerne har begrænsede muligheder
for at vælge cirkulære produkter og tjenester. Resultatet er, at produkter ikke bliver designet
til at kunne repareres, skilles ad, genbruges og genanvendes. Advisory Board anbefaler, at
regeringen aktivt arbejder for at fremme cirkulært design via EU’s ecodesign-direktiv, der
gradvis udvides til at omfatte flere produktgrupper. Samtidig skal Danmark deltage aktivt i
EU’s udvikling af en ny metode til opgørelse af produkters miljøegenskaber (PEF), der giver
danske virksomheder mulighed for at differentiere sig internationalt i forhold til cirkulær
økonomi. Internationale krav til cirkulært produktdesign og standardiserede opgørelses
metoder kan øge ressourceproduktiviteten, fremme innovation og styrke danske virksom
heders eksport af cirkulære teknologier og løsninger.
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#11

Indarbejde cirkulær økonomi i produktionsvirksomhedernes vilkår
National og europæisk miljøregulering af industrivirksomheder understøtter ikke i
tilstrækkeligt omfang cirkulær økonomi. Der er et estimeret potentiale på over 20 mia. kr.
årligt i mere ressourceeffektiv og cirkulær produktion i danske industrivirksomheder. Særligt
SMV’erne mangler dog ofte viden, kompetencer og værktøjer om praktiske og forretnings
mæssige aspekter af cirkulær økonomi for at kunne realisere disse potentialer. Advisory
Board anbefaler, at miljøgodkendelser gøres mere smidige for at fremme virksomheders
omstilling til cirkulær økonomi, at regeringen permanent styrker den danske indsats for at
fremme cirkulær økonomi i de europæiske miljøvilkår for specifikke industrisektorers
miljøgodkendelser, og at tilsynsmedarbejderne gennem frivillig dialog og vejledning fremmer
cirkulær økonomi. Desuden skal der udarbejdes vejledningsmateriale om cirkulær økonomi
i miljøgodkendelser og spildevandstilladelser. En styrket dansk indsats vedr. EU’s miljøvilkår
vil gavne danske virksomheders konkurrenceevne og give mere ensartede spilleregler i EU.
Med mere smidige miljøgodkendelser vil virksomhederne hurtigere og nemmere kunne
omstille til en mere cirkulær produktion.

#12

Udarbejde et cirkulært bygningsreglement
Byggeriet er udfordret af en relativt lav produktivitetsudvikling, høj affaldsproduktion, stort
træk på nye råvarer og udbredt brug af problematiske stoffer. Opførelse og drift af bygninger
står for 40 pct. af samfundets materiale- og energiforbrug. Advisory Board anbefaler, at
der fra 2020 indføres et oplysningskrav på alle nybyggerier, der bl.a. omfatter information
om materialeindhold, mængden af genbrugte, genanvendte og genanvendelige materialer,
samt mængden og antallet af uønskede stoffer, der indgår i bygningen. Fra 2020 bør der
indføres en frivillig bæredygtighedsklasse, der skal danne grundlag for en obligatorisk
bæredygtighedsklasse fra 2025. Større fokus på cirkulær økonomi i bygningsreglementet
skal sikre øget produktivitet i byggeriet, færre omkostninger ved renovering og vedligehold,
mindsket indvinding af nye råvarer, mindre CO2-udledning og bedre indeklima, eksternt
miljø og arbejdsmiljø.
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#13

Udvikle standardiserede bygnings- og produktpas
For mange bygninger og produkter kender man ikke den reelle sammensætning af
materialer og problematiske stoffer. Det betyder, at det er dyrt at vedligeholde og renovere
bygninger eller reparere produkter, mens de stadig er i funktion. Når bygningen eller
produktet er udtjent og skal nedrives eller skilles ad, betyder den manglende viden om
sammensætningen af materialer og indhold af problematiske stoffer, at der går store
værdier tabt. Advisory Board anbefaler, at der udvikles et standardiseret digitalt og frit
tilgængeligt bygningspas, samt en produktdatabase for leverandører med digitale
oplysningsblade for byggevarer. Desuden skal Dansk Standard arbejde for at etablere og
drive et sekretariat for udvikling af en international standard for produktpas. Standardiserede
bygnings- og produktpas vil sikre, at viden om indholdet kan opretholdes og spores, hvilket
gør det billigere at vedligeholde, reparere og renovere, samt gør det muligt at få mere værdi
ud af materialer og produkter i forbindelse med genbrug og genanvendelse. Bedre
identifikation af problematiske stoffer vil fremme et godt indeklima og reducere de negative
miljøpåvirkninger ved at muliggøre øget genbrug og genanvendelse, samtidig med at affald
med problematiske stoffer i højere grad bliver deponeret.

#14

Fremme rammevilkårene for bioraffinering
Gennem bioraffinering bliver biomassen forarbejdet til højværdiprodukter. Men de
eksisterende rammevilkår fremmer anvendelsen af biomassen til energiformål gennem
støtteordninger og afgiftsfritagelse på bekostning af bioraffinering til højere værdi. Advisory
Board anbefaler, at der udarbejdes en National Bioøkonomistrategi, der skal danne
grundlag for den fremtidige prioritering af biomasseproduktion og højværdianvendelse af
forskellige typer biomasse, og at rammevilkårene og incitamentsstrukturerne for
biomasseudnyttelse justeres, så de fremmer bioraffinering. En samlet strategi og en
justering af rammevilkårene vil gøre det muligt at udvikle en kommercielt bæredygtig bio
raffineringssektor i Danmark, der bidrager til at optimere værdiudnyttelsen af biomassen.
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#15

Etablere nye værdikæder for landbrugsafgrøder,
der udnytter fotosyntesen bedre
Ved øget brug af dyrkningssystemer og afgrøder, der udnytter fotosyntesen en større del af
året, er det muligt at få 50 pct. mere biomasse ud af det biologiske kredsløb i Danmark,
samtidig med at miljøbelastningen reduceres. Øget produktion af grøn biomasse kan først
blive kommercielt attraktivt, hvis man samtidig etablerer et tilhørende bioraffineringsanlæg,
der eksempelvis kan producere proteinkoncentrat, grøntpiller og græssaft til højværdiformål
i husdyrproduktionen. Udfordringen er, at hele værdikæden skal etableres samtidig for at
undgå, at risikoen for den enkelte virksomhed bliver for stor. Advisory Board anbefaler, at
der gives anlægsstøtte til at etablere et antal mindre decentrale bioraffinaderier, at
foderkomponenter produceret af hidtil uudnyttet biomasse anvendes som foder til
husdyrproduktion, og at regeringen arbejder for, at reformen af EU’s landbrugspolitik
fremmer bioraffinering. Etablering af bioraffinaderier og efterspørgsel efter produkterne vil
skabe en sammenhængende værdikæde, som er forudsætning for øget dyrkning af
afgrøder, der har højt udbytte og reduceret miljøbelastning. En ændring af EU’s
landbrugspolitik skal bidrage til at sikre de nødvendige reguleringsmæssige rammer for de
nye værdikæder.

#16

Optimere udnyttelsen af animalske produkter
Animalske biprodukter er f.eks. rester fra slagterier og fødevareindustri, der ikke må spises
af dyr og mennesker pga. hensyn til fødevaresikkerheden. Store mængder biomasse
anvendes derfor til lavværdiformål som f.eks. biogas og biodiesel. Der er dog et potentiale for
at udnytte dele af de animalske biprodukter til formål af højere værdi, uden at det udgør en
risiko for menneskers og dyrs sundhed. Advisory Board anbefaler, at det bliver muligt at
fodre svin med forarbejdet animalsk protein fra fjerkræ og vice versa, samt at yderligere
højværdipotentialer udnyttes i takt med udvikling af nye teknologiske metoder, og når der er
tilstrækkelig videnskabelig dokumentation for de fødevaresikkerhedsmæssige aspekter.
Ved at opdatere lovgivningen i takt med den nyeste teknologiske udvikling vil danske
virksomheder i højere grad kunne maksimere værdien i de animalske produkter, f.eks. ved at
udvikle nye produkter indenfor bl.a. medicin, foder og proteinkilder.
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#17

Bygge og købe ind i det offentlige på baggrund
af totaløkonomi og livscyklusberegninger
Ved offentlige byggerier og indkøb fokuseres der i dag ofte alene på anskaffelsesprisen i
stedet for på de totale livscyklusomkostninger, da drifts- og anlægsbudgetter ofte ikke er
tænkt sammen. Hertil kommer, at der i de totaløkonomiske beregninger, der foretages, ikke
indgår indtægter og udgifter i forbindelse med affaldshåndtering og videresalg. Advisory
Board anbefaler, at regeringen udvikler nye livscyklus- og totalomkostningsværktøjer,
udvider eksisterende totalomkostningsværktøjer med indtægter og udgifter i forbindelse
med affaldshåndtering og videresalg, samt indfører krav om at benytte totalomkost
ningsværktøjer som det primære økonomiske tildelingskriterie ved indkøb af udvalgte
produkter og i alt offentligt byggeri over 5 mio. kr. Ved øget anvendelse af totaløkonomi og
livscyklusberegninger som beslutningsgrundlag for offentlige byggerier og indkøb kan man
reducere de samlede omkostninger for det offentlige og øge markedstrækket for cirkulære
løsninger til gavn for miljøet.

#18

Fremme cirkulær økonomi gennem virksomheders
og det offentliges indkøb
Den offentlige sektor og private virksomheder kan med indkøb af varer og tjenesteydelser
på hhv. ca. 300 og 1.700 mia. kr. årligt være med til at fremme et marked for cirkulære
løsninger. Indkøbere mangler dog ofte viden om, hvordan man indarbejder relevante krav til
leverandører for at fremme cirkulære produkter og tjenesteydelser. Advisory Board
anbefaler, at det offentlige og private virksomheder i forbindelse med indkøb på udvalgte
produktområder stiller krav, der fremmer cirkulær økonomi, og udvider brugen af
funktionsudbud, hvor fokus er på effekter frem for aktiviteter. Regeringen bør desuden
understøtte cirkulære indkøb i kommuner, regioner, statslige institutioner og virksomheder
med inspiration fra cases, kodeks, rejsehold og gennem en videreudvikling af Partnerskab
for offentlige grønne indkøb og Forum for bæredygtige indkøb. En øget efterspørgsel efter
cirkulære løsninger vil bl.a. medføre miljøgevinster, fremme innovation gennem et fokus på
køb af services frem for produkter og kan betyde en reduktion i de samlede udgifter ved at
købe ind på baggrund af totalomkostninger.
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#19

Udvikle de cirkulære aspekter ved relevante
mærkningsordninger og udbrede brugen af dem
Det er vanskeligt for forbrugere og virksomheder at vælge produkter, der understøtter
cirkulær økonomi, da danske virksomheder mangler et værktøj til tydeligt at kommunikere
om cirkulære produkter. Advisory Board anbefaler, at regeringen videreudvikler de
eksisterende officielle miljømærker (Svanen og Blomsten), så de har øget fokus på
cirkularitet, og udvikler nye miljømærkekriterier for flere tjenesteydelser. Desuden bør der
iværksættes en indsats for at fremme udbredelsen af miljømærker inden for produktområder,
hvor markedsandelen er begrænset, og der bør igangsættes en oplysningskampagne om,
at miljømærkerne understøtter cirkulær økonomi. Denne indsats vil give danske
virksomheder bedre muligheder for at markedsføre cirkulære løsninger og give forbrugerne
bedre mulighed for at vælge cirkulære produkter. En øget udbredelse af miljømærker vil
sikre et mindre miljømæssigt fodaftryk og positive samfundsøkonomiske konsekvenser
bl.a. som følge af mindre skadelig kemi.

#20

Fremme udnyttelse af overskudskapacitet f.eks.
gennem deleøkonomiske forretningsmodeller
Udnyttelse af det fulde potentiale i deleøkonomien er udfordret af usikkerhed om
lovgivning, forsikringsforhold og manglende tillid til de deleøkonomiske løsninger. For
virksomheder er det især variationer i overskudskapacitet, usikkerhed om, hvorvidt
forretningsmodellen er rentabel, samt mangel på digitale løsninger, der står i vejen for at
kunne udnytte det fulde potentiale. Advisory Board anbefaler at igangsætte pilotforsøg
vedr. deleøkonomiske forretningsmodeller mellem virksomheder, at styrke vejledningen
til virksomheder om gældende regler for deling, at vejlede offentlige institutioner til i
højere grad at udnytte overskudskapacitet og indføre deleøkonomiske bundfradrag
under forudsætning af, at man betaler skat via en digital indberetning. Gennem vejledning
og økonomiske incitamenter vil overskudskapaciteten i højere grad blive genstand for
værdiskabende deleøkonomiske aktiviteter.
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#21

Forebygge madspild
Hvert år kasserer vi i Danmark ca. 700.000 tons mad, som kunne være spist. Der er
madspild i alle led af fødevarernes værdikæde fra jord til bord. I husholdningerne er spildet
ca. 260.000 tons om året, mens detailhandlen og virksomheder inden for fødevareservice
har et årligt madspild på 227.000 tons. De potentielle besparelser bliver ikke realiseret i dag,
bl.a. fordi virksomheder mangler viden om de økonomiske potentialer ved at reducere
madspild og effekten af forskellige indsatser. Advisory Board anbefaler at udvikle
informationsmateriale og en vejledningsindsats målrettet fødevarevirksomheder og
forbrugerne, at etablere et stærkere samarbejde mellem offentlige og private aktører på
tværs af værdikæden for fødevarer, og at fødevarevirksomhederne ikke sætter hold
barhedsangivelser, der er unødig korte. Med reduceret madspild kan virksomhederne
reducere deres omkostninger og miljøbelastningen.

#22

Fremme reparation og genbrug
Forbrugerne har i dag vanskeligt ved at gennemskue forskellige produkters kvalitet og
levetid. Samtidig er reservedele ofte utilgængelige efter relativt kort tid, og reparation er
ofte dyrt. Brugtmomsordningen skal sikre, at der ikke betales dobbelt moms af brugte
varer i produktionen, men virksomhederne undlader ofte at benytte ordningen, da de
opfatter den som administrativ tung. Advisory Board anbefaler, at virksomheder i
højere grad oplyser forbrugerne om produkters forventede levetid og tilgængeligheden
af reservedele inden for udvalgte produktområder. Desuden bør anvendelsen af
brugtmomsreglerne fremmes, og administrationen af ordningen forenkles. Bedre
information vil øge markedet for produkter med lang levetid og muligheden for
reparation, ligesom en bedre anvendelse og administration af brugtmomsreglerne vil
fremme genbrug, genfremstilling og reparationer mv.
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#23

Ensrette den kommunale indsamling af husholdnings
affald for at fremme genanvendelse
I dag har vi et uensartet affaldssystem, hvor kommunerne selv sammensætter indsamlings
ordningerne for husholdningsaffaldet og fastsætter egne sorteringskriterier. Resultatet er
manglende storskalafordele, når affaldet skal behandles, og suboptimale løsninger i
affaldsindsamlingen. Advisory Board anbefaler at indføre landsdækkende sorterings
kriterier for husholdningsaffald, og at udvikle et begrænset antal kommunale indsamlings
ordninger, som de enkelte kommuner kan vælge imellem. Indsamlingsordningerne skal tage
højde for de forskellige forhold på landet og i byen, samt i etageboliger og enfamilieboliger.
Ved at ensrette indsamlingen af husholdningernes affald kan man øge både mængden og
kvaliteten af genanvendelsen samtidig med, at man opnår en samfundsøkonomisk gevinst
og en budgetøkonomisk gevinst for husholdningerne gennem et fald i det gennemsnitslige
affaldsgebyr.

#24

Skabe klarhed om affaldssektorens rammevilkår
og et bedre udbud af genanvendte råvarer
Usikkerheden om affaldssektorens rammevilkår har stækket udvikling og innovation inden
for genanvendelse. Kommunernes anvisningsret har bremset investeringer i sor
teringsanlæg. Overkapacitet på de kommunalt ejede affaldsforbrændingsanlæg giver
desuden kommunerne et økonomisk incitament til at anvise affaldet til egne forbrænd
ingsanlæg frem for til genanvendelse. Advisory Board anbefaler at afskaffe den
kommunale anvisningsret, så virksomhederne får frihed til selv at bestemme, hvor deres
affald afsættes, og at kommunerne fortsat skal have ansvaret for at indsamle og udbyde
behandlingen af husholdningsaffald, men at borgerne får mulighed for at benytte andre
ordninger, som supplement til den kommunale affaldsindsamling. Konkurrenceudsættelsen
af affaldssektoren vil på sigt føre til øget genanvendelse, bl.a. fordi kapaciteten i affalds
forbrændingsanlæggene vil blive reduceret. Samtidig vil en konkurrenceudsættelse skabe
gode rammer for etablering af en række større private sorteringsanlæg til f.eks. plast og
sikre grundlag for at realisere en effektiviseringsgevinst i affaldsforbrændingen.
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#25

Forbedre konkurrencevilkårene på markedet for affald og
genanvendte råvarer gennem ensartet klassificering
og et styrket risikobaseret affaldstilsyn
Den administrative praksis vedr. klassificering af affald og genanvendte råvarer mv. varierer
fra kommune til kommune, og flere kommuner fører slet ikke tilsyn med virksomhedernes
affaldshåndtering. Resultatet er barrierer for virksomhederne i kraft af forskellige klassi
ficeringer mellem kommunerne, og ulige konkurrencevilkår for erhvervslivet på tværs af
kommunegrænserne. Advisory Board anbefaler at samle administrations- og tilsyns
opgaverne vedr. klassificering af affald og genanvendte råvarer mv. hos én myndighed, at
arbejde for internationale kriterier for affaldsfasens ophør, og at indføre et styrket og risiko
baseret affaldstilsyn. Ved at skabe mere ensartede og forudsigelige afgørelser, mere fair
konkurrence på tværs af kommunegrænserne, og ved at give virksomhederne mulighed for
at håndtere affald ens alle steder i landet, vil man øge genanvendelsen og skabe et mere
velfungerende marked for affald og genanvendte råvarer i storskala, der forbedrer businesscasen for genanvendelse.

#26

Udbrede selektiv nedrivning af byggeri
Ved hurtige og forholdsvist uplanlagte nedrivninger bliver byggematerialerne ofte så
sammenblandede, at det er svært at udsortere de værdifulde dele af affaldet. Samtidig øger
det risikoen for, at problematiske stoffer bliver genanvendt eller nyttiggjort som opfyld
fremfor at blive håndteret forsvarligt på deponi. Ved såkaldt ”selektiv nedrivning” minimerer
man værditabet af byggematerialerne. Advisory Board anbefaler, at der på baggrund af
en analyse stilles krav om selektiv nedrivning, som omfatter hele bygninger og større
renoveringer. Forud for selektiv nedrivning skal der udarbejdes en nedrivningsplan som bl.a.
kortlægger materialerne og indhold af problematiske stoffer, vurderer materialernes
genbrugs- og genanvendelsesværdi, samt beskriver hvordan nedrivningen skal ske.
Nedrivningsplanen skal udarbejdes af en certificeret virksomhed eller særligt uddannet
person. Ved at nedrive selektivt øger man værdien af byggematerialerne og forbedrer
miljøbeskyttelsen i affaldshåndteringen.
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#27

Indføre et mere cirkulært producentansvar
for elektronikaffald
Elektronikaffald indeholder en række værdifulde metaller og materialer, men markeds
potentialet på ca. 9 mia. kr. udnyttes langtfra i dag. Det skyldes bl.a., at op mod 50 pct. af
indsamlingen sker uden om det officielle indsamlingssystem, at genbrugsværdien går tabt i
indsamling, der har fokus på genanvendelse, og at der i den nuværende markedsstruktur er
lav risikovillighed til investeringer i den nødvendige teknologiudvikling. Advisory Board
anbefaler, at certificerede virksomheder får mulighed for at indsamle elektronikaffald fra
husholdninger til genbrug og genanvendelse. Desuden skal indsamlingen optimeres, så
genbrugspotentialet bevares, og der skal indføres en certificeringsordning for genbrug af
elektronikaffald. Det ændrede og mere cirkulære producentansvar for elektronikaffald kan
være med til at realisere markedspotentialet for elektronik og elektronikaffald, så værdierne
holdes længere tid i kredsløb, og man opnår en ressourcebesparelse på ca. 5.000 tons pr. år.
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Advisory Board for
cirkulær økonomi

Regeringen nedsatte i oktober 2016 et Advisory Board for
cirkulær økonomi bestående af 12 erhvervsledere. Advisory
Board har haft til opgave at udarbejde en vision og målsæt
ninger for dansk erhvervslivs omstilling til en mere cirkulær
økonomi frem mod 2030, samt anbefalinger til konkrete
indsatser, der kan styrke omstillingen til en mere cirkulær
økonomi – herunder indsatser som erhvervslivet selv kan
iværksætte. Denne rapport indeholder hovedresultatet af
arbejdet i Advisory Board for cirkulær økonomi.

Advisory Board har i perioden november 2016 – maj 2017 afholdt fire møder
samt seks arbejdsgruppemøder med fokus på udvalgte sektorer med de
største potentialer (fødevarer, byggeri og anlæg samt industri) og de for
skellige led i værdikæden (fødevarer, byggeri og anlæg samt industri).
Advisory Board har i processen inddraget en bred kreds af interessenter,
og der har været etableret en åben internetportal med mulighed for at
give input til arbejdet. På baggrund af dialogen har Advisory Board
modtaget mere end 120 konkrete ideer.
Den 23. marts 2017 blev der givet kvalificeret feedback på de foreløbige
tanker om cirkulær økonomi fra 300 engagerede deltagere på en konference i Industriens Hus.
En lang række personer, virksomheder og organisationer har således
bidraget med værdifulde og konstruktive input til arbejdet i Advisory Board
for cirkulær økonomi. En stor tak til dem alle.
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Advisory Board for cirkulær økonomi består af

Flemming Besenbacher
(formand)

Aja Guldhammer
CEO, Reshopper

Bestyrelsesformand,
Carlsberg Group

Anders Byriel

Pernille Blach Hansen

CEO, Kvadrat

Senior Director, LEGO

Christian B. S. Christensen

Mik Kristensen

CEO, Solum Gruppen

CEO, Nykredit Leasing

Franz Cuculiza

Martin Petersen

CEO, Aage Vestergaard Larsen

CEO, EcoXpac

Matias Møl Dalsgaard

Jais Valeur

CEO, GoMore

CEO, Danish Crown

Kasper Guldager

Jeanett Vikkelsøe

CEO, GXN

CCO/CSO, Marius Pedersen

61

Møde i Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget d. 24-04-2018

Punkt nr. 1 - Drøftelsessag: Cirkulær økonomi - udfordringer og muligheder
Bilag 2 - Side
-62 af 64
Den cirkulære
værdikæde
#1

Gøre cirkulær økonomi til en vækstmotor for danske virksomheder

#2

Etablere én indgang til det offentlige for virksomheder,
der oplever barrierer for cirkulær omstilling

#3

Etablere cirkulære kommuner

#4

Indarbejde cirkularitet i de makroøkonomiske modeller og statistikker

#5

Udvikle standarder som understøtter cirkulær økonomi

#6

Indarbejde cirkulær økonomi i hele uddannelsessystemet

#7

Fremme forskning, udvikling, test, demonstration og markedsmodning af cirkulære løsninger og teknologier

#8

Styrke finansiering til acceleration af cirkulære virksomheder

#9

Udnytte den danske styrkeposition inden for digitalisering og ny teknologi
til at understøtte den cirkulære omstilling

Design og produktion
#10 Styrke den cirkulære produktpolitik i bl.a. ecodesign-direktivet
#11 Indarbejde cirkulær økonomi i produktionsvirksomhedernes vilkår
#12 Udarbejde et cirkulært bygningsreglement
#13 Udvikle standardiserede bygnings- og produktpas
#14 Fremme rammevilkårene for bioraffinering
#15 Etablere nye værdikæder for landbrugsafgrøder, der udnytter fotosyntesen bedre
#16 Optimere udnyttelsen af animalske produkter

Forbrug
#17 Bygge og købe ind i det offentlige på baggrund af totaløkonomi
og livscyklusberegninger
#18 Fremme cirkulær økonomi gennem virksomheders og det offentliges indkøb
#19 Udvikle de cirkulære aspekter ved relevante mærkningsordninger
og udbrede brugen af dem
#20 Fremme udnyttelse af overskudskapacitet f.eks. gennem
deleøkonomiske forretningsmodeller
#21 Forebygge madspild
#22 Fremme reparation og genbrug

Genanvendelse
#23 Ensrette den kommunale indsamling af husholdningsaffald for at fremme genanvendelse
#24 Skabe klarhed om affaldssektorens rammevilkår og et bedre
udbud af genanvendte råvarer
#25 Forbedre konkurrencevilkårene på markedet for affald og genanvendte råvarer
gennem ensartet klassificering og et styrket risikobaseret affaldstilsyn
#26 Udbrede selektiv nedrivning af byggeri
#27 Indføre et mere cirkulært producentansvar for elektronikaffald
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Advisory Board for cirkulær økonomi
Anbefalinger til regeringen
Juni 2017
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LENDAGER GROUP
FRA PROBLEM TIL POTENTIALE
24. APRIL 2018
V. DITTE LYSGAARD VIND
TWEET: dittelv
Mail: Dlv@lendager.com
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Hvorfor sker der ikke mere?
- Vaner
- -Strukturer
- - Skala
- Changemanagement
- - Markedsmodning
2
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9B BY 2050
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MEGA PROBLEM ELLER MEGA POTENTIALE?
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LINEAR ECONOMY
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=

6

Møde i Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget d. 24-04-2018

Punkt nr. 1 - Drøftelsessag: Cirkulær økonomi - udfordringer og muligheder
Bilag 3 - Side -7 af 16

CIRCULAR ECONOMY

CIRCULAR ECONOMY
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REGIONENS ROLLE
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1. GRØN ERHVERVSUDVIKLING

Chinese President Xi Jinping & Philips CEO Frans Van Houten attends the World Economic Forum (WEF) annual meeting in Davos, Switzerland. REUTERS/Ruben Sprich
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SYSTEMIQ & The
Ellen MacArthur
Foundation
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The Denmark pilot confirmed positive impact on
GDP, employment, and environment

€ 3.6 – 6.2 billion
Annual GDP contribution, or 0.8–1.4% vs. baseline

7,300 – 11,300
Job equivalents, or 0.4–0.6% vs. baseline

CO2

0.8 – 2.3 million
Tonnes of CO2 footprint reduction, or 2.5–6.9% vs. baseline

5 – 50%
Resource savings for selected resources (iron/steel, plastics)
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2. OPTIMERING AF HOSPITALSDRIFT
Sector

Opportunity

Net value created
EUR million, 2035

1 Value capture in cascading bio-refineries

300–500

2 Reduction of avoidable food waste

150–250

3 Industrialised production and 3D printing of
building modules

450–600

4 Reuse and high-value recycling of
components and materials

100–150

5 Sharing and multi-purposing of buildings

300–450

Machinery

6 Remanufacturing and new business models

150–250

Plastic
packaging

7 Increased recycling of plastic packaging

Not assessed

8 Bio-based packaging where beneficial

Not assessed

9 Performance models in procurement

70–90

10 Waste reduction and recycling

Not assessed

Food &
Beverage

Construc-tion
& Real estate

Hospitals
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CIRKULÆR ØKONOMI ER
Vejen dertil er at I
-Kortlægger ressourcerne
-Laver pilotcases der viser potentialet

ERHVERVSUDVIKLING DER LØSER SOCIALE OG
MILJØMÆSSIGE PROBLEMER
13
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Vejen dertil er:
- At I som region tager teten og samler aktørerne
- Kortlægger ressourcerne
- Laver pilotcases der viser potentialet
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THE MANIFEST
1.

See value where others see waste

2.

Make do without the fanciest equipment yet still succeed

3.

Create solutions from a position of being the unexpected
competitor

4.

Rise above the existing believes of what is considered
correct/ the norm

5.

Keep believing in what we do

6.

Be a great storyteller

15
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•Er regionen klar til at trække en udvikling i geografien?
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Fra jeres bord

Hvor ser I de største potentialer for regionen?
Hvor moden er regionen til at tænke cirkulært i egen drift og egne indkøb?
Er regionen klar til at trække en udvikling i geografien?
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Center for Regional
Udvikling
Vækst og Viden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

NOTAT

Telefon +45 38 66 50 00
Web www.regionh.dk

Dato: 8. januar 2018

Årsresultat 2017
Den regionale praktikpladsenhed har i 2017 bidraget til at etablere 1.231 ekstra praktikpladser. Hermed er måltallet for perioden opnået.
Praktikpladsenheden arbejder ud fra en række forskellige indsatser. I skemaet nedenfor fremgår det, hvor mange ekstra praktikpladser, hver indsats har skabt halvårligt og
samlet. Dette er inklusiv årsværk på hospitalsbyggerierne, der indgår ved omregning
fra årsværk til antal uddannelsesaftaler via en omregningsfaktor på 0,61. Det vil sige,
at 1 elevårsværk på hospitalsbyggerierne tæller som 0,61 uddannelsesaftale.
Indsats
Virksomhedsscreening i
samarbejde med regionens erhvervsskoler
Region Hovedstaden
som lærested
Store bygge- og anlægsprojekter på hele Sjælland
Fremtidens Maritime
Håndværker
Elever i hospitalsbyggerier
I alt

Første halvår
2017

Andet halvår
2017

Årsresultat
2017

285

332

617

82

154

236

96

89

185

76

63

139

0*

54*

54

539

692

1231

* Tallet for elever i hospitalsbyggerier er ikke akkumuleret over året, men derimod et øjebliksbillede. Senest tal fra
Center for Økonomi er fra 1. januar 2018.
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Uddannelsesretning
Skemaet nedenfor viser en top 10 over de uddannelsesretninger*, som praktikpladserne er etableret indenfor:
Uddannelsesretning – Top 10
Serviceassistent
Træfagenes byggeuddannelse
Kontoruddannelse
Gastronom
Elektriker
Ernæringsassistent
Murer
Anlægs/bygningsstruktør
Snedkeruddannelsen
Smed

Antal praktikpladser
138
118
106
90
68
50
39
39
39
38

*Excl. elever i hospitalsbyggerier.

Virksomhedsstørrelse
Diagrammet nedenfor viser, hvordan de etablerede praktikpladser* fordeler sig på
virksomhedsstørrelse:

Fordeling på praktikvirksomhedernes størrelse
0 til 4
500 til flere
ansatte
ansatte
7,5%
8%
200 til 499 ansatte
11,5%

5 til 19 ansatte
25%

50 til 199 ansatte
29%
20 til 49 ansatte
19%

*Excl. elever i hospitalsbyggerier.
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132 nye virksomheder kan nu uddanne elever og lærlinge
132 virksomheder, der ikke tidligere var godkendt til at uddanne elever, er i 2017 blevet godkendt som lærested til en eller flere uddannelser.
Af de 132 virksomheder har de 18 også indgået en praktikpladsaftale med en elev/lærling i 2017.

Aftaler med Region Hovedstaden som lærested – resultat 2017
Der er i alt etableret 236 praktikpladser med Region Hovedstad som lærested i 2017
(tallet omfatter ikke aftaler inden for uddannelsesretningerne: SOSU, PAU og lægesekretær).
De 236 praktikpladser fordeler sig på følgende uddannelsesretninger:
Uddannelsesretning
Serviceassistent
Ernæringsassistent
Gastronom
Kontoruddannelse
Data- og kommunikationsuddannelsen
Lager- og terminaluddannelsen
Hospitalsteknisk assistent
Elektriker
Industrioperatør
Anlægsgartner
Bager og konditor
Ejendomsservicetekniker
Gourmetslagter
Snedker
Total

Antal praktikpladser
134
47
13
8
7
6
5
4
4
3
2
1
1
1
236
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Samlet resultat for perioden 2012-2017
I perioden 2012 til og med december 2017 er der indgået i alt 5081 uddannelsesaftaler.

3850

4488

5000

2651

3308

4000

Antal uddannelsesaftaler i
perioden

2194

3000

1750

Antal uddannelsesaftaler i alt

593

638

542

657

457

444

477

1000

482
616
239
855
418

1273

2000

134
134

Antal uddannelsesaftaler (praktikpladser)

5081

6000

0
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Praktikpladsindsatser – støttet af Region Hovedstaden

Indsatser under praktikpladsenheden 2015 – 2018
Praktikpladser på hospitalsbyggerierne
Tema: Kontrol og support til at sikre forvaltning
af uddannelsesklausuler på hospitalsbyggerier

Praktikpladser på bygge- og anlægsprojekter
på hele Sjælland
Tema: Samarbejde på tværs af eudskoler om
at udnytte praktikpladspotentialet på de mange
bygge- og anlægsprojekter på Sjælland

Praktikpladser gennem systematisk
virksomhedsscreening
Tema: Systematisk screening af praktikplads
potentialet i regionens virksomheder

Indsatser igangsat af eksterne
parter
Flere praktikpladser gennem strategiske
partnerskaber med virksomheder
(2017 – 2020) ReVUS midler
Tema: Opfølgning på trepart – udvikling af
partnerskabsmodel som kan sikre opfølgning
på trepart omkring uddannelsesratio og
fordelsuddannelser
Fremtidens maritime håndværker
(2016 – 2018) Socialfondsmidler
Tema: Flere praktikpladser inden for de tekniske
erhvervsuddannelser på det maritime område
Kompetent arbejdskraft i Greater Copenhagen
(2017 – 2020) ReVUS midler
Tema: Opfølgning på praktikpladser i forbindelse
med byggeri af Letbane, Nyt Hospital Hillerød og
Metro-Sydhavn
FUEL (2017 – 2020) Socialfondsmidler
Tema: Flere praktikpladser gennem styrket
samarbejder på tværs af lokale erhvervsskoler,
kommuner og erhvervsliv i Frederikssund
Kommune
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Fremtidig regional
praktikpladsindsats
Praktikpladser på hospitalsbyggerierne
Tema: Fortsat opfølgning på forvaltningen af
uddannelsesklausuler på hospitalsbyggerier

Praktikpladser på bygge- og anlægsprojekter
på hele Sjælland
Tema: Videreførelse af samarbejdet på tværs
af erhvervsskoler om at udnytte praktikplads
potentialet på de mange bygge- og anlægs
projekter på Sjælland

Flere STEM praktikpladser – realisering
af teknologipagt
Tema: 20 % flere skal gennemføre en STEM
erhvervsuddannelse i 2025
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NR Forslagstitel
Erhvervs- Vækst - og Forskningsudvalget

Forslagsstiller

Parti

Bevilling

2019 2020 2021 2022 Bemærkning

4.1
4.2

Strategisk Forskningspulje
Flere elever i egen organisation

Lars Gaardhøj
Lars Gaardhøj

A
A

3,0

8.1

Fortsættelse af praktikpladsenheden

Lars Gaardhøj

A

8.2

Copenhagen 2021 (Pride)

Lars Gaardhøj

A

Sundhed
Sundhed
Regional
udvikling
Regional
udvikling

Peter
Westermann

F

3,0

3,0

3,0
Medtages på maj mødet

5,0

5,0

5,0

3,0

3,0

3,0

1,3

2,0

2,0

3,0

2,0

Evt. tilsagn på 9 mio. kr.

Miljø- og Klimaudvalget
5.1

Randi Mondorf
Peter
Westermann

V

Tormod Olsen

Ø

Fossilfri drift på de regionale lokalbaner

Kim Rockhill

A

Region H som Klimaregion

Kim Rockhill

A

Sundhed
Regional
udvikling
Regional
udvikling
Regional
udvikling
Regional
udvikling
Regional
udvikling

10.1

Overskydende midler fra Busdrift anvendes på at
Anne Ehrenreich V
fremrykke anlægsinvesteringer i Lokalbanen

Regional
udvikling

10.1

Anvendelse af overskydende midler fra Movia til
istandsættelse/renovering af Lokalbanen

Christoffer
C
Buster Reinhardt

10.2

Tiltag til øgning af cyklisme i Region H

Jens Mandrup

F

10.3

Supercykelstier

Jens Mandrup

F

10.4

Bekæmpelse af støj

Jens Mandrup

F

Regional
udvikling
Regional
udvikling
Regional
udvikling
Regional
udvikling

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Øget genanvendelse af plastikaffald
Udvikling af økonomisk og bæredygtig
håndtering af forureningsfaner
Energi på tværs 3 - Fossilfri 2035
Oprettelse og finansiering af nationalt
jordoprensningsselskab

F

2,0

7,5

0,5
0,2

Foreløbigt forslag
0,2

0,2

0,2

Trafikudvalget
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60,7

-0,5

3,6

3,6

2,1

3,0

3,0

3,0

2,0

-0,7 Forslaget kan skaleres
Bemærk delvist finansieret
0,3 af sundhed og evt. tilsagn
3,0 Kan tilsagnsbudgetteres
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4.1 Øge niveau til strategisk forskningspulje til tidligere niveau
Fremsat af:
Erhvervs- Vækst- og Forskningsudvalget, Socialdemokratiet(A)
Formål og indhold
Region Hovedstaden har i dag en international styrkeposition inden for sund vækst, med et effektivt offentligt
sundhedsvæsen baseret på fri adgang for alle og en international stærk tilknyttet erhvervsklynge, som skaber
vækst og arbejdspladser på regionens hospitaler og universiteter. Den internationale styrkeposition danner
grundlag for forskning i verdensklasse, samt udvikling af nye behandlinger, produkter og virksomheder.

Dog er den internationale konkurrence hård, og hvis Region Hovedstaden fortsat skal være
førende og sikre forskning i verdensklasse, er der behov for at styrke den strategiske
forskning. Derfor er det også afgørende, at det er attraktivt at arbejde i og samarbejde med
forskningsmiljøet i Region Hovedstaden.
Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning støtter regional forskning af høj kvalitet, og er en
væsentlig medspiller i videreudviklingen af sundhedsforskningen i Region Hovedstaden. Styrkelsen af
forskningsfonden skal ses i sammenhæng med regionens fokus på strategisk forskning i samarbejde med
vidensinstitutioner og erhvervslivet. Den samlede indsats vil skabe flere forskningsresultater og innovative
løsninger der gavner patienter, det samlede sundhedsvæsen og regionens vækst.
Det er ca. 4.000 fagprofessionelle medarbejdere på hospitalerne som udgør kernen i Region Hovedstadens
forskning, og knap 1.000 medarbejdere, der bidrager med teknisk støtte. For at sikre de bedste vilkår for deres
arbejde og for at sikre at den nyeste viden bliver til gavn for patienterne og det samlede sundhedsvæsen foreslås
det at styrke bevillingen til Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning.
Det foreslås, at Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning udvides til 25 mio. svarende til det
tidligere niveau for fonden. 2018 niveauet for forskningsfonden er 22 mio. hvorfor rammen foreslås udvidet
med 3,0 mio.
Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at der er behov for strategisk støtte til at fastholde og udvikle forskning i Region
Hovedstaden, både i forhold til de veletablerede forskningsgrupper, til vækstlaget og til de forskningsområder,
som hidtil har haft vanskeligt ved at udføre forskning, men som er nødvendige for at løse kliniske behov i
regionen
En styrkelse af forskningsfonden vil også være med til at understøtte Region Hovedstadens Forskningsstrategi .
Samtidig vil det være et stærkt billede på, at man i regionen understøtter den forskningsbaserede
vidensopbygning og brugen af denne, fra forskning til implementering.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
Budgetforslaget er en direkte understøttende aktivitet i forhold til den politiske målsætning ”ekspansive
vidensmiljøer”. Herunder strategien i ”Fokus og Forenkling” med fokus på hjemtag af eksterne midler til
forskning og innovation, der afspejles i forskningsfondens incitamentspulje til øget hjemtag af internationale
forskningsmidler. Ligeledes vil budgetforslaget understøtte Region Hovedstadens forskningsstrategiske
ambition: ”Excellent forskning skal i stærkt samspil med klinik og uddannelse sikre en sundere befolkning og
patientbehandling i international topklasse i et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen”
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Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (i mio. kr.)

2019
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2020

2021

2022

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Angiv antal

Samlet udgift

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:
Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes anført om projektets
omfang kan skaleres op eller ned.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser,
skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

X
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4.2 Flere elever i egen organisation
Fremsat af:

Erhvervs- Vækst- og Forskningsudvalget, Socialdemokraterne (A)
Formål og baggrund
”Flere elever i egen organisation; Vi vil øge antallet af elever i egen organisation”
Administrationens vurdering

Forslaget er ved at blive kvalificeret i CHR. Det har ikke været muligt at have et forslag klar til 1.
runde af budgetdrøftelserne 24. april.

Sammenhæng til de politiske målsætninger

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (i mio. kr.)

2019

2020

2021

2022

Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal

Samlet udgift

Forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):

Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

X
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8.1 Fortsættelse af praktikpladsenheden:
Fremsat af:
Erhvervs- Vækst- og Forskningsudvalget, Socialdemokratiet(A)
Formål og indhold I august 2012 etableredes den regionale praktikpladsenhed, som en treårig

indsats, med en bevilling på 3,3 mio. kr. årligt, i alt 10 mio. kr. Regionsrådet besluttede i
forbindelse med budgetaftalen for 2015 at forlænge praktikpladsenhedens indsats til og med 2018
med en bevilling på 6,5 mio. kr. årligt, i alt 26 mio. kr. Ved udgangen af 2018 udløber midlerne
til praktikpladsenheden. Der er derfor behov for en økonomisk og indholdsmæssig stillingtagen til
en fremadrettet regional praktikpladsindsats.
Formålet med den regionale praktikpladsenhed er at udvikle og implementere nye metoder til at
styrke, koordinere og kvalificere det praktikpladsopsøgende arbejde og sikre, at der bliver oprettet
flere praktikpladser, hvor der er behov. Samtidig har regionens arbejde på praktikpladsområdet
været en platform til at samle en række regionale aktiviteter, så centrale aktører på uddannelses-,
erhvervs- og beskæftigelsesområdet trækker i samme retning i tråd med anbefalingerne fra
strategisk rundbord om Faglært til vækst.
Den regionale praktikpladsenhed har gennem en række indsatser med regionale parter medvirket
til at sikre over 5000 praktikpladser og udvikle det praktikpladsopsøgende arbejde på tværs af
erhvervsskolerne i regionen.
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at der fortsat er behov for en regional praktikpladsindsats på
følgende områder:
1. Flere STEM-praktikpladser – realisering af teknologipagt
Med etableringen af den nationale teknologipagt er det målsætningen, at 20% flere skal
gennemføre en erhvervsuddannelse inden for STEM (science, technology, engineering og math) i
2025. Administrationen vurderer, at der er behov for at samle centrale regionale parter om en
fælles STEM-erhvervsuddannelsesindsats, som både kan sikre praktikpladser og rekruttering af
flere unge på tværs af regionen. (Udvikling og implementering af STEM indsats kræver ca. 2
årsværk, samt midler til aktiviteter)
2. Praktikpladser på hospitalsbyggerierne i Region Hovedstaden
I årene frem mod 2025 bliver der investeret over 20 mia. i nye hospitalsbyggerier. I 2017 og 2018
er Kuben Management indkøbt til at kvalificere uddannelsesklausul- og praktikpladsindsatsen.
For at sikre implementeringen af Kuben Managements anbefalinger og udnyttelse af
praktikpladspotentialet fremadrettet, er der behov for en fortsat regional indsats på området.
(Realisering af praktikpladspotentialet kræver 1 årsværk samt midler til konsulentbistand)
3. Praktikpladser på bygge- og anlægsprojekter på hele Sjælland
Der investeres i disse år mange milliarder i bygge- og anlægsprojekter på hele Sjælland.
Erfaringerne viser, at realiseringen af det fulde praktikpladspotentiale fordrer en koordineret og
håndholdt indsats, og et fokus på at øge rekrutteringen af elever til erhvervsuddannelserne.
(Realisering af praktikpladspotentialet kræver 2 årsværk)
4. Koordination, sammenhæng og samarbejde på praktikpladsområdet.
Region Hovedstaden spiller fortsat en central rolle i at sikre koordination, sammenhæng og
samarbejde mellem de forskellige indsatser og aktører på praktikpladsområdet. Hensigten er at
sikre en ramme der gør det muligt, at parterne kan arbejde i samme retning. (Sikring af
koordination og samarbejde for den samlede praktikindsats kræver et 1/2 årsværk samt midler til
aktiviteter)
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Flere praktikpladser og øget rekruttering – indsats på to ben
De betydelige udfordringer med at øge rekrutteringen af elever til erhvervsuddannelserne betyder,
at en fremtidig praktikpladsindsats både har fokus på at øge antallet af praktikpladser men også at
øge rekrutteringen af elever til praktikpladser inden for områder med mangel på arbejdskraft.
Det vurderes, at et budget på 5 mio. kr. årligt frem til 2021, i alt 15 mio. kr., kan løfte
ovenstående indsatser og samtidig sikre 1000 nye praktikpladser årligt samt sætte fokus på at øge
rekrutteringen af elever på områder, hvor der er behov for arbejdskraft.
Sammenhæng til de politiske målsætninger

Det har siden 2015 været regeringens målsætning, at 25 pct. af en ungdomsårgang i 2020 skal
vælge en erhvervsuddannelse. I Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi fra
2015 er målet at sikre tilstrækkelig faglært arbejdskraft i regionen, herunder at 25 pct. af en
ungdomsårgang vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020. I 2018
valgte 13,7 pct. af en ungdomsårgang en erhvervsuddannelse. Dette er en lille stigning i forhold
til 2017, hvor søgetallet var 13,2 pct. Der er derfor stadig behov for en indsats for at flere unge
vælger en erhvervsuddannelse. Et af værktøjerne til at sikre dette er, at der er praktikpladser nok i
regionen, så det er attraktivt for de unge at vælge en erhvervsuddannelse.
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (i mio. kr.)

2019
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2020

2021

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

2022

Angiv antal

Samlet udgift

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres
Forslaget kan ikke tilsagnsbudgetteres.
Hidtil har der været brug i alt 6,5 mio. kr. årligt på praktikpladsenheden i perioden 2015-2018.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser,
skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

X
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8.2 Copenhagen 2021
Fremsat af:
Erhvervs- Vækst- og Forskningsudvalget, Socialdemokratiet(A)
Formål og indhold

Der er fremsat forslag om, at Region Hovedstaden medfinansierer projektet ’Copenhagen 2021’, der
dækker over planlæggelse og afholdelse af de to events WorldPride og EuroGames.
I oktober 2017 vandt Copenhagen Pride retten til at afholde WorldPride 2021 og i marts 2018 vandt
Pan Idræt vinder retten til at afholde EuroGames.
Pan Idræt og Copenhagen Pride har i fællesskab stiftet projektorganisationen, Happy Copenhagen til
at drive eventet og facilitere samarbejdet, planlægningen og eksekveringen af Copenhagen 2021.
Begge events er bundet til afvikling i København, men Happy Copenhagen har et ønske om, at
inddrage hele Greater Copenhagen i begivenhederne.
World Pride består bl.a. en global menneskerettighedskonference med fokus på LGBT-personers
udfordringer og rettigheder. Der vil være deltagere fra hele verden samt oplægsholdere af
internationalt format.
Derudover afholdes i regi af WorldPride en bred vifte af kulturevents overalt i regionen både
arrangeret og drevet af ’Copenhagen 2021’ og regionens kulturinstitutioner, herunder en World Pride
Parade, hvor der forventes 60.000 deltagere. I alt estimerer Happy Copenhagen, at flere end 700.000
tilskuere vil deltage ved de forskellige events i løbet af WorldPride.
Endelige skal der afholdes en International menneskerettigheds- og sportslederkonference med fokus
på menneskerettigheder og foreningskultur i sport indeholdende taler, workshops og
paneldebatter med udgangspunkt i LGBTQ-rettigheder.
EuroGames indeholder bl.a. sportsarrangementer for alle med 25-30 sportsgrene, som finder sted
over hele regionen. Happy Copenhagen har en målsætning om, at 6.000 LGBT-atleter fra hele verden
vil tilmelde sig sportsprogrammet. Samtidig hermed skal alle borgere i Greater Copenhagen indbydes
til at deltage i folkeidræt som cykling, løb mv.
Derudover skal der afholdes en Idrætslederkonference for de tilrejsende idrætsledere fra hele verden.
Konferencen skal lære deltagerne om den danske foreningskultur og styrkerne i at arbejde sammen om
sundhed, idræt og fællesskaber på tværs af seksualitet, kønsidentitet og sociale forhold.
Projektet forventes at have et budget på omkring 100 mio. kr. og det samlede offentlige tilskudsbehov
er på ca. 69 mio. kr. De resterende midler søges i private fonde og erhvervssponsorater.
Region Hovedstadens medfinansiering vil indgå i det samlede budget og bl.a. gå til sekretariatsdrift,
markedsføring, samt etablering af kulturarrangement og sportsbegivenheder under henholdsvis World
Pride og EuroGames. Happy Copenhagen og Wonderful Copenhagen forventer at WorldPride og
Eurogames vil skabe turismeøkonomisk omsætning for op til 123 mio. kr.
Sammenhæng til de politiske målsætninger

’Copenhagen 2021’ er i tråd med Region Hovedstadens politiske vision om at skabe høj økonomisk
vækst og livskvalitet. Projektet medvirke til at løse den regionale udfordring om at tiltrække
internationale kultur- og sportsevents, der fremgår af ReVUS, Kreativ Vækst. Med en markant
turismeøkonomisk omsætning (ca. 123 mio. kr.) medvirker ’Copenhagen 2021’ til at skabe vækst i
service- og turismesektoren. Kultur-, sport- og mangfoldighedsevents er specifikke
investeringspunkter i ReVUS og ’Copenhagen 2021’ dækker dem alle. Derud har projektet fokus på
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demokrati og borgerrettigheder som grundlæggende elementer for livskvalitet – noget, der ikke kan
tages for givet i alle de lande, som de internationale deltagere kommer fra.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (i mio. kr.)

2019
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2020

2021

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

2022

Angiv antal

Samlet udgift

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:
Forslaget kan enten finansieres over de tre budgetår 2019-2021 eller tilsagnsbudgetteres med 9 mio. kr. i
budgetåret 2019
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser,
skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Miljø- og Klimaudvalget
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5.1 Øget genanvendelse af plastikaffald:
Fremsat af:

Miljø- og Klimaudvalget, Socialistisk Folkeparti (F)
Formål og indhold

Fremskyndelse af affaldssortering, først og fremmest plastikgenanvendelse, på hospitalerne, så det
sker før den nuværende plan.
Der sendes ufattelige mængder genanvendeligt materiale til forbrænding fordi hospitalerne ikke
affaldssorterer nok i dag. Særligt plastprodukter, der indebærer en stor klima- og miljøbelastning at
producere og forbrænde. Når kommunerne omkring hospitalerne affaldssorterer virker det som en
overkommelig opgave at koble hospitalerne på en eksisterende affaldssortering. Er dette ikke
tilrådeligt, virker det også overkommeligt at lave en egen løsning, som kan implementeres inden for få
måneder, snarere end år. Helt lavpraktisk kan det vel klares med en beholder til genanvendelig plast
på stuerne, som rengøringspersonalet samler i sække, der kan transporteres til et depot inden
renovationen afhenter til videre transport til genbrugsstation eller lignende.
Administrationens vurdering:
Formålet med forslaget er at fremskynde genanvendelsen af plastaffald på regionens hospitaler.
Konkret ved at dække den merudgift der er forbundet ved at bortskaffe blandet hård plast til
genanvendelse.
Det er administrationens vurdering, at det ikke vil være muligt at udrulle kildesorteringen hurtigere på
regionens hospitaler end den allerede ambitiøs affaldsressourceplan, som ligger under Grøn Drift og
Udviklings indsatsen. Udrulningen af det forbedrede genanvendelsessystem på regionens hospitaler
forventes fuldt implementeret med udgangen af 2019.
Verdensmarkedet for affaldsplast er presset grundet Kina har stoppet for al import af plastaffald til
forarbejdning. Siden da har priserne været stigende og regionens aftager af genanvendelige affald
(Stena Recycling) har varslet yderligere prisstigninger.
Plastaffald fra regionens hospitaler sendes i dag kun i begrænset mængde til genanvendelse. Med
udgangen af 2019 skal samtlige hospitaler minimum kildesortere papir, pap, glas, porcelæn, metal,
småt elektronik og plast i affaldsrum. Det er imidlertid ikke planen at kildesortere al den hårde plast,
som følge af den betragtelige merudgift, men kun udvalgte fraktioner, som det er muligt at afsættes til
en ’god’ økonomi og genanvendelse.
Det bemærkes, at det ”blandet hård” plast, der sendes til genanvendelse gennemgår en
sorteringsproces (kvalitet, sammensætning, renhed mv.) under hvilken en del af plasten vurderes ikke
egnet til genanvendelse og derfor alligevel sendes til forbrænding.
Regionen samarbejder med en række kommuner og affaldsselskaber om etablering af et
plastsorteringsanlæg der kan højne miljøeffekten samt minimere udgifterne til behandling. Ligeledes
på at øge andelen af plastemballage der egner sig til genanvendelse via grønne indkøb.
De nuværende erfaringer peger på, at der generelt er stort engagement blandt personalet overfor
kildesortering af plast til genanvendelse. Kildesortering af den fulde andel hård plast til genanvendelse
vil have en positiv afsmittende effekt ift. den øvrige kildesortering og dermed bidrage meget positivt
til indfrielse af regionens genanvendelsesmål.
Tiltaget forventes at kunne reducere regionen CO2-udledning med 250-500 tons. Hvis CO2 reduktion
er målet, så kan vi nå dette 5-8 gange mere kost-effektivt med energirenovering.
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Der vil være stor usikkerhed forbundet med den årlige omkostning, dels fordi vi ikke præcist ved,
hvor store mængder hård plastaffald vi har i regionen. Dels pga. stor usikkerhed omkring
markedsprisen for afsætning af blandet hård plast. Udgiften skønnes til i størrelsesordenen 1-2 mio. kr.
Sammenhæng til de politiske målsætninger

Forslaget understøtter den politiske målsætning om en grøn og innovativ metropol.
Forslaget bidrager positivt til reduktion i CO2-udledning – kongeindikatoren.

Forslaget understøtter desuden den koncernfælles strategi ’Grøn Drift og Udvikling’ og målet om at
Region H skal genanvende 30 pct. i 2019, 35 pct. i 2022 og 40 pct. i 2025. I 2016 var genanvendelsen
på knap 22 pct.
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (i mio. kr.)

2019
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2020

2021

2022

1,3
-

2,0
-

2,0
-

2,0
-

1,3

2,0

2,0

2,0

Angiv antal

Samlet udgift

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:
Budgetforslaget skal dække den årlige merudgift ved afsætning af blandet hård plast til genanvendelse
fremfor forbrænding. Der er således tale om en årlig ekstra udgift af variabel størrelse.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser,
skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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9.1 – Udvikling af økonomisk og bæredygtig håndtering af forureningsfaner
Fremsat af
Miljø- og Klimaudvalget, Venstre (V)
Formål og indhold

Der foreslås afsat en udviklingspulje på 5 mio. kr. i alt målrettet indsatsen til udvikling af nye metoder til
håndtering af afværgning af forurening, der allerede har spredt sig i grundvandet.
Formålet er at udvikle nye metoder og viden til håndtering af forureningsfaner.
Det er et kriterie for puljens anvendelse, at udviklingen sker i samarbejde med private virksomheder og
forskningen. Det er ambitionen med puljen, at de udviklede metoder kan have et bredt sigte og giver
mulighed for at reducere eksisterende driftsomkostninger til afværgeforanstaltninger.
Udfordring
Regionen håndterer gamle og ofte kraftige forureninger, der allerede har spredt sig i vores grundvand og
danner såkaldte forureningsfaner. Forureningsfaner kan være helt op til 1-2 km lange og ødelægger vores
drikkevandsressource. Når forureningen først har spredt sig i grundvandet har vi i dag kun én metode til
håndtering af dette: Oppumpning, rensning i et lokalt renseanlæg og udledning af det rensede vand;
såkaldt afværgepumpning. Afværgepumpning holder forureningsfaner i skak, men fjerner kun
begrænsede mængder af forureningen. Pumpningerne skal derfor fortsætte i årtier fremover, og de er
derfor ikke en bæredygtig og økonomisk holdbar løsning.
Ide og indhold
Det anbefales at iværksætte et ambitiøst og flerstrenget projekt til at håndtere forureningsfaner. Projektet
består af 2 delprojekter:

1. Udvikling af oprensningsmetoder i grundvandet uden oppumpning – såkaldte in
situ metoder. I 2017 gennemførte administrationen en idekonkurrence om udvikling af
in situ metoder til oprensning af forureningsfaner. Af økonomiske hensyn blev én ide
udvalgt, og den testes nu. Men en række andre lovende ideer blev foreslået, og det vil
være oplagt at udvikle en eller flere af disse eller helt nye ideer, da geologiske og
forureningsmæssige forhold kan favorisere den ene teknik frem for den anden.
2. Vurdering af miljøøkonomi og bæredygtighed. In situ oprensningsmetoder og
afværgepumpning har meget forskellig profil ud fra en økonomisk betragtning: In situ
metoder vil typisk være dyre i etablering men have meget begrænsede
vedligeholdelsesudgifter, mens afværgepumpning vil være relativt billige at etablere,
men have en vedvarende betydelig driftsudgift i årtier fremover. Der kræves en grundig
analyse af detaljerne i de enkelte sager, for at kunne afgøre, hvilken metode, der ud fra
en økonomisk betragtning er bedst. Fx vil klynger af forureninger adskille sig fra
enkeltstående forureninger. Også i bæredygtighedsregnskaber adskiller metoderne sig
fra hinanden – fx i form af energiforbrug, ressourceforbrug, gener for omgivelser osv.
Der foreslås udviklet metoder skræddersyet til at administrationen kan foretage disse
vurderinger på et detaljeringsniveau, så de bedste løsninger kan blive valgt fremover. En
videreudvikling af metoder til vurdering oprensningsmetoders bæredygtighed vil
ligeledes kunne bidrage til Region Hovedstadens arbejde med FN´s bæredygtighedsmål.
Udbytte af projektet
Den samlede indsats i de 2 delprojekter sikrer et stærkt fokus på udvikling af nye metoder til håndtering
af forurening, der allerede har spredt sig i vores grundvand, parallelt med at den eksisterende metode
forbedres. Samtidig opnår vi et bedre helhedsbillede, der gør det muligt at vurdere og optimere
metoderne i forhold til miljøøkonomi og bæredygtighed ved forskellige anvendelsesformer.
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Organisering og samarbejdspartnere
For at sikre, at den nyeste viden og kreativitet inddrages, vil danske forskningsinstitutioner blive
involveret. Desuden skal private virksomheder spille en stor rolle, da det sikrer, at metodernes
levedygtighed på det praktiske og forretningsmæssige plan opfyldes. Da udfordringen med
forureningsfaner er parallel i mange andre lande, vil udvikling af innovative løsninger fra danske firmaer
og forskere understrege og udbygge Danmarks position på verdenskortet inden for håndtering af jord- og
grundvandsforurening.
Administrationen har i dag et tæt samarbejde med forskningsinstitutioner og danske virksomheder, som
hver især har ekspertiseområder på et af de to delprojekter. Ved udvikling af nye teknologier tilstræbes
det desuden, at disse forankres og evt. patenteres hos teknologiske SMV’er i regionen. Samarbejdet med
disse etableres via eksisterende netværk eller i dialog med Væksthus Hovedstadsregionen.
Projektet har til hensigt at løse en kerneudfordring i Region Hovedstadens opgave på jordforureningsområdet og derfor vil der i projektet blive afsat væsentlige interne medarbejderressourcer, så de
udviklede løsninger opfylder regionens behov og implementering ressourcemæssig kan løftes.
Sammenhæng til de politiske målsætninger

Forslaget understøtter regionsrådets politiske målsætning en innovativ og grøn metropol med høj vækst
og livskvalitet. Ren jord og rent drikkevand er en af forudsætningerne for vækst, bl.a. fordi et sundt og
uforurenet miljø er en af de faktorer, som har stor betydning i forhold til at tiltrække virksomheder og
kvalificeret arbejdskraft.
Forslaget understøtter effektmålet i den politisk vedtagne jordplan, at 80 % af hovedstadsregionens
grundvandsressource inden 2025 er sikret mod forurening fra de grunde, som udgør den største risiko for
grundvandet og dermed for drikkevandskvaliteten, samtidig med at det understøtter vækst i de grønne
virksomheder.
Forslagets konsekvenser – økonomi personale og tid (i mio. kr.),

Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2019
0,3
2,7

2020
0,3
1,7

0,5

0,5

3,0

2,0

2021

2022

Angiv antal

Samlet udgift

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Projektet kan ikke tilsagnsbudgetteres
Evt. uddybende beskrivelse:
Det er muligt at skalere projekt op og gennemføre flere metodeafprøvninger
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal
andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

X
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9.2 Energi på Tværs 3, Strategisk Energiplanlægning - fossilfri 2035
Fremsat af:

Miljø- og Klimaudvalget, Socialistisk Folkeparti (F)
Formål og indhold

Strategisk energiplanlægning - fossilfri 2035/Energi på tværs 2, er et projekt, hvor 33 kommuner, 10
forsyningsselskaber, Gate 21 og Region H. samarbejder om udvikling af en fælles strategisk
energiplan og på at accelerere energiomstillingen i Greater Copenhagen (se mere:
http://energipåtværs.dk/).
Et ’Energi på Tværs 3’ skal have til formål at fastholde og understøtte det unikke fælles samarbejde og
at udvikle løsninger, der sikrer en bæredygtig energiomstilling. Fokus i denne fase er handling og
implementering af strategiske vigtige indsatser i Roadmap 2025, som understøtter realisering af den
samlede energivision for hovedstadsregionen. Blandt hovedaktiviteterne er implementering af
udvalgte projekter, understøtte og koordinere lokal handling, sikre forankring og kommunikation,
samt udvikle fælles fremtidige planer og løsninger
Projektet understøttes af et sekretariat, som vil være ansvarlig for den videre udvikling af fremtidige
regionale indsatser samt koordinering og implementering af tiltagene i Roadmap 2025. Sekretariatet
skal bidrage til at sikre en kommunal oversættelse af den strategiske energiplan, sikre fælles fodslag
og fokus på udvikling af løsninger, samt opdatere og sikre overblikket over investeringer og prognose
for målopfyldelsen, så parterne har sikkerhed for, at der ikke sker fejlinvesteringer. Implementering af
de konkrete indsatser er de enkelte kommunes/forsyningers ansvar. Sekretariatet forventes at have
samme størrelse som i fase 2 dvs. 3 årsværk.
Projektet skal finansieres ud fra samme model som i fase 2. Den regionale medfinansiering udgør 50
% og udmøntes under forudsætning af kommuner og forsyningselskabers medfinansiering i form af
dels kontante midler fra forsyningsselskaberne og medgået tid fra både kommuner og forsyninger.
Administrationens vurdering
Formålet med projektet ’Energi på Tværs 3’ er, at understøtte realisering af den fælles energivision for
hovedstadsregionen, som regionsrådet og Kommunekontaktrådet Hovedstaden vedtog juni 2015.
Visionen er at: Hovedstadsregionens el- og varmeforsyning er fossilfri i 2035 og transportsektoren er
fossilfri i 2050.
Projektets fase 1 havde til formål at formulere en fælles vision og udarbejde det analytiske grundlag
for handling. Fase 2 har fokuseret på at tilvejebringe en strategisk energiplan – Roadmap 2025, et
investeringsoverblik og et regionalt CO2-regnskab samt pege på en vifte af relevante tiltag.
Det er nu vigtigt, at fastholde det unikke samarbejde på tværs af forsyninger og kommuner for at sikre
realisering af de fælles mål i den strategiske energiplan og samtidig undgå fejlinvesteringer.
Sammenhæng til de politiske målsætninger

Region Hovedstadens regionale vækst-og udviklingsstrategi tager udgangspunkt i en ambitiøs politisk
vision om at skabe en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet og mål om at sænke
CO2-udledningen.
Den overordnede målsætning for ’Energi på Tværs’ er at omstille energisystemet til fossilfrihed for at
sænke CO2-udledningen, og samtidig bidrage til at fastholde en høj forsyningssikkerhed, øge
mængden af vedvarende energikilder, samt at sikre dialog og koordinering for at undgå suboptimering
og fejlinvesteringer i omstillingen.
Projektet spiller derudover ind i en samlet vision om at styrke Greater Copenhagen som en førende
region for grøn omstilling og vækst.
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Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (i mio. kr.)

2019
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2020

2021

2022

7,5

Angiv antal

Samlet udgift

7,5

Det forventes at forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:
Projektet kan gennemføres ved at afsætte 2.5 mio. årligt til finansiering eller tilsagnsbudgetteres i
2019 med henblik på en løbetid i 3 år. Kan evt. forlænges med yderligere et år.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser,
skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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9.3 Nationalt Jordoprensningsselskab
Fremsat af:
Miljø- og Klimaudvalget, Enhedslisten (Ø)
Formål og indhold
Der foreslås nedsat en arbejdsgruppe med det formål at afklare mulighederne for oprettelse og finansiering af et
nationalt jordoprensningsselskab (I/S). Selskabet skal stå for oprensning af de forureningsopgaver, som ikke kan
løses inden for de regionale budgetter ex. Høfte 42.
Selskabet ansætter eget personale og udfører selv oprensningerne. Udover en grundkapital på 1 mia. kr. hvilket
omtrentligt svarer til prisen på oprensning af de 4 største forureninger (Høfte 42, Grindstedværket, Kærgård
klitplantage og Collstrupgrundende), skal selskabets løbende finansiering sikres af salg til private, kommuner,
regioner, stat og udlandet.
Mulighederne for finansiering af grundkapital undersøges. Herunder om regionerne har mulighed for at
indskyde midler uden, at dette angår rammerne for den løbende regionale økonomi. Ejerskabsstruktur vurderes
efter finansieringskilderne er anslået.
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at oprettelse og finansiering af et nationalt jordoprensningsselskab er en
statslig opgave, hvorfor det også er staten som bør vurdere mulighederne for oprettelse og finansiering af et
sådant selskab. Administrationen vurderer således, at oprettelse af statslige selskaber og den forudgående
afklaring af muligheder herfor er udenfor regionens myndighedsområde.
Administrationen skal desuden bemærke, at regionerne og staten i 2019 skal forhandle om den fremtidige
finansiering af jordforureningsområdet. I forbindelse med disse forhandlinger, vil der også blive set på
mulighederne for at finansiere de jordforureningsopgaver, som ikke kan løses indenfor de nuværende regionale
budgetter. Det er derfor først, når disse forhandlinger er gennemført, at der er klarhed over hvilke midler, der er
til rådighed og hvordan disse midler fordeles mellem stat og regioner samt endelig hvordan, finansieringen
tilvejebringes.

Sammenhæng til de politiske målsætninger

Beskrivelse af, hvordan forslaget forholder sig til regionsrådets politiske målsætninger.
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Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

2019

2020

2021

2022

Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal

Samlet udgift
Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:
Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes anført om projektets
omfang kan skaleres op eller ned.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser,
skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område
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9.4 (for)projekt om fossilfri drift på regionale lokalbaner (foreløbigt
forslag)
Fremsat af:

Miljø- og Klimaudvalget, Socialdemokraterne (A)
Formål og baggrund

Budgetforslagets sigte, er at afdække om og hvordan man kan lave et (for)projekt for fossilfri drift/eldrift på regionens lokalbaner. Administrationen anmodes om at tænke ud af boksen ift. tekniske
muligheder og finansierings/fundingmuligheder ift. et konkret (for)projekt.
Forslaget skal bidrage til at løse transportsektorens udfordringer med omstilling til klimavenlig drift.
Med forslaget kan der enten afsættes midler af til en konkret løsning eller til en undersøgelse af
mulighederne for omstilling til fossilfri drift ved fx ombygning eller anskaffelse af nyt togmateriel.
Administrationens vurdering

En mulig løsning til realisering af fossilfri drift på lokalbanerne er anvendelsen af syntetisk biodiesel
baseret på animalsk affald. I modsætning til el-drift (batteri/brint) giver biodiesel ikke færre lokale
partikeludledninger, men bidrager til færre CO2 udledninger idet brændstoffet er baseret på et
affaldsprodukt, som ellers ville være blevet forbrændt på forbrændingsanlæg. Syntetisk biodiesel på
lokalbanerne vil forøge omkostningerne til brændstof med 16-26 mio. kr. årligt, i det syntetisk
biodiesel koster 5-8 kr. mere per liter end konventionel diesel. Biodiesel kan herudover medføre
forøget vedligeholdelsesomkostninger på togenes motorer.
Omkring nye tekniske muligheder har Danmarks Tekniske Universitet - Center for jernbaneteknologi
(Railtech DTU) ved en uforpligtende forespørgsel givet udtryk for at DTU gerne vil bidrage med en
kvalificering af et fremtidigt koncept på regionens lokalbaner. DTU har løbende kontakt med
industrien/banebranchen, og det er først og fremmest inden for materiel til lokalbaner/mindre
regionalbaner, at der er set en udvikling i designet af el- og brinttog. DTU peger på at det kunne være
relevant at se på den aktuelle drift med de Alstorms nye brinttog(iLint) i Nordtyskland. Togene er
tilnærmelsesvis af samme type/design, som dem der kører på lokalbanerne i dag, hvilket kan give en
række driftsfordele. DTU foreslår at et tage udgangspunkt i Nærumbanen, hvor togmateriellet levetid
er kortest og vurderes udskiftningsmodent i 2025.
En analyse af et fremtidigt koncept med el-drift (batteri/brint) til Nærumbanen vurderer
administrationen kan gennemføres for 0,5 mio. kr.
Hvad angår potentielle EU-finansieringsmuligheder er det muligt, at søge EU-midler under Interreg
ØKS til projekter der relaterer sig til miljøvenlig transport og smarte løsninger. Det vil dog være et
krav, at projektet bidrager til grænseregional merværdi (erfaringsudveksling, kompetenceudvikling,
fælles projekt/aktivitetsudvikling) samt, at projektet har et udviklingselement, som gør, at indsatsen
ikke ville have været udført uden Interreg midler. Der må altså ikke alene være tale om drift.
Herudover er der et initiativ under Horizon 2020, som hedder Fuel Cells and Hydrogen Joint
Undertaking (FCHJU), men hvor der kræves partnere fra minimum tre andre EU-medlemslande og
hvor det endnu er uvist om der kan søges midler i 2019.
Sammenhæng til de politiske målsætninger

Forslaget kan bidrage til at gøre hovedstadsregionen en grøn og innovativ metropol med effektiv og
bæredygtig mobilitet. Forslaget vil bidrage til at nå nedenstående effektmål fra ReVUS:
 Transportsektoren skal være fri for fossile brændstoffer i 2050.
 Støj- og luftforureningen fra transportsektoren nedsættes med 40 procent inden 2025.
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Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (i mio. kr.)

2019
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2020

2021

2022

0,5

Angiv antal

Samlet udgift

0,5

Frem mod næste budgetdrøftelse vil administrationen kvalificere budgetforslaget med vurderinger af
det tekniske og økonomisk omfang for:






Drift med syntetisk biodiesel
Miljøtiltag på eksisterende togmateriel*
Forslag til en analyse af et fremtidigt koncept med el-drift (batteri/brint) til Nærumbanen
EU-finansieringsmuligheder

*) Trafikselskabet Movia oplyser, at de arbejder på miljøtiltag på lokalbanerne med særlig fokus på løsninger der kan
reducere partikeludledningen og forbedre brændstoføkonomien.

Forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):

Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

X
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9.5 Region Hovedstaden som KlimaRegion
Fremsat af:
Miljø- og klimaudvalget, Socialdemokratiet (A)
Formål og indhold
Formålet med forslaget er at indgå en aftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN), som
berettiger Region Hovedstaden til at kalde sig ”KlimaRegion”. Formålet med aftalen er at sikre, at
Region Hovedstaden tager ansvar i forhold til klimaudfordringen og de globale problemer, den
medfører.
En Klimaregion-aftale med Danmarks Naturfredningsforening forpligter regionen til at nedbringe
CO2-udslippet fra egne aktiviteter: Sygehuse, regionens udviklingsplaner, uddannelsesindsatser osv.
med minimum to procent om året frem til et aftalt årstal.
Aftalen hjælper regionen til at iværksætte konkrete initiativer til fordel for klimaet på lokalt plan.
Der er ingen grænser for, hvilke initiativer regionen kan igangsætte for at nå sit mål. Det kan være alt
lige fra energibesparelser i regionen egne bygninger til større vedvarende energiprojekter.
Indgåelse af aftalen forpligter bl.a. Region Hovedstaden til:




at reducere CO2-udledningen med 2 % årligt i en årrække (som aftales konkret mellem
regionen og DN. I første omgang gælder forpligtelsen for regionens egen virksomhed).
at udarbejde årlige CO2-regnskaber og handleplaner for at reducere CO2-udledningen
at gennemføre indsatser og aktiviteter for at reducere klimabelastningen i regionen som
samfund i forbindelse.

Danmarks Naturfredningsforening indgik en lignende aftale med Region Nordjylland i 2010 og 2 ud 3
af landet kommuner er Klimakommuner.
Administrationen vurderer
En aftale kan profilere regionen som KlimaRegion og – sammen med DN, Region Nordjylland og
Klimakommunerne.
Timingmæssigt kan det overvejes om initiativet ”Region Hovedstaden som KlimaRegion” skal være
et tiltag i forbindelse med en Handleplan for FNs verdensmål for bæredygtighed.
Tiltaget vurderes ikke at vil medføre en skærpelse af de nuværende ambitioner den koncernstrategiske
indsats Grøn Drift og Udvikling – for at nedbringe CO2-udledningen til et niveau, der matcher
ambitionen for CO2-reduktionen i en eventuel aftale med DN. Regionen udarbejder allerede i dag et
årligt klimaregnskab for koncernen og handleplanerne opdateres årligt ift. nødvendige tiltag for at
sikre implementering af planerne.
Man skal dog i den forbindelse være opmærksom på de forudsætninger, der opstilles for beregningen
af CO2-udledningen i en evt. aftale med DN. Disse forudsætninger skal forhandles på plads i.f.m.
indgåelse af aftalen.
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Den aftale, Region Nordjylland har indgået med DN, omfatter ikke indkøb, men det er anført, at
”indkøb af varer og tjenesteydelser på sigt medregnes, når det er muligt praktisk at håndtere det i
relation til opgørelser og indsatser”. Administrationen vurderer på den baggrund, at indkøb pt. ikke er
et problem i.f.m. indgåelse af evt. aftale med DN.
Region Hovedstaden har i dag allerede en vigtig klima-dialog med 33 kommuner i Energi På Tværs
regi og det vil være vigtigt, at fastholde en fælles udvikling i dette regi, da mange tiltag går på tværs af
kommunegrænser og 5 ud af 29 kommuner i Region H. har valgt ikke at være Klimakommune.
Der er pt. ikke færdigudviklet et nationalt værktøj, som understøtter årlige detaljerede CO2
beregninger for kommunerne og regionen som geografi. Der arbejdes pt. for at få færdigudviklet et
redskab. Regionen kan med fordel indgå i dette arbejde med henblik på at få indarbejdet et modul til
samlede tal på tværs af regionen.
Der vil være behov for at afsætte personaleressource til dialog med DN og kræfter til at udnytte
profileringspotentialet i tiltaget.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
Forslaget understøtter:




Regionrådets politiske målsætninger og vision om den grønne og innovative metropol
Opnåelse af målene i den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) om en fossilfri elog varmeforsyning i hovedstadsregionen i 2035
Den koncernstrategiske indsats om Grøn drift og udvikling.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (i mio. kr.)
2019
Løn
Øvrig drift (mio. kr.)
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Samlet udgift

2020

2021

2022

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2
0,2

0,2
0,2

0,2
0,2

0,2
0,2

Note: Årsværk er beregnet med udgift på 0,6 mio kr.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

X

Møde i Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget d. 24-04-2018

Punkt nr. 5 - Drøftelsessag: Budget 2019
Bilag 1 - Side -24 af 32

Trafikudvalget
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10.1 Anlægsinvesteringer på Lokalbanen via midler fra efterregulering fra
Movia
Fremsat af:
Trafikudvalget, Venstre (V)/ Det Konservative Folkeparti (C)
Formål og indhold
Forslag fra Konservative Folkeparti:
”Vi står overfor massive økonomiske udfordringer på regionens trafikøkonomi. Bl.a. med en
istandsættelse/renovering af lokalbanen i Nordsjælland. Vi foreslår derfor at de overskydende midler øremærkes
hertil”.
Forslag fra Venstre:
”I lyset af overskuddet på busdriften i 2019 vil Venstre gerne fremrykke nogen af de planlagte
anlægsinvesteringer i Lokalbanen til gavn og glæde for brugerne”.
Disse to forslag går ud på at anvende en del af det økonomiske råderum (herunder midlerne fra efterreguleringen
for 2017) til investeringer i eksisterende lokalbaneinfrastruktur – investeringer som kan påbegyndes i 2019.
Administrationens vurdering
Anlægsinvesteringer / generelle vedligeholdsarbejder på lokalbaneinfrastrukturen
Region Hovedstaden modtager årligt et investeringstilskud på ca. 43 mio. kr., der er dedikeret til investeringer til
lokalbaner. Heraf anvendes 27,2 mio. kr. årligt til leasing af togmateriel. Der tilbagestår hermed et årligt
rådighedsbeløb på ca. 15 mio. kr.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har i december 2017 fået udarbejdet analysen Privatbanernes
infrastruktur (Rambøll/Struensee, 2017) som bl.a. skulle skabe klarhed over privatbanernes tilstand. Analysen
vurderer, at der er et fornyelsesbehov i perioden 2017-26 på 474 mio. kr. (2017-priser) for Region Hovedstaden.
Regionen står dermed overfor et omfattende fornyelsesbehov, som ikke pt. fuldt ud indgår i budgettet for
kollektiv trafik og som alt andet lige vil forøge budgetudfordringen på området.
Tilførsel af ekstra midler i 2019 vil betyde, at arbejdet med fornyelse og vedligehold af lokalbanerne vil kunne
igangsættes i et betydeligt større omfang og dermed reelt fremrykke realisering af investeringer.
Der er følgende områder, som kan indgå i 2019:
Analysen vurderer tilstanden af sporskifterne på Gribskovbanen og Hornbækbanen til ”under middel”. Fornyelse
af sporskifterne på de to baner vurderes til 11 mio. kr. og dækker udskiftning af 4 sporskifter på Gribskovbanen
og 3 sporskifter på Hornbækbanen.
Analysen vurderer desuden tilstanden af sikringsanlægget på Fredensborg Station til ”under middel”.
Sikringsanlægget på Fredensborg Station er af typen DSB 1954 (54-anlæg) og er samtidig det eneste anlæg af
sin art hos Lokaltog A/S. Opstår der fejl på sikringsanlægget, som medfører at sikringsanlægget er ude af drift i
længere tid, vil trafikken på Lille Nord være stærkt reduceret og ændret, da Fredensborg er den eneste
krydsningsstation på banen.
Fornyelse af sikringsanlægget på Fredensborg Station vurderes til 8 mio. kr.
Herudover anbefaler analysen en ballastrensning på en større delstrækning på Gribskovbanen i 2019.
Ballastrensningen vurderes til 25 mio. kr. Ballastrensning levetidsforlænger sporet og udskyder

tidspunktet for en sporombygning. Risikoen ved at udskyde ballastrensningen er at sporets
komponenter (fx træsveller) nedbrydes hurtigere, hvorfor en komplet sporombygning må
forventes fremrykket.
Optimering af stationsplaceringer
Regionsrådet besluttede i 2017, at anvende 1 mio. kr. af 2017 anlægsmidlerne til lokalbanen til udarbejdelse af
projektforslag for flytning/etablering af stationerne Helsinge Nord, Nørre Herlev og Kronborg.
Forslagene indeholder en flytning af mindre standsningssteder til en bedre placering i forhold til brugerne.
Stationsflytningerne er forbundet med relativt få ekstra omkostninger for regionen i forhold til en forventet
fremtidig stigning i billetindtægterne. Cowi har i en rapport fra 2014 anslået et skøn på over 300.000 flere
passagerer pr. år, hvilket vil reducere regionens årlige driftstilskud med 6 mio. kr. Det fulde passagerpotentiale
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forventes dog først at indfinde sig efter en årrække, da det bl.a. er baseret på en kommende byudvikling omkring
Helsinge Nord.
Anlægsoverslagene er vurderet til:




Gribskovbanen (Laugø flyttes til Helsinge Nord): 5 mio. kr.
Frederiksværkbanen (Brødeskov flyttes til Nørre Herlev): 5 mio. kr.
Hornbækbanen, nyt standsningssted v. Kronborg/Kulturværftet i Helsingør: 6,7 mio.
kr.
I alt: 16,7 mio. kr.

Sammenhæng til de politiske målsætninger
Forslagene stemmer overens med den i regionsrådet i juni 2012 vedtagne "Visionsplan for Lokalbanen 20122025", hvori der er angivet investeringstiltag til øget passagervækst på lokalbanerne. De beskrevne forslag, er en
del af disse investeringstiltag.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (i mio. kr.)
I ovenstående forslag indgår følgende anlægsinvesteringer:
 11 mio. kr. til udskiftning af sporskifter på Gribskovbanen og Hornbækbanen.
 8 mio. kr. til nyt sikringsanlæg på Fredensborg Station.
 25 mio. kr. til ballastrensning på Gribskovbanen.
 16,7 mio. kr. til etablering af stationerne Helsinge Nord, Nørre Herlev og Kronborg.

Der kan foretages til- og fravalg blandt anlægsinvesteringerne og blandt stationerne.
2019
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2020

2021

2022

-0,5

-0,7

-0,5

-0,7

60,7

Angiv antal

Samlet udgift

60,7

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:
Det reducerede driftstilskud angivet i 2021 og 2022 gælder kun i forhold til stationsflytningerne.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser,
skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

X
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10.2 Tiltag til øgning af cyklisme i Region Hovedstaden
Fremsat af:

Trafikudvalget, Socialistisk Folkeparti (F)
Formål og indhold
Dette budgetforslag vil have flere borgere til at cykle samt øge antallet af mellemlange og lange cykelture.
Formålet er desuden vende udviklingen i de områder og befolkningsgrupper, hvor cyklismen er stagneret eller
faldende.
Det regionale cykelregnskab viser, at siden 2012 er antallet af cykelture i forstadskommunerne stagneret.
Antallet er samtidig steget i center- og landkommunerne. Samlet er der dog langt flere borgere, der cykler i
København og Frederiksberg, end udenfor. Unge og ældre cykler mere, imens de 18 til 65-årige cykler mindre,
end de gjorde i 2012.
Ifølge cykelregnskabet sparer vi i hovedstadsregionen 1,1 mio. sygedage om året ved at borgerne cykler.
Borgernes cykling sparer årligt Region Hovedstaden for 1,6 mia. kr. i sundhedsudgifter. Herudover får stat og
kommuner samlet 1,6 mia. kr. i ekstra skatteindtægter, bl.a. fordi folk arbejder mere. Hvis borgerne ikke
cyklede, ville det resultere i 124.00 ekstra bilture om året svarende til 30 % flere bilpendlere per år.
Nedenstående indsatser vedrører både Region Hovedstaden som geografi og som virksomhed. Med 40.000
ansatte kan regionen gøre en stor forskel ved også at fokusere på sig selv.
Virksomhedsrettet cykelindsats:
Nogle virksomheder arbejder aktivt med at påvirke deres medarbejdere til et grønt og sundt transportvalg, fx
elcykler/cykler. Men potentialet er langt fra nået. Tiltaget har derfor til formål at få flere virksomheder og
erhvervsområder til at påvirke medarbejderne ifm. pendling eller tjenesterejser. I alt 3 mio. kr. (1,5 mio. kr. over
to år). Midlerne kan alene komme fra den regionale udviklingskasse. Tilsagnsbudgettering er muligt, idét
midlerne overføres til en ekstern lead-partner.
Test en elcykel:
I tiltaget fortsættes det afsluttede projekt med udlån af elcykler til medarbejdere i Region Hovedstaden i fire år
og udvides til også at inkludere koncerncentrene og øvrige tværgående virksomheder, udover hospitalerne.
Omkostningerne vurderes at være 3 mio. kr. (0,75 mio. kr. pr. år i de fire år). En kombination af midler fra
sundhedskassen og den regionale udviklingskasse anbefales. Tilsagnsbudgettering er ikke muligt
Indkøb af pendler- og puljecykler
Tiltaget retter sig mod tjeneste- og pendlerrejser i Region Hovedstaden som virksomhed. I tiltaget vil pulje- og
pendlercykler udbredes og indkøbes til de af koncernens matrikler, hvor der vurderes et potentiale. I alt: 4 mio.
kr. (1,33 mio. kr. per år i tre år). Efter de tre år forventes indkøbsbehovet at være faldet, men der vil fortsat være
vedligeholdelsesudgifter til cyklerne svarende til cirka 0,5 mio. kr. årligt. En kombination af midler fra
sundhedskassen og den regionale udviklingskasse anbefales. Tilsagnsbudgettering er ikke muligt.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
Cyklisme indgår i den regionale vækst og udviklingsstrategi under rammevilkåret ’Effektiv og Bæredygtig
Mobilitet’.
Cyklisme er desuden prioriteret i Transportplan 2025 under den koncernstrategiske indsats ’Grøn Drift og
Udvikling’ i strategien Fokus & Forenkling.
Region Hovedstaden skal både som geografi og virksomhed være fossilfri i 2050. Øget cyklisme er et vigtigt
bidrag til at nå målet om fossilfrihed.
Cyklisme bidrager også til at skabe øget folkesundhed og livskvalitet samt mindre støj, luftforurening og
trængsel. Dette dokumenteres i regionale cykelregnskab.
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Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (i mio. kr.)

2019
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2020

2021

2022

3,6

3,6

2,1

0,3

3,6

3,6

2,1

0,3

Angiv antal

Samlet udgift

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Dele af budgetforslaget ville kunne tilsagnsbudgetteres
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):

Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

2/3
1/3
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10.3 Supercykelstier
Fremsat af:

Trafikudvalget, Socialistisk Folkeparti (F)
Formål og indhold
Forslaget går ud på at forlænge samarbejdet om supercykelstier i perioden 2019-2022.
I dag er otte supercykelstier færdige og fem mere på vej. Der er i alt investeret cirka 400 mio. kr. i de første 206
km af nettet. Statens har givet tilskud på 176 mio. kr. til anlæggene, mens kommunerne har finansieret resten.
Den samlede samfundsøkonomiske gevinst ved det samlede rutenet er beregnet til 7,3 mia. kr., primært som
følge af forbedret sundhed. Derudover er gevinsterne 3 mio. ekstra cykelture om året, hvilket fører til, at der vil
blive cyklet cirka 15 mio. km. mere. Det fører til en CO 2-reduktion på 856 tons årligt, hvilket svarer til 100
danskeres årlige udslip.
Regionen har ikke hjemmel til at finansiere anlæg og drift og bidrager derfor alene til fællesudgifterne. Konkret
går de regionale midler til det fælles sekretariat for supercykelstier til at understøtte fælles aktiviteter såsom
projektledelse og -administration, koordinering, kommunikation, teknisk assistance, fundraising, analyser og
særlige udviklingsindsatser.
Eksempler på særlige udviklingsindsatser:










Forbedring af infrastruktur igennem udvikling og test
Virksomhedsindsatser på arbejdspladser langs ruterne, f.eks.
o Elcykel-bibliotek eller -vognpark til rådighed for de ansatte
o Samarbejde omkring udlån/test af elcykler med forhandlere
o Fremme cykelpendling i store erhvervsområder ved ruterne:
o Pendlerfællesskaber langs ruterne
Kombinationsrejser:
o Udvikling af cykelhubs, eksempelvis slisker på trapper ved stationer
o Udvikling af funktioner i Rejseplanen
o Udvikling af Park’ n’ Ride løsninger
Realtidsinformation til cyklister
o ITS løsninger og bruger-til-bruger-kommunikation
Ensartet monitorering af udviklingen af cyklisme
o Data kan bruges til at kvalificere og prioritere tiltag på cykelområdet
Videreudvikling af afmærkning og serviceinformation langs ruterne
o Destinationsruller, rondeller, osv.

Samlet udgift: 12 mio. kr. (3 mio. kr. per år i fire år) - svarende til 75 % af fællesudgifterne. De 23 kommuner i
samarbejdet har allerede givet tilsagn om at medfinansier med det samme niveau som de hidtil har gjort, nemlig
1 mio. kr. per år i fire år – eller i alt 4 mio. kr. - svarende til 25 % til fællesudgifterne. Midlerne kan alene
komme fra den regionale udviklingskasse.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
Cyklisme indgår i den regionale vækst og udviklingsstrategi under rammevilkåret ’Effektiv og Bæredygtig
Mobilitet’.
Cyklisme bidrager til at skabe øget folkesundhed og livskvalitet samt mindre CO2-udledning, støj, luftforurening
og trængsel. Dette dokumenteres i regionale cykelregnskab.
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Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (i mio. kr.)

2019
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2020

2021

2022

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Angiv antal

Samlet udgift

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Budgetforslaget ville kunne tilsagnsbudgetteres fuldt ud.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):

Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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10.4 Styrkelse af indsatsen for at bekæmpe følgevirkningerne af
støjforurening.
Fremsat af:
Trafikudvalget, Socialistisk Folkeparti (F)
Formål og indhold
Trafikstøj medfører store omkostninger for samfundet, blandt andet på grund af for tidlig død, tabt livskvalitet
og øgede udgifter i sundhedsvæsenet. Region Hovedstaden har netop fået gennemført en kortlægning af
konsekvenser samt virkemidler for nedbringelse af luft- og støjforurening. Kortlægning viser, at op mod 500.000
boliger i regionen er påvirket af støj over den vejledende grænseværdi. Idet der er forventning om stigende
trafikmængder, vil dette antal stige med ca. 2500 boliger frem mod 2025, med store samfundsøkonomiske
omkostninger til følge.
Virkemiddelkataloget viser, at Region Hovedstaden ikke har direkte indflydelse på nogen af de undersøgte
virkemidler, som i høj grad hører under de statslige og kommunale myndigheder. Administrationen vurderer at
hvis man ønsker en indsats på området, er en mulighed, at der afsættes midler til aktiviteter og styrkelse af
netværk, der kan skabe øget fokus på konsekvenserne af trafikstøj. Regionen kan gå foran som den gode
samarbejdspartner, både ved at styrke samarbejdet med kommuner og ved at sætte området på såvel den
kommunale som den nationale politiske dagsorden.
Indsatsen vil mest hensigtsmæssigt skulle i ske i relation til Gate 21’s Silent City projekt, som Region
Hovedstaden sammen med 6 vestegnskommuner er partner i, og som siden 2015 har arbejdet på at sætte fokus
på trafikstøj, og mulighederne for og resultatet af at bekæmpe støj fra trafikken. Silent City arbejder på at styrke
arbejdet med kompetenceudvikling i kommuner og understøtte konkrete samarbejder, vidensdeling, fælles
indkøb af rådgivning, mv.
Ved en styrkelse af Silent City kan projektet bl.a. arbejde for at udvikle et Living Lab, hvor innovative løsninger
kan udvikles og testes i 1:1 skala. Her vil brugeren være i centrum og udviklingen foregår i et samarbejde
mellem mange aktører, eksempelvis borgere, offentlige myndigheder, private virksomheder og
forskningsinstitutioner.
Derudover kan Silent City forsætte sit arbejde med at påvirke den nationale dagsorden og udvide med at arbejde
for at opdatere de samfundsøkonomiske beregningsmodeller for at få trafikstøj værdisat i overensstemmelse med
nyeste viden.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
I den Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (ReVUS) er der formuleret et mål om, at støjog luftforureningen generelt skal reduceres, samt at støj- og luftforurening fra transportsektoren skal reduceres
med 40% inden 2025 i Region Hovedstaden.
Endvidere indgår reduktion af støj og luftforurening også i ReVUS fyrtårnsprojektet
”Trafikplan for hovedstadsregionen” i handlingsplanen for 2017-2018 vedr. effektiv og
bæredygtig mobilitet.
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (i mio. kr.)

2019
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2020

2021

2022

2,0

Angiv antal

Samlet udgift

2,0

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres
Indsatsen kan tilsagnsbudgetteres.
Udgifterne til indsatsen kan skaleres op eller ned, afhængigt af projektets udformning og er under forudsætning
fra samarbejdspartnere.
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Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser,
skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

X
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Indsatser der ophører i budget 2018-2020
Projekt Navn
Energi på tværs: Strategisk energiplnlg. fossilfri 2035
Den Regional Praktikpladsenhed, Admin
Opfølgning uddannelsesklausuler
CACHET
.
Innovationskonkurrence
KSI styrkelse af innovation
Silent City
Copenhagen Healthtech Cluster

Bevilling
Øvrig regional udvikling
Øvrig regional udvikling
Øvrig regional udvikling
Sundhed Fælles
Sundhed Fælles
Sundhed Fælles
Øvrig regional udvikling
Øvrig regional udvikling

International AIDS Society konference
Strategisk udv. af Greater Copenhagen
Pulje til store events
NEXT finansiering af fase 2
El-bil indsatsen
GREAT (trafikkorridor)
Supercykelstier (tilsagnsbudgetteret)
LOOP City
Copenhagen Health Innovation

Øvrig regional udvikling
Øvrig regional udvikling
Øvrig regional udvikling
Sundhed Fælles
Øvrig regional udvikling
Øvrig regional udvikling
Øvrig regional udvikling
Øvrig regional udvikling
Øvrig regional udvikling

Styrket turisme
Copenhagen Science City
Moving People

Erhvervsudvikling
Sundhed Fælles
Øvrig regional udvikling

Sidste bevillingsår i vedtaget budget
2018
2019
1.500.000
6.300.000
407.000
2.000.000
2.300.000
1.500.000
75.000
Betalt i 2015

2020

3.000.000
4.990.895
10.000.000
2.800.000
3.096.368
459.304
Betalt i 2015
Betalt i 2016
Betalt i 2016
6.000.000
679.373
Betalt i 2016

Note: Copenhagen Healthtech Cluster blev tilsagnsbudgetteret med 13 mio. kr. i 2015.
Note: Supercykelstierne blev tilsagnsbudgetteret med 10 mio. kr. i 2015.
Note:Loop City blev tilsagnsbudgetteret med 10 mio. kr. i 2016.
Note: Copenahagen Health Innovation blev tilsagnsbudgetteret med 8 mio. kr. i 2016.
Note: Moving blev tilsagnsbudgetteret med 8 mio. kr. i 2016.
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Titel: Energi på Tværs II
Bevilling og løbetid: 5. mio. kr. (samlet budget 10 mio.) i perioden
2016-2018
Formål
Projektet er igangsat for at komme skridtet videre
fra vision til handling - ”Strategisk
energiplanlægning – Fossilfri 2035” (Energi på
Tværs II).
Skal bidrage til at fastholde en høj
forsyningssikkerhed for energisystemet i
forbindelse med omstilling fra fossile brændsler til
en øget mængde af vedvarende energikilder.
Sikre dialog og koordinering for at undgå
suboptimering og fejlinvesteringer i omstillingen.
Proces
Politisk forankring i KKR. Projektsekretariat hos
Gate 21. Stor involvering af deltagerne i 5
temagrupper. Omkring 90 repræsentanter har
været involveret i temagrupper og styregruppe.

Resultater/Forventede resultater
En fælles strategisk energiplan for
hovedstadsområdet – præsenteres 25. maj 2018.
Et samlet investeringsoverblik.
Business cases til belysning af hvad der giver værdi
og hvilken effekt de respektive tiltag kan forventes
at have.
Forslag til konkrete initiativer i kommuner og
forsyningsselskaber.
Det vil være vigtigt, at fastholde fælles opbakning til
at samarbejde og udvikle løsninger, der sikre en
bæredygtig energiomstilling.

Aktører
33 kommuner (29 Reg H+4 Reg Sj), 7
forsyningsselskaber, Region H og Gate21
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Titel: Den Regionale Praktikpladsenhed, Admin
Bevilling og løbetid: 6,3 mio. kr. årligt (Samlet 25,2 mio. kr.), i
perioden 2015-2018 (2015 priser)
Formål

Resultater

Den regionale praktikpladsenheds formål har været at
udvikle og implementere nye metoder til at styrke,
koordinere og kvalificere det praktikpladsopsøgende
arbejde i samarbejde med relevante parter. Derudover
sikre og systematisere arbejdet for flest mulige
praktikpladser i egen organisation og i virksomhederne
på Sjælland.

• I perioden 2015-2017 er der opnået et resultat på
3.331 ekstra praktikpladser. I 2017 var resultatet på
1.231 praktikpladser.
• Regional udmøntning af trepartsaftalens fokus på
professionalisering af det praktikpladsopsøgende
arbejde.
• Mentorinspirationsguide til at fastholde elever i en
erhvervsuddannelse.
• Karrierebutik på Copenhagen Skills i samarbejde med
relevante virksomheder.
• Kvalificeret arbejdet med uddannelsesklausuler i
bygge- og anlægsbranchen, herunder Region
Hovedstadens egne hospitalsbyggerier.

Proces
Samlede relevante parter om fælles udviklingsindsatser og mål om flest mulige praktikpladser på
tværs af brancher, bl.a. i Faglært til vækst.
Sikrede erfarings- og vidensdeling på tværs af
relevante parter.
Screening af potentiale for nye praktikpladser i
virksomheder i hovedstadsregionen.

Aktører
Region Hovedstadens koncerncentre, relevante
branche- og medlemsorganisationer, phonerbureau,
arbejdsmarkedets parter, erhvervsskolerne på hele
Sjælland og virksomheder i regionen.
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Titel: Sociale klausuler og praktikpladser på regionens byggerier
Bevilling og løbetid: 400.000 kr. årligt, i perioden 2017-2018
Formål
Hvorfor gjorde vi det?
• Uddannelsesklausuler på papir resulterer ikke
automatisk i praktikpladser. Region Hovedstaden vil i
det toårige FAUK-projekt kvalificere forvaltningen af
uddannelsesklausuler, udbrede best practice og
sikre, at flest mulige unge kommer i praktik på
regionens byggerier. FAUK står for forvaltning af
regionens uddannelsesklausuler.

Resultater
Hvad kom der ud af det?
• I 2017 fik Region Hovedstaden en omregningsmodel til at
oversætte lærlingeårsværk til elever i praktik.
• Fælles udfordringer er identificeret
• Resultatet af FAUK-projektet bliver en best practicemodel
med anbefalinger til at løse de identificerede
udfordringer.
• Best practicemodellen indebærer bl.a.:
• et dimensioneringsværktøj, der skal løse
dimensioneringsudfordringen ifht. at få beregnet et realistisk
lærlingekrav.
• konkrete anbefalinger til at løse fx at kontrollere at klausulerne
resulterer i praktikpladser og en mere ensartet klausulindsats
på tværs af de mange aktører.
• Anbefalinger til implementering og udbredelse

Proces
Hvordan gjorde vi?
• Eksternt konsulenthus indkøbt til desk research og
involverende aktiviteter for at sikre et resultat, der vil
nyde størst mulig opbakning.
• Styregruppe og arbejdsgruppe nedsat på tværs af
regionens interne parter samt involvering af interne
og eksterne aktører.

Konkret implementering og udbredelse i Region
Hovedstaden er ikke en del af projektet, og skal håndteres i
en efterfølgende indsats.

Aktører
Hvem var med?
• Internt: Kuben Management, de tre koncerncentre
(CØK, CEJ og CRU) i Region Hovedstaden med
ressort på området og udførende på regionens
byggerier.
• Eksternt: entreprenører, erhvervsskoler og relevante
organisationer indenfor byggebranchen.
4
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Titel: CACHET
Bevilling og løbetid: 2 mio. kr. pr. år i perioden 2015-2018
Formål
Formålet med CACHET var/er at skabe en styrkeposition
inden for forskning i og udvikling af personlige
sundhedsteknologier og et tæt samarbejde mellem tekniske
og sundhedsfaglige forskningsmiljøer og praksis- og kliniske
miljøer i region og kommune.
Ambitionen med CACHET var/er at etablere en ny måde at
samarbejde på inden for sundhedsteknologi rettet mod
borgere/patienter med kroniske lidelser. Visionen for denne
gruppe er således at sikre et frit og trygt liv via brug af ny
mobil og personlig assisterende sundhedsteknologi i
hverdagen.

Resultater/Forventede resultater
CACHET har i perioden 2015-2018:
- Opbygget et stærk forskningsmiljø på det
sundhedsteknologiske område herunder i et tæt samarbejde
med sundhedsteknologiske virksomheder.
- Etableret 27 ph.d.-projekter (uddannelse af fremtidens
eksperter på det sundhedsteknologiske/-innovative område)
- Koblet mere end 90 forskere til aktiviteter i CACHET

Proces
CACHET blev etableret i okt. 2015 på baggrund af ideforslag
fra DTU og KU, og hvor Kbh. Kom. og Region H takkede ja til
at deltage.
Aktører
Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet,
Københavns Kommune og Region Hovedstaden
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Titel: Idékonkurrencen; Du er genial
Bevilling og løbetid: 2,3 mio. kr. i 2017 og 2,3 mio. kr. i 2018
Formål
Indfrielse af efterspørgsel i budgetaftalen 2017 om
styrkelse af medarbejderdreven innovation og
implementering af innovative løsninger på tværs af
regionen.
Proces
I 2017 blev konkurrencen gennemført som pilotforløb af CRU i samarbejde med deltagende
hospitaler mv. Succeskriterium: Mange idéer.
I 2018 gennemføres konkurrencen i fuld skala af et
team med alle deltagende hospitaler og
virksomheder samt relevante centre – og med
CRU som tovholder. Succeskriterium: Idéer som
kan implementeres i driften.

Resultater/Forventede resultater
I 2017 indkom 86 idéer. De tre vinderprojekter er
båret langt henimod virkeliggørelse. Der arbejdes
fortsat med modning af yderligere otte projekter, og
flere øvrige projekter er lokalt implementeret eller
under videreudvikling, fx QPI - Quality Performance
Improvement i Psykiatrien.

Aktører
I 2017 blev konkurrencen gennemført med
deltagelse af BH, NOH, RH, HGH, Psykiatrien,
Den Sociale Virksomhed og CIMT.
I 2018 har alle hospitaler og virksomheder valgt at
deltage; centrene er ikke inviteret med i 2018, men
bidrager til gennemførelsen.
https://www.regionh.dk/til-fagfolk/forskning-oginnovation/innovation/Kom%20videre%20med%20din%20innovative%20lo
esning/Sider/Idékonkurrence-2017---Nyt,-Nyttigt-og-Nyttiggjort.aspx
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Titel: KSI: Fælles om styrket forskning
Bevilling og løbetid: 1,5 mio. kr. i 2018
Formål
At sikre Region Hovedstadens fortsatte omstilling
og udvikling til en strategisk bevidst
forskningsinstitution med klare strategiske mål for
forskning. Herunder sikre en velfungerende
forskningsgovernance, bedre forskerstøttefunktioner og infrastrukturer -, således at Regionen
kan løfte større forskningsmæssige udfordringer
fremadrettet.

Resultater/Forventede resultater
Projektet består af 8 delindsatser. Overordnet set vil
KSI’en resultere i en styrkelse af Region
Hovedstaden som forskningsinstitution, herunder
rammerne for forskning i form af styrkede
støttefunktioner, bedre karriereveje forskere, mere
forskeruddannelse og en forsat forandring og
implementering af governance for forskning og
forskningsstrategien.

Proces
KSI’en er vedtaget af koncernledelsen. Forskning
har været en koncernstrategisk indsats siden
2016. Ifølge projektgrundlaget for den
koncernstrategiske indsats vil hovedfokus i 2018
være på strategisk videreførelse og
implementering af igangværende indsatser.
Aktører
KSI’en bliver gennemført med deltagelse fra
centrene og hospitaler. KSI’en er forankret i CRU

KSI: Fælles om styrket forskning
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Titel: Silent City
Bevilling og løbetid: 75.000 kr/år i 2015 til 2018
Formål
Kommunernes ønske om at sætte fokus på
trafikstøj skyldes et øget pres fra borgere, som i
stigende grad efterspørger mindre støj i deres
boliger og omgivelser. Ønsket om at gøre noget
ved trafikstøjen er også affødt af en øget
bevidsthed om støjens sundhedsmæssigt
skadelige virkninger.
Proces
Siden 2015 har Region Hovedstaden sammen
med en række kommuner med udgangspunkt på
vestegnen af København samarbejdet i projektet
Silent City om fremme af løsninger og viden til at
reducere vejstøj. Region Hovedstaden har støttet
projektet årligt med 75.000 kr.

Resultater/Forventede resultater
Silent City arbejder på at:
• Udvikle og demonstrere nye
støjreduktionsløsninger og metoder
• Sætte trafikstøj på den kommunale, regionale og
nationale dagsorden
• Aktivere intelligent offentlig efterspørgsel, hvor
kommuner kan søge inspiration og overblik
• Initiere offentligt-privat samarbejde, der kan
understøtte virksomhedernes udvikling og vækst
inden for støjområdet.
• Skabe national og international profilering af den
danske branche og knowhow

Aktører
Gate 21, Region Hovedstaden, Albertslund,
Brøndby, Hvidovre, Ishøj, Køge og Vallensbæk
kommuner. Desuden en række virksomheder og
forskningsinstitutioner knyttet til projektets
initiativer.
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Titel: Copenhagen Healthtech Cluster (CHC)
Bevilling og løbetid: 13 mio. kr. i alt i perioden 2015-2018.
Formål

- Styrke life science økosystem i Greater
Copenhagen ved at fremme vækst i
virksomheder, der arbejder med sundheds- og
velfærdsteknologiske løsninger i samarbejde
med sundhedsvæsenet.
- Styrke offentlig-private partnerskaber ml.
sundhedsvæsen og virksomheder i Greater
Copenhagen.
- Understøtte test og innovationsmiljøer i
udviklingen af nye sundhedsteknologiske
løsninger til sundhedsvæsenet.

Resultater/Forventede resultater

- Taskforce omkring sundhedsdata og etablerede
partnerskaber med 27 virksomheder, kommuner
og offentlige organisationer.
- Test, udvikling og markedsføring af
sundhedsteknologiske virksomheder i samarbejde
med virksomheder, Én indgang og klinisk praksis.
25 virksomheder er pt. gennemført forløb ved
Copenhagen Healthtech Solutions.
- Udvikling af website der skaber overblik over
danske sundhedsdata (forventes at blive
offentliggjort april 18)

Proces

Copenhagen Capacity tildeles i dec. 2015 ReVUSmidler i perioden til at opbygge Copenhagen
Healthtech Cluster. Bevillingen løber til ultimo 18
og gives på baggrund af en forundersøgelse af
CHC lavet af Copenhagen Capacity i 2014.
Aktører

Kommuner, virksomheder, Region Hovedstaden,
DTU, KU SUND og CBS.
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Titel: International AIDS Society konference
Bevilling og løbetid: 3 mio. kr., forventes afviklet i 2021
Formål
International AIDS Society Conference on HIV
Science er en af verdens mest anerkendte og
betydningsfulde sundhedskonferencer hvad angår
forskning inden for HIV og AIDS. Konferencen
spiller ind i ReVUS om at tiltrække flere turister til
regionen, ved at styrke sundhedsforskningen i
regionen og ved at tiltrække forskere og
medarbejdere til Greater Copenhagen.

Resultater/Forventede resultater
AIDS Fondet og IAS bidding komite havde søgt om
at afholde konferencen i København i 2019, men
dette blev ikke tilfældet fordi, at IAS ikke tre gange i
træk ønskede at placere konferencen i Europa. Men
meldingen fra IAS, er at man meget gerne vil have
konferencen i København i 2021. Det forventes at
man officielt vinder buddet ultimo juni 2018.

Proces
AIDS Fondet og IAS bidding komitéen søgte i
2015 om midler til afholdelse af International AIDS
Society konference i 2019, som efterfølgende er
blevet rykket til 2021. På nuværende tidspunkt
afventes det at IAS bidding komitéen vinder
værtskabet for International AIDS Society
konference til Region Hovedstaden.
Aktører
Bidding komitéen for IAS består af repræsentanter
fra bl.a. AIDS Fondet; Medicon Valley Alliance,
Københavns kommune, Wonderful Copenhagen,
Universitetshospitalerne og Århus Universitet og
Københavns Universitet

Billedtekst: IAS
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Titel: Pulje til store events 2015-2019
Bevilling og løbetid: 10 mio. kr. årligt i perioden 2015-2019
Formål
Formålet med tildelingen af midlerne, har været at
de udvalgte events skal bidrage til høj vækst og
livskvalitet i regionen. Samtidig skal de styrke
Region Hovedstadens og Greater Copenhagens
internationale brand ved at bidrage til at gøre
metropolregionen til et attraktivt sted at leve, bo og
besøge.
Proces
Region Hovedstaden har i perioden 2015-2019
afsat 10 mio. kr. pr. år (i alt 50 mio. kr.) til
medfinansiering af store, internationale kultur- og
sportsevents. Administrationen åbner, op til fire
gange årligt, op for ansøgningsrunder for tildeling
af midler. Ansøgerne vurderes ved brug af vores
eventværktøj og ud fra de 8 opsatte kriterier,
herunder bl.a. om bidrag til vækst, international
niveau og nyskabende karakter.
Aktører
Administrationen er i arbejdet med events i
løbende samarbejde med Wonderful Copenhagen,
Sport Event Denmark, Københavns Kommune og
andre offentlige og private aktører.

Resultater/Forventede resultater
Af støttede events kan nævnes, Shakespeare
Festival 2016, Blast Pro Series 2017 og EM
Svømning 2017. Der er pt. afsat midler bl.a. til
afviklingen af Ishockey VM 2018, Tour de Francestart 2020 og EURO2020. Sideløbende med den
internationale omtale og de gavnlige turisme
økonomiske effekter bruges everterne parallelt til at
styrke andre satsninger. Som eksempel blev Blast
Pro Series 2017 også brugt til at styrke
talenttiltrækning inden for FinTech og gaming.

Billedtekst: Blast Pro Series 2017, E-sport event
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Titel: NEXT
Bevilling og løbetid: 6 mio. kr. i perioden 2016-18
Formål
Det offentlig-private partnerskab NEXT (National
Experimental Therapy Partnership) blev etableret d. 1.
november 2014. NEXT-samarbejdet fokuserer på at fremme
antallet af tidlig fase kliniske forsøg, hvor nye lægemidler
første gang testes på mennesker. Ambitionen for NEXTpartnerskabet var at medvirke til at gøre Danmark til et
foretrukket land for lægemiddelvirksomheder til at foretage
de helt tidlige afprøvninger af nye lægemidler på patienter.
Når kliniske forsøg placeres i Danmark, kommer danskere
automatisk forrest i køen til den nyeste behandling, som den
medicinske verden kan tilbyde. Erfaringer fra blandt andet
kræftområdet viser nemlig, at medicin der er afprøvet i
Danmark med god effekt ofte hurtigere bliver indført som
standardbehandling.

Resultater/Forventede resultater
NEXT-partnerskabet er blevet en stor succes, og har bidraget
til en kraftig vækst i de kliniske forsøg (særligt på
kræftområdet). Flere og flere virksomheder er interesserede i
at deltage i NEXT. Hertil kommer at staten har tilkendegivet at
man gerne vil indtræde som part i NEXT-samarbejde mhp. at
udvikle NEXT til en national organisation for kliniske
afprøvninger af både nye lægemidler og Medico-teknisk/ teknologisk udstyr.

Medicinalindustrien er innovativ, og det offentlige
sundhedsvæsen har den nødvendige viden om patienternes
behov. Det er to superkomponenter, der, når man lægger
dem sammen, sikrer, at den nyeste forskning bliver til
medicin og udstyr, der rent faktisk hjælper patienterne, og
som samtidigt bidrager til vækst i form af nye produkter og
virksomheder .
Proces
NEXT blev etableret i 2014 med midler fra primært
Innovationsfonden og 6 mio.kr. fra Region H .og Midt
Aktører
De 5 regioner, en række lægemiddelvirksomhed og
innovationsfonden.
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Titel: Copenhagen Electric (fremme af grønne drivmidler)
Bevilling og løbetid: 3 mio./år (12 mio. kr. i alt) til udgangen af 2019
Resultater/Forventede resultater
- Elbilindkøb med kommuner og virksomheder (1500 biler)
- Ladestandere på hospitaler (inkl. hurtigladere)
- 800 elektriske bybiler med DriveNow og GreenMobility
- Demonstrationsprojekter for grønne køretøjer
Koordinering mellem offentlige aktører i Greater
- Etablering af GREAT korridor projekt med nabolande
Copenhagen, så indsatser bliver sammenhængende og - Etablering af bl.a. EU støttede projekter til fremme af
effektive ift. miljø, økonomi og erhvervsudvikling.
grøn godstransport, håndværkerbiler og ladeløsninger
- Grønne delebil- og taxiløsninger
Tæt samarbejde med private aktører for at gøre
- Samarbejde om selvkørende elbusser
Greater Copenhagen førende indenfor omstilling af
- Hovedstaden kendt og opsøgt for viden om brug af
transportsektoren til grønne drivmidler.
grønne drivmidler
Formål
Omstilling af transportsektoren til grønne drivmidler.
Hovedfokus ligger på omstilling til el. Biogas, brint og
biobrændstoffer indgår hvor det giver mening.

Proces
Etableret på baggrund af fælles klimastrategi fra 2012
mellem RegionH og KKR Hovedstaden.
Aktører
Kommuner, virksomheder og vidensinsititutioner.
I tilknyttet advisory board repræsenteret ved
Københavns Kommune, Fredensborg Kommune, HøjeTaastrup Kommune, Dansk Industri, Dansk Erhverv,
DTU elektro, Transport DTU, Concito, Dansk elbil
alliance, Partnerskab for brint og brændselsceller,
BMW, Clever, ABB, Det økologiske råd, FDM m.fl.
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Titel: GREAT
Bevilling og løbetid: 0,5 mio/år (samlet 2,5 mio. kr.) fra 1. jan. 2015 – 31. marts
2019
Formål

Resultater/Forventede resultater

Projektet vil gøre TEN-T Scandinavian-Mediterranean korridoren
mellem Hamburg og Oslo/Stockholm til en af de første til at
opfylde EU's direktiv for alternative brændstoffer. Projektet vil
bidrage til transportsektorens ”decarbonisering” og har derfor
potentialet til at gøre korridoren et godt eksempel på hvordan
man kan imødegå miljø- og klimaudfordringer. Den unikke
kombination af regionale offentlige myndigheder og private
virksomheder, der arbejder sammen skaber muligheder for nye
og dynamiske udviklinger.

• Installation af 70 hurtig opladere til elbiler

Proces
Projektet blev opdelt i 7 aktiviteter med en ansvarlig partner,
der leder aktiviteten. Projektet har løbende haft møder med
projektpartnere og de deltagende offentlige partnere. Projektet
har også brugt konsulenter til at realisere mål og milepæle.

Aktører

• 50 i Sverige
• 15 i Danmark
• 5 i Nordtyskland

• Installation af 3 CNG / LNG-stationer i Sverige til tunge
lastbiler
• Kommunikation til fremme af alternative brændstoffer til
markedet og slutbrugerne
• En rapport om udvikling af forretningsmodeller til
alternative brændstoffer
• En rapport om udvikling af politiske tiltag, der
understøtter alternative brændstoffer
• Evaluering af GREAT’s virkning på efterspørgsel efter
alternativ brændstof
• En Roadmap, det vil forankre strategierne, som GREAT
har implementeret. Roadmappen skal ligge til grund for
fremtidig arbejde i STRING netværket.

Private
E.ON Denmark A/S, E.ON Sverige, E.ON Biofor Sverige AB,
FordonsGas Sverige AB, DTU, Renault, Nissan West Europe
Offentlige
Region Skåne, Region Västra Götaland, Region Halland, Region
Skåne, Region Hovedstaden, Københavns kommune, Region
Sjælland, Schleswig Holstein, City of Hamburg, Oslo Kommune.
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Titel: Supercykelstier
Bevilling og løbetid: 10 mio. kr. – fire år fra 2015-2018
Formål
• Etablering af et net af højklassede
cykelpendleruter
• Mere grøn og sund transport og mindre trængsel
• Tiltrække statslige investeringer i
cykelinfrastruktur til hovedstadsregionen
Proces
En lang række kommuner og Region Hovedstaden
gik i 2009 sammen om at etablere et
fælleskommunalt sekretariat for supercykelstier.
Siden da har sekretariatet understøttet
kommunerne i samarbejdet med fx projektledelse
og koordinering, kommunikation, fundraising,
innovation og teknisk rådgivning. Region
Hovedstadens midler går til samarbejdet via
sekretariatet, ikke til konkrete anlæg eller drift.
Aktører
• 23 kommuner og Region Hovedstaden
• Vejdirektoratet

Realiserede resultatet 2009-2018
• 8 supercykelstier ~ 206 km
• 61 % flere cyklister på Farumruten
• 34 % flere på Albertslundruten
• Kommunale investeringer: 386 mio. kr.
• Statslig medfinansiering: 164 mio. kr.
• Regional medfinansiering: 25,8 mio. kr.
Forventede resultater når det samlede net er
færdigt
• 28 supercykelstier ~ 467 km
• 3 mio. flere cykelture om året
• 720.000 færre bilture årligt
• Årlig CO2 reduktion på 856 tons
• 34.000 færre sygedage om året
• Samlet investering fra
kommuner, region og
stat: 1-2 mia. kr.
• Samlet samfundsøkonomisk overskud: 7,3 mia. kr.
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Titel: LOOP CITY
Bevilling og løbetid: 10 mio. kr. 2016 - 2018
Formål

Resultater/Forventede resultater

LOOP CITY er et unikt samarbejde, hvor kommunerne og
regionen får løftet nogle fælles dagsordner, som kan
skabe vækst i ringbyerne. LOOP CITY er et af Greater
Copenhagens største samlede udviklingsområder, og har
med et stort arbejdsmarked og et stort samlet kulturelt og
rekreativt udbud forudsætningen for at spille en betydelig
rolle for den fremtidige udvikling både lokalt og regionalt.

LOOP CITY understøtter visionen i REVUS om en grøn og
innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet. I
samarbejdet er der undervejs opbygget en stærk og
velfungerende forvaltningsstruktur på både politisk og
udførende niveauer samt et veldrevet sekretariat, som
formår at samarbejde og agere på tværs blandt alle parter i
samarbejdet.
Konkret medvirker LOOP CITY til at:
• skabe fælles løsninger på fælles udfordringer
• understøtte en bæredygtig og dynamisk by- og
erhvervsudvikling
• forbedre grundlaget for bosætning og erhvervsudvikling
• være et internationalt demonstrationsprojekt for
strategisk byledelse

Proces
Regionsrådet besluttede på mødet den 23. september
2014 at styrke samarbejdet ved at tilføre 10 mio. kr. til
projekter i LOOP CITY. Kommunerne i LOOP CITY
bidrog i 2015 med 1,7 mio. kr. og i 2016 med 3,6 mio. kr.
Aftalen mellem parterne blev i 2017 forlænget med ét år
frem til udgangen af 2018, hvorefter de regionale midler
ophører.

For at nå disse mål arbejdes der med tre tematiske
programmer:

Aktører
LOOP CITY og udgøres af Region Hovedstaden, LyngbyTaarbæk, Gladsaxe, Herlev, Rødovre, Albertslund,
Glostrup, Vallensbæk, Ishøj, Brøndby, Hvidovre,
Transportministeriet og Erhvervsstyrelsen.

• Kommunikation
• Byudvikling og mobilitet
• Strategisk vækst
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Titel: Copenhagen Health Innovation (CHI)
Bevilling og løbetid: 8 mio. kr. i 2016-2018
Formål
• Styrke økosystemet for sundhedsinnovation og
uddannelse
• Skabe en mødeplads for praksis og uddannelser
• Bringe udfordringer fra praksis ind i
undervisningen sammen med innovation og
entreprenørskab
Proces
I perioden 2016-2018 medfinansierer Region H
etablering og drift af sekretariatet i Copenhagen
Health Innovation samt 3 større projekt-initiativer
(ReVUS-midler). De andre partnere
medfinansierer 9.615 mio. kr. (55%).
I den 3-årige periode forventes CHI at have et
samlet forbrug på 17.613 mio. kr.

Resultater/Forventede resultater
• Fortløbende afholdes workshops og seminarer for
praksis og videninstitutioner.
• Projekt om ”Kvalitetssikring af koloskopiundersøgelser” gennemført.
• Projekt om ”Sommerskole om kirurgi på
simulatorer” gennemført.
• Projekt om ”Sundhedsdialog på sociale medier”
gennemført.

Aktører
Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen
Business School, Københavns Universitet,
Metropol, Københavns kommune og Region
Hovedstaden.
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Titel: En Styrke turismeindsats ” Region Hovedstaden – En Smart
Destination
Bevilling og løbetid: 16 mio. kr. i alt i perioden 2018-2020
Formål
I forbindelse med budget 2018, blev der fremsat
politisk ønske om at føre tilskuddet til Wonderful
Copenhagen tilbage på samme niveau som før
Eurovision 2014. I perioden, 2018-2020, er der i alt
afsat 16. mio. kr. til et for-projekt ”Greater
Copenhagen – en smart og stærk
turismedestination”. For-projektet er igangsat med
øje for at sikre et generelt og langsigtet løft af
turismen, hvorfor indsatserne er planlagt til at
kunne videreføres i en kommende resultatkontrakt
for perioden 2019-21/22.

Resultater/Forventede resultater
Målet er at etablere et Nordeuropas hub for
innovation med fokus på at få mere ud af turismen.
Gennem brug af data og samskabelse vil forslaget
føre til produkt-, destinations- og
forretningsudvikling af turismeerhvervet og skabe de
nye turismejobs på sigt. Dataindsamling på tværs vil
vise store datasammenhænge, tværgående
mønstre og værdikæder man kan benytte til at
målrette sit produkt til turisterne.

Proces
Turismeindsats tager udgangspunkt i eksisterende
projekter, hvor WoCo skal teste og eksperimentere
med et antal udvalgte nye digitale teknologier og
dataindsamlingsmetoder. I processen er man nu i
gang med at skabe en platform/et videncenter for
datadreven samskabelse og forretningsudvikling,
som de mange aktører kan udnytte til at skabe
vækst og arbejdspladser.
Aktører
Wonderful Copenhagen og diverse turismeaktører.

Billedtekst: Wonderful Copenhagen
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Titel: Moving People (tidl. Grøn mobilitetsplanlægning)
Bevilling og løbetid: 8 mio. kr. fra 2016 til 2019
Formål
Moving People vil skabe mere mobilitet for mindre
CO2 på 100 arbejdspladser. Projektet arbejder ud
fra idéen om, at pendlerne bliver gladere, sundere
og mindre stressede, hvis der er frihed til at vælge
fleksibelt mellem forskellige transportmidler.
Proces
I 2016 bevilgede regionsrådet 8 mio. kr. fra
ReVUS-puljen til projektet. Projektet er en
videreudvikling af tidligere tiltag (Formel M) med
fokus på at motivere borgerne til et fleksibelt
transportvalg igennem tilbud om f.eks. samkørsel,
delebiler og delecykler, elbiler og elcykler,
pendlercykler, multiskift ved knudepunkter,
kampagner, alternative mødetidspunkter eller
skypemøder.

Resultater/Forventede resultater
• 81 virksomheder deltager allerede (målet er 100)
• Igennem virksomhederne når projektet ud til
250.00 medarbejdere (målet på 200.000 er
dermed nået)
• 54 virksomheder har lavet transportundersøgelser
af deres medarbejderes transport.
• Målet er, at 10 % af medarbejderne i bil er flyttet til
andre transportformer, og at transportens CO2
udledning derigennem er reduceret med 6 %, når
projektet afsluttes.

Aktører
Gate 21, Region Hovedstaden, DTU, Movia, 17
kommuner sammen med erhvervslivet i Greater
Copenhagen.
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Bilag 1:
Faktaark: Copenhagen Center for Health Technology (CACHET)
Vision og resultater for CACHET
CACHET blev etableret formelt i oktober 2015 som et strategisk samarbejde mellem KU-SUND, DTU, Region
Hovedstaden og Københavns Kommune. Formålet med etableringen af CACHET er at skabe en
styrkeposition inden for forskning i og udvikling af personlige sundhedsteknologier og et tæt samarbejde
mellem tekniske og sundhedsfaglige forskningsmiljøer og praksis- og kliniske miljøer i region og kommune.
Ambitionen med CACHET var i henhold til den fælles aftale mellem de fire parter (KU SUND, DTU,
Københavns Kommune og Region Hovedstaden) mere specifikt at etablere en ny måde at samarbejde på
inden for sundhedsteknologi rettet mod kronikere. Visionen for denne gruppe er således (jf. aftalen) at
sikre et frit og trygt liv for borgere med kroniske lidelser via brug af ny mobil og personlig assisterende
sundhedsteknologi i hverdagen. Samlet skal centeret skabe et forsknings- og innovationsmæssigt grundlag
for en banebrydende fremtidig sundhedsindsats målrettet borgere med kroniske sygdomme.
Resultater:
•
•

•

CACHET har i perioden 2015-2018 opbygget et stærkt forskningsmiljø på det sundhedsteknologiske
område herunder i et tæt samarbejde med sundhedsteknologiske virksomheder.
Etableret 27 ph.d.-projekter (uddannelse af fremtidens eksperter på det sundhedsteknologiske/innovative område) - de fleste af disse med tæt kobling til de 23 industrielle partnere som CACHET
indgår i samarbejder med. Der er i forbindelser hermed et stærkt fokus på at sikre en kobling
mellem forskning og nye teknologier og produkter som kan kommercialiseres I den danske life
Science industri.
Mere end 90 forskere er affilieret til aktiviteter i CAHCHET og har medvirket til 163 publikationer.

Antal ansatte i CACHET pt: 2 – en direktør og en projektmanager. Hertil er 4 studerende tilknyttet som
medhjælpere.
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Faktaark: Copenhagen Health Innovation (CHI)
Vision og resultater for Copenhagen Health Innovation
Copenhagen Health Innovation er et partnerskab mellem CBS, DTU, Københavns Universitet, Metropol,
Københavns Kommune og Region Hovedstaden, der skal skabe sundhedsinnovation gennem uddannelse og
innovationsprojekter.
Copenhagen Health Innovation blev etableret i 2016 for at styrke det lokale økosystem inden for
sundhedsinnovation og uddannelse. I CHI bringes Hovedstadens største sundhedsleverandører tæt
sammen med de stærkeste videns- og uddannelsesinstitutioner inden for sundhedsvidenskab,
sundhedspleje, teknologi, innovation og ledelse. Dette samspil giver en unik mulighed for at bringe
udfordringer fra praksis ind i undervisningen sammen med innovation og entreprenørskab. Formålet er at
styrke de studerendes forståelse for den virkelighed, de møder som færdiguddannede, og stimulere et
mind-set, der er sporet ind på at finde innovative løsninger på udfordringer i sundhedssektoren.
Copenhagen Health Innovation vil være den ledende samarbejdsplatform for sundhedsinnovation i
Skandinavien. Det vil CHI gøre ved at:
•
•
•

udvikle unikke tværfaglige kurser og uddannelser inden for sundhedsinnovation
styrke innovationskompetencer og stimulere det entreprenante mind-set blandt talentfulde
studerende, undervisere og sundhedsprofessionelle
udvikle nye sundhedsløsninger i samspil med praksis, innovationsmiljøet og industrien til gavn for
patienter og borgere

Resultater:
CHI har iværksat 3 større projekter inden for:
•

•
•

Koloskopi. (Kvaliteten af kikkertundersøgelser, der udføres for at screene for tarmkræft, skal øges
gennem nyt uddannelsesprogram. Programmet certificerer læger og sygeplejersker og sikrer, at
undersøgelsen udføres sikkert og skånsomt).
Big social data. (Big data analyse af sociale medier skal give sundhedsprofessionelle nye værktøjer
til mere effektivt at udbrede sundhedsinformation).
International sommerskole (inden for kirurgi). (Sommerskolen giver medicinstuderende en unik
mulighed for at træne og forbedre deres kirurgiske færdigheder gennem innovativ hands-on
simulationstræning).

Herudover holder CHI mange seminarer og workshops, som har stor søgning
Antal ansatte i CHI pt: 5 en direktør, projektchef, kommunikations-konsulent og to projektkonsulenter.
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Faktaark: Copenhagen Healthtech Cluster (CHC)
Vision og resultater for Copenhagen Healthtech Cluster
Copenhagen Healthtech Cluster (CHC) blev etableret af Region Hovedstaden i 2015, som en del af initiativet
”Sund Vækst” – der skal skabe bedre sundhed i den offentlige sektor og vækst hos virksomheder, der
arbejder med sundheds og velfærdsteknologiske løsninger og at hjælpe kommuner og regioner med
adgang til de nyeste og bedste løsninger på sundhedsområdet til gavn for borgere og patienter.
CHC er hertil en del af Copenhagen Capacity, der arbejder med at tiltrække udenlandske investeringer, der
kan bringe forretning og arbejdspladser til hele Greater Copenhagen.
CHCs indsats sikrer, at virksomhederne kan skabe markedsparate løsninger, der højner kvalitet og
effektivitet i sundhedsvæsenet og har gode afsætningsmuligheder – først i Danmark og derefter globalt.
CHC:
•
•
•
•

afdækker region og kommuners sundhedsudfordringer og behov og giver virksomhederne
værdifuld viden om markedet for sundhedsløsninger.
sikrer, at virksomheder har adgang til at udvikle og teste nye løsninger i samarbejde med praksis på
hospitaler og i kommuner. (se CHC’s testmiljøer)
screener markedet for sundhedsteknologi, der matcher behov i sundhedsvæsenet og præsenterer
kommuner og hospitaler for løsninger. (se Tech Forum)
hjælper virksomheder med at få adgang til sundhedsdata og skaber overblik over, hvor data findes
(se Sundhedsdata)

Resultater:
Copenhagen Healthtech Cluster (CHC) har gennem det sidste år styrket samarbejdet mellem det offentlige
sundhedsvæsen og de private virksomheder i Region H. Fokus har været på etablering af partnerskaber
mellem det regionale sygehusvæsen, de sjællandske kommuner og private virksomheder i Region
Hovedstaden indenfor lifescience området.
Af konkrete resultater opnået i 2017 af CHC kan nævnes:
•

Tæt samarbejde med virksomheder og det offentlige om bedre brug af danske sundhedsdata

I 2017 igangsatte CHC partnerskabet Data Redder Liv, som i maj 2018 vil præsentere tre konkrete
løsningsforslag til bedre adgang til og anvendelse af de danske sundhedsdata. Der er etableret partnerskab
med 27 virksomheder, eksperter og offentlige organisationer, samt rejst finansiering på over 1.3 mio. kr. til
understøttelse af leverancer og indsatser i taskforcen.
•

Samarbejde med mere end 100 virksomheder

CHC har i løbet af 2017 samarbejdet med mere end 100 virksomheder – med ambitionen om at accelerere
udviklingen af nye sundhedsløsninger til gavn for patienter, borgere og samfund. CHC har bl.a. faciliteret
samarbejde mellem virksomheder og klinisk praksis, hjulpet med adgang til forskning, test og udvikling og
kortlagt og markedsført nye sundhedsteknologier.
•

Samarbejde med 27 kommuner i Region H og Sjælland
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CHC har indgået i dialog med kommunaldirektører, sundhedschefer og velfærdsteknologikonsulenter fra 27
kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland med henblik på at afdække kommunernes behov i
relation til indkøb af nye sundhedsløsninger for i fremtiden at kunne imødekomme kommunernes behov på
bedst mulig vis.

Antal ansatte i CHC pt: 14 medarbejdere inkl. direktør og 2 studenter.
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Bilag 2:
Økonomi – investeringsbehov fra Region Hovedstaden til videreførelse af CACHET,
CHI og CHC i en 2-årig periode 2019-2020
Investeringsbehov fra
Region Hovedstaden

Investeringsbehov fra
Region Hovedstaden

2019 (i mio. kr.)

2020 (i mio. kr.)

Samlet investeringsbehov
(2019-2020)

CACHET

2,0

2,0

4,0

CHI

2,0

2,0

4,0

CHC

5,0

5,0

10,0

Samlet

9,0

9,0

18,0

CACHET:
CACHET har i perioden 2015-2018 været finansieret i fællesskab mellem DTU, KU Sund, Kbh. Kommune og
Region Hovedstaden (samlet årlig bevilling på 7,5 mio. kr.).
Det foreslås, at CACHET videreføres for en 2-årig periode, og hvor parterne i udgangspunktet bidrager med
det samme niveau. Region Hovedstaden vil således skulle bidrage med 2 mio. kr. pr. år.
Københavns Kommune og Region Hovedstaden er enige om at arbejde for en 2-årig forlængelse af CACHET.
Dette vil som udgangspunkt blive den sidste basisbevilling fra de to partnere, og der skal efterfølgende
findes en anden finansieringsmodel for CACHET.
En præmis for at få en forlænget bevilling er, at der i denne periode er fokus på at CACHET opfylder en
række konkrete resultatmål aftalt med Københavns Kommune og Region Hovedstaden.
Hertil er det også centralt (en præmis for bevillingen), at der tilrettelægges en proces for tiden efter 2020 –
altså efter ophøret af regionens og kommunens bevilling – og hvor der sikres et langsigtet og bæredygtigt
fundament for udviklingen af CACHET, med en fortsat god kobling mellem praksisnære miljøer på regionens
hospitaler og i kommunen og forskning på DTU og KU.
CHI
CHI finansieres gennem basisfinansiering fra de seks partnere (KU, DTU, CBS, Metropol,
Københavns kommune og Region Hovedstaden) og af projektbevillinger. Den samlede basisfinansiering fra
partnerne er 9,6 mio. kr. i en fireårig periode (2016-19).
Derudover har CHI modtaget større projektbevillinger, herunder 17,6 mio. kr. fra Region Hovedstadens
regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS), inkl. medfinansiering fra partnerne, og 16,9 mio. kr. fra Den
Europæiske Socialfond, Regionale Erhvervsudviklingsmidler og medfinansiering fra CBS, DTU, Københavns
Universitet, Metropol, Københavns Kommune og Region Hovedstaden.
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Det foreslås, at CHI videreføres for en 2-årig periode, hvor Region Hovedstaden bidrager med 2 mio. kr. pr.
år i 2019 og 2020. Bevillingen gives under forudsætning af at de øvrige parter bag CHI medfinansierer et
tilsvarende beløb.
CHC
CHC er en del af Copenhagen Capacity og har i perioden fra 2016-18 modtaget betydelige regionale midler
til at løfte opgaven med at skabe bedre sundhed i den offentlige sektor og vækst hos virksomheder der
arbejder med sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger.
Foruden ReVUS-midler har CHC i periode 2016-2018 modtaget regionale midler til klyngeopstart, via
resultatkontrakt med Copenhagen Capacity (CopCap), og har hertil fået regionale erhvervsudviklingsmidler.
Total set løber dette beløb op på: 38,25 mio. kr.
Fremadrettet anbefales det, at CHC bliver en selvstændig klynge, som indgår i en national klyngeorganisering indenfor sundheds – og velfærdsteknologi, der med afsæt i virksomheders behov arbejder for at styrke
vækst på dette område.
Det foreslås at CHC videreføres for en 2-årig periode hvor Region Hovedstaden bidrager med 5 mio. kr. pr.
år i 2019 og 2020. Bevillingen bør gives med forbehold for at CHC fremadrettet ikke længere er en del af
Copenhagen Capacity. Dertil forventes det, at CHC over de kommende 2 år, får opbygget en bæredygtig
klyngemodel, hvor CHC i højere grad er projekt og/eller medlemsfinansieret, hvorfor denne støtte
forventes at blive væsentlig reduceret efter 2020.

Møde i Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget d. 24-04-2018

Hovedstaden
Punkt nr. 6 -Region
Drøftelsessag:
Videreførelse af CACHET, CHI og CHC som platforme
Center for Regional Udvikling
for Sund Vækst
Bilag 3 - Side -1 af 4

Videreførelse af CACHET, CHI
og CHC

Erhvervs-, Vækst- og Forskningsudvalget - 24. april. 2018

Enhedschef Rosa Andersen

Møde i Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget d. 24-04-2018

1

Hovedstaden
Punkt nr. 6 -Region
Drøftelsessag:
Videreførelse af CACHET, CHI og CHC som platforme
Center for Regional Udvikling
for Sund Vækst
Bilag 3 - Side -2 af 4

Eksempler på udviklingen i sundhedsteknologi
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Formålet med CACHET, CHI og CHC
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Ét Danmark uden
parallelsamfund –
Ingen ghettoer i 2030
næsten en halv million, jf. figur 1. Det svarer til en
stigning fra ca. 1 pct. af befolkningen til ca. 8,5 pct.

Regeringen ønsker et sammenhængende Danmark.
Et Danmark som bygger på demokratiske værdier
som frihed og retssikkerhed. Ligeværd og frisind.
Tolerance og ligestilling. Et Danmark hvor alle
deltager aktivt.

 ver tredje borger
H
med ikke-vestlig
baggrund bor i et
alment boligområde,
hvor mindst

I de sidste knap 40 år har Danmarks etniske
sammensætning ændret sig markant. I 1980 var
vi 5,1 millioner mennesker i Danmark. I dag er
vi tæt på 5,8 millioner. Væksten i befolkningen
kommer udefra. Både indvandrere og efterkommere af indvandrere. Størstedelen af de nye
danskere har ikke-vestlig baggrund.

af beboerne har
en ikke-vestlig
baggrund.

I 1980 var der omkring 50.000 personer med
ikke-vestlig baggrund i Danmark. I dag er der

25%

Personer

Figur 1
Indvandrere og efterkommere fra vestlige og ikkevestlige lande 1980-2018
I 1980 var der omkring
50.000 personer med
ikke-vestlig baggrund
i Danmark. I dag er der
næsten en halv million,
svarende til 8,5 pct. af
befolkningen.

Vestlige lande  

Mange indvandrere klarer sig heldigvis godt.
På virksomheder landet over fungerer det dag
lige samarbejde gnidningsløst kollega til kollega.
Mange indvandrere deltager aktivt i den lokale
sportsklub, vores mange foreninger og det danske
samfund i øvrigt. Det skal de blive ved med.
Men der er for mange, der ikke deltager aktivt. Der
er opstået parallelsamfund blandt personer med
ikke-vestlig baggrund. Alt for mange indvandrere
og efterkommere er endt uden tilknytning til det
omgivende samfund. Uden uddannelse. Uden job.
Og uden at kunne et tilstrækkeligt dansk.

Ikke-vestlige lande

600.000

8,5%

500.000

I dag består 8,5 pct. af
befolkningen af personer
med ikke-vestlig baggrund.
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 nm.: Folketal pr. 1. januar.
A
Kilde: Danmarks Statistik.
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Social kontrol er mere
udbredt blandt personer
med ikke-vestlig baggrund
end blandt personer med
dansk baggrund. Mere end
ni ud af ti kvinder med
dansk baggrund har
følelsen af den samme
frihed som jævnaldrende
mænd.

5/10 ikke-vestlige kvinder

Det gælder kun lidt over
halvdelen af kvinder med
ikke-vestlig baggrund.
Omkring hver femte unge
kvinde med ikke-vestlig
baggrund føler sig
begrænset af familien i
forhold til valg af ægtefælle
eller kæreste.

9/10 danske kvinder

Hvad er gået galt? I hvert fald tre ting.
For det første:
Den enkelte indvandrer har selv det største ansvar.
For at lære dansk. For at få job og blive en del af
lokalsamfundet. For at blive integreret i sit nye
hjemland. Alt for få har grebet de muligheder, som
Danmark tilbyder. På trods af at Danmark er et
samfund med tryghed, frihed, gratis uddannelse
og gode jobmuligheder.

15%

Isolation fra samfundet
Omkring 15 pct. af alle
familier med ikke-vestlig
baggrund har flere kende
tegn, der tyder på, at
de lever relativt isoleret
fra det øvrige samfund.
Den typiske familie bor i et
alment boligområde, hvor
mange af beboerne har
en ikke-vestlig baggrund.
Mindst én voksen i familien
er langvarigt passiv i forhold til arbejdsmarkedet.
Og har familien børn, er
de i en daginstitution eller
på en skole, hvor mange
af børnene har en ikke-
vestlig baggrund.

For det andet:
Vi har som samfund i alt for mange år ikke stillet
de nødvendige krav. Vi har haft alt for lave forventninger til de flygtninge og indvandrere, der kom
til Danmark. Vi har ikke stillet tilstrækkeligt håndfaste krav om job og selvforsørgelse. Derfor er for
mange indvandrere endt i langvarig passivitet.
For det tredje:
Vi har i årtier lukket for mange flygtninge og
familiesammenførte ind i Danmark, som ikke er
blevet integreret i det danske samfund. Og de har
fået lov til at klumpe sig sammen i ghettoområder
uden kontakt til det omkringliggende samfund.
Selv efter mange år i Danmark. Fordi vi ikke har
stillet tydelige krav om at blive en del af det danske
fællesskab.
Problemerne er til at få øje på. Børn, unge og
voksne, som bor og lever deres liv i Danmark.
Men som reelt er uden kontakt til danskere og
det danske samfund.
Der er slået huller i Danmarkskortet. Mange lever
i større eller mindre isolerede enklaver. Her tager
en alt for stor del af borgerne ikke tilstrækkeligt ansvar. De deltager ikke aktivt i det danske

5

samfund og på arbejdsmarkedet. Vi har fået en
gruppe borgere, som ikke tager danske normer
og værdier til sig. Hvor kvinder regnes for mindre
værd end mænd. Hvor social kontrol og manglende ligestilling sætter snævre grænser for den enkeltes frie udfoldelse.
Vi ser miljøer, hvor der i en del tilfælde opstår en
negativ spiral med modkultur til følge.
Parallelsamfund er en stor belastning for sammenhængskraften i samfundet og for den enkelte.
•	Det er en trussel mod vores moderne samfund,
når frihed, demokrati, ligestilling og tolerance
ikke accepteres som grundlæggende værdier.
Og når rettigheder og pligter ikke følges ad.
•	Utrygheden i udsatte boligområder er med
til at skubbe ressourcestærke borgere ud af
områderne. Det gør det sværere at tiltrække
nye borgere.
•	Det hæmmer børn og unges muligheder, når
de vokser op uden at lære ordentligt dansk.
•	Det er et alvorligt indgreb i den enkeltes frihed
og udfoldelsesmuligheder, når der udøves
social kontrol over for kvinder og unge. Og når
der er vold i hjemmet.
•	Det er en økonomisk belastning, når borgere
ikke deltager på arbejdsmarkedet.
Den seneste opgørelse fra Finansministeriet viser,
at indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig
baggrund kostede Danmark 36 milliarder kroner
i 2015. Danske skatteydere kunne have sparet
næsten 17 milliarder kroner, hvis ikke-vestlige
indvandrere havde været i beskæftigelse i samme
omfang som danskere.
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 ire ud af ti børn med ikke-vestlig
F
baggrund i daginstitution er
indskrevet i en institution, hvor
mindst 25 pct. af børnene har
ikke-vestlig baggrund.

Det er ved at være sidste udkald.

1/10

Overtrædelser af
straffeloven
Godt hver tiende unge
mandlige efterkommer
med ikke-vestlig baggrund
bliver årligt dømt for overtrædelser af straffeloven,
våbenloven eller lov om
euforiserende stoffer.

I dele af Vesteuropa er der opstået massive
udfordringer med ghettoer og meget indgroede
parallelsamfund. Der er vi ikke endnu i Danmark.
Og derfor skal vi sætte massivt ind nu, så vi får
stoppet udviklingen, før problemerne bliver
umulige at løse.
Der er kun én vej. Ghettoerne skal helt væk.
Parallelsamfundene skal nedbrydes. Og vi skal
sikre os, at nye ikke opstår. Der skal én gang for
alle tages livtag med den meget store integrations
opgave, hvor en gruppe af indvandrere og efter
kommere ikke har taget danske værdier til sig,
og isolerer sig i parallelsamfund.
Danmark skal blive ved med at være Danmark.
De steder, hvor vi har fået parallelsamfund, skal
Danmark blive Danmark igen.

Regeringen er lykkedes med at få tilstrømningen
af asylansøgere under kontrol. Det er sket gennem
en lang række stramninger af udlændingepolitikken. Stramningerne har sammen med en styrket
indsats i EU-regi og dygtigt politiarbejde været
med til at bremse tilstrømningen af asylansøgere.
Danmark har derfor det laveste asyltal i flere år,
jf. figur 2.
Den stramme udlændingepolitik skal fortsætte.
Det er den stramme kurs, der giver rum til, at vi nu
kan fokusere på at nedbryde parallelsamfundene
og løfte integrationsopgaven.
I forlængelse af trepartsaftalen fra marts 2016 er
det også lykkedes at dreje indsatsen for de flygtninge og familiesammenførte, som er kommet til
Danmark inden for de seneste par år. Før kunne
man få det indtryk, at man mistede sin arbejds
evne i det øjeblik, man satte foden på dansk jord.
I dag tager vi langt bedre hånd om de nyankomne.
Alle bliver mødt med klare forventninger og en
beskæftigelsesrettet tilgang. Samtidig er der et
stort fokus på at få nyankomne fordelt rundt i
hele landet.
Det har bidraget markant til den positive
udvikling, vi ser i øjeblikket. Langt flere er klar
til at tage et arbejde. Flere er kommet i beskæftigelse, og der er indgået over 1.300 aftaler
for nyankomne fl
 ygtninge om den såkaldte
integrationsgrunduddannelse (IGU).
Samlet set har vi sat en stopper for tilgangen til
problemerne. Vi kan nu i højere grad fokusere på
at gøre op med de parallelsamfund, som er blevet
dannet over de seneste årtier.

Personer

Figur 2
Antal asylansøgere
2011-2017
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Kilde: UIM.dk.
Tallene for 2011-2016 er
endelige. Tallene for 2017
er foreløbige, og der kan
komme efterreguleringer.
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Ny, markant og målrettet strategi
mod parallelsamfund
Regeringen ønsker at forebygge og nedbryde
parallelsamfund. Vi vil sætte en stopper for den
udvikling, hvor de, der lever i parallelsamfund,
ikke møder det almindelige Danmark. Og hvor vi
nogle steder ser en adfærd, der er i strid med de
rettigheder, forpligtelser og demokratiske, liberale
frihedsværdier, som vores samfund bygger på.

begrænse de mange for at sætte ind over for de få.
Dermed kan vi sætte hårdere og mere konsekvent
ind over for parallelsamfundene. Og som noget
nyt vil vi ikke lade stå til, hvis institutioner eller
kommuner ikke løfter opgaven.

Borgere i parallelsamfund skal gøres til med
borgere, der bidrager til samfundet – økonomisk
såvel som menneskeligt. På linje med alle andre
danskere. Og blandt borgere uden for parallelsamfundene skal vi have genskabt troen på et samfund
uden lovløshed, kvindeundertrykkelse og manglende bidrag til samfundet.

Det kræver en massiv indsats for at omdanne
de udsatte boligområder til almindelige bydele.
Blandt andet ved salg af eksisterende bygninger og
målrettet nedrivning. Og med nybyggeri af private
boliger.

Regeringen fremlægger med denne strategi 22 nye
initiativer. Initiativerne er målrettet de områder i
Danmark, hvor udfordringerne med parallelsamfund er størst. Hvor indsatsen i dag langt fra er
tilstrækkelig – og ikke har været det i årtier.

60.000

Med de opdaterede
ghettokriterier bliver der
25 almene boligområder
på ghettolisten.
Af de godt 60.000 beboere
i de 25 ghettoområder har
to tredjedele ikke-vestlig
baggrund.

Boks 1
Fakta om parallelsamfund

7

For regeringen er det vigtigt, at vi ikke gentager
fortidens fejl. Vi går fordomsfrit til værks.
Vi er villige til at tage nye værktøjer i brug for at
komme parallelsamfundene til livs.
Vi tror på, at det kan lykkes. Der er tidligere lavet
ghettoplaner, men som noget nyt vil vi med denne
strategi målrette også de borgerrettede forslag,
så de kun kommer til at gælde de områder og de
borgere, hvor udfordringerne er størst. Vi vil ikke

De fleste borgere med ikke-vestlig baggrund
kommer fra samfund, som bygger på et markant anderledes værdigrundlag end det danske.
Mange efterkommere indpasser danske værdier og normer i deres levevis. Men der er også
en stor gruppe, som ikke gør. Udlændinge- og
Integrationsministeriets medborgerskabsundersøgelse viser blandt andet, at næsten 40 pct. af
personer med ikke-vestlig baggrund finder, at
manden er familiens naturlige overhoved.
Den stærke befolkningsvækst af borgere med
ikke-vestlig oprindelse har givet grobund for
parallelsamfund, hvor danske værdier og normer
ikke er de primære.

Vi sætter et ambitiøst mål om, at der ikke skal
være ghettoer i Danmark i 2030. Alle ghettoer
skal væk. Alle.

Via Landsbyggefonden afsætter vi de penge,
der skal til for at løfte opgaven. I alt 12 milliarder
kroner til de udsatte boligområder frem til 2026.
Vi sætter tydelige krav til de almene boligorganisationer og til kommunerne. Hvis de mod forventningen ikke løfter opgaven, vil staten overtage.
Strategien indeholder langt mere effektive tiltag
for at opnå en blandet beboersammensætning.
Fremover vil man for eksempel få nedsat sin kontanthjælp til integrationsydelsesniveau, hvis man
flytter ind i et af de hårdeste ghettoområder. Og
man skal ikke kunne flytte ind i et ghettoområde,
hvis man er på integrationsydelse.
Regeringen har desuden netop aftalt, at man normalt ikke kan blive familiesammenført til en bolig
i et belastet boligområde.

Det er umuligt at sætte et præcist tal på, hvor
mange personer med ikke-vestlig baggrund,
der reelt lever deres liv efter andre værdier og
normer. Til gengæld er det muligt at opstille
en række fakta om personer og familier med
ikke-vestlig baggrund, der peger på, at en stor
del lever relativt isoleret fra det øvrige samfund.
En analyse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet
viser, at 28.000 familier med ikke-vestlig baggrund kan siges at leve i parallelsamfund.
Det drejer sig om etnisk sammensætning i
boligområder, på skoler og i daginstitutioner,
deltagelse i uddannelse eller beskæftigelse,
kriminalitetsrate mv. Set i sammenhæng kan
disse fakta være med til at indkredse parallelsamfund og de problemer, som kendetegner
parallelsamfund.
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2018
2017
2016
2015
2014
Passiv de sidste
4 ud af 5 år
Hver tredje ikke-vestlige
indvandrer mellem
22 og 59 år er langvarigt
passiv. Det er personer,
som hverken har været
i beskæftigelse eller
uddannelse i mindst fire
af de seneste fem år.

Boks 2
Ét Danmark uden parallelsamfund – Ingen ghettoer
i 2030

Vi har ikke råd til at tabe flere generationer af
børn og unge på gulvet. Vi skylder alle danske
børn og unge at blive en del af Danmarks fremtid.
Uanset hvor de er født og af hvem. Børn skal lære
det danske sprog ordentligt. De skal opnå de færdigheder, der er nødvendige for at få godt fodfæste
i uddannelsessystemet og senere på arbejds
markedet. Børn må ikke forsømmes. Der er klare
pligter for forældre til at sørge for den nødvendige
opdragelse og støtte til deres børn. Det vil vi gøre
umisforståeligt.
Fremover skal alle børn i udsatte boligområder
i dagtilbud, fra de fylder 1 år. Vel at mærke i et
dagtilbud, hvor de møder børn med dansk som
modersmål. Der må højst nyoptages 30 procent
børn fra et udsat boligområde årligt i hver daginsitution. Og fremover vil børn på skoler med mange
elever fra udsatte boligområder først komme i
1. klasse, når de taler tilstrækkeligt godt dansk.
Der vil være tydelige konsekvenser for skoler, der
ikke løfter opgaven godt nok. I sidste instans vil
skolen blive overtaget af staten eller lukket.

Forældre, der ikke løfter deres forældreansvar, vil
opleve, at børnechecken falder bort i en periode.
Vi vil kriminalisere forældre, der sender deres børn
på genopdragelsesrejser. Og vi vil generelt lægge en
hårdere kurs mod vold i hjemmet og i forhold til
myndighedspersoner, som ikke løfter deres særligt
udvidede underretningspligt.
Vi vil ikke acceptere, at bander og kriminelle
skaber utryghed og chikanerer beboerne i de
udsatte boligområder. Vi fortsætter kampen mod
kriminaliteten i parallelsamfundene. Utrygheden
skal ikke være en naturlig ting i de udsatte boligområder, så borgere, der bidrager aktivt og positivt
til samfundet, skræmmes væk. Vi skal sætte hårdt
og konsekvent ind over for kriminelle i de udsatte
boligområder.
Vi giver mulighed for højere straffe for kriminalitet i særligt belastede områder – skærpede
strafzoner. Vi styrker den synlige politiindsats i de
særligt udsatte boligområder. Vi gør det nemmere
at udsætte beboere, der begår kriminalitet i og
omkring deres udsatte boligområde – og sværere
for kriminelle at flytte ind.

Regeringen foreslår:
Fysisk nedrivning og omdannelse af udsatte
boligområder
1.	Fysisk forandrede boligområder
2.	Nye muligheder for fuld afvikling af de mest
udsatte ghettoområder
3.	Adgang til at opsige lejere ved salg af almene
boliger i udsatte boligområder
Mere håndfast styring af hvem der kan bo i
udsatte boligområder
4.	Stop for kommunal anvisning til udsatte
boligområder for ydelsesmodtagere
5.	Obligatorisk fleksibel udlejning i udsatte
boligområder
6.	Lavere ydelse for tilflyttere til ghettoområder
7.	Stop for tilflytning af modtagere af
integrationsydelse
8.	Kontant belønning til kommuner, der lykkes
med integrationsindsatsen
Styrket politiindsats og højere straffe skal
bekæmpe kriminalitet og skabe mere tryghed
9.	Styrket politiindsats i særligt udsatte
boligområder

10.	Højere straffe i bestemte områder
(skærpet strafzone)
11.	Kriminelle ud af ghettoerne
En god start på livet for alle børn og unge
12.	Obligatorisk dagtilbud skal sikre bedre
danskkundskaber inden skolestart
13.	Bedre fordeling i daginstitutioner
14.	Målrettede sprogprøver i 0. klasse
15.	Sanktioner over for dårligt præsterende
folkeskoler
16.	Styrket forældreansvar gennem mulighed
for bortfald af børnecheck og enklere
forældrepålæg
17.	Bedre fordeling af elever på gymnasier
18.	Kriminalisering af genopdragelsesrejser
19.	Hårdere kurs over for vold i hjemmet
20.	Tidlig opsporing af udsatte børn
21.	Skærpet straf for brud på den særligt
udvidede underretningspligt
Regeringen følger op på indsatsen mod
parallelsamfund
22.	Tre særlige ghetto-repræsentanter med
de nødvendige kompetencer
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Næsten 4/10 indvandrere og efter
kommere med ikke-vestlig baggrund
mener, at manden er familiens naturlige
overhoved. Det mener kun 1/10 med
dansk baggrund.

Vi vil ikke tillade, at borgere kommer til Danmark
og bliver parkeret på offentlig forsørgelse uden at
bidrage til samfundet. Regeringen fortsætter derfor
med at sikre de rigtige incitamenter i beskæftigelses
politikken. Vi vil reservere op til 1 mia. kr. af den
samlede kommunale økonomi til en række nye
resultattilskud til de kommuner, som lykkes med
integrationsindsatsen.
Her i foråret præsenterer regeringen også et
selvstændigt udspil om rådighedssanktioner på
kontanthjælpsområdet, der gør reglerne mere
enkle, så kommunerne mere effektivt og konsekvent kan sanktionere dem, som ikke står til
rådighed. Det gælder selvfølgelig også de ikke-vestlige indvandrere, som er overrepræsenteret i
kontanthjælpssystemet.
Regeringen vil insistere på, at alle borgere griber
de muligheder og tager de værdier og normer, som
det danske samfund bygger på, til sig. Det skal sikre
ét samlet Danmark uden parallelsamfund.

Boks 3
Øvrige regeringsinitiativer
mod parallelsamfund mv.

En beskrivelse af de enkelte
initiativer fremgår af bilag 1

•	Bandeindsats, herunder Bandepakke III
•	Reform af indsatsen mod
ungdomskriminalitet
•	Stramme, afbalancerede og realistiske
regler for ægtefællesammenføring, hvor
integrationen er i centrum
•	Integrationsydelse
•	Optjeningsprincipper
•	Kontanthjælpsloft og 225-timers reglen
•	To- og trepartsaftaler om integration og
oprettelse af Integrationsuddannelsen (IGU)
•	Et enklere og mere effektivt sanktionssystem
•	Reform af danskuddannelsen

Regeringens strategi er fokuseret på
fire indsatsområder:
1.	 F
 ysisk nedrivning og omdannelse af udsatte
boligområder
2.	 Mere håndfast styring af hvem der kan bo
i udsatte boligområder
3.	 Styrket politiindsats og højere straffe skal
bekæmpe kriminalitet og skabe mere tryghed
4.	 En god start på livet for alle børn og unge
Regeringen vil i foråret fremlægge et sanktionsudspil på kontanthjælpsområdet.
Regeringen vil systematisk overvåge og følge op
på indsatserne mod parallelsamfund, så vi kan
følge med i, at udviklingen går tilstrækkeligt
hurtigt i den rigtige retning.

•	Styrket indsats mod fremmedkrigere
•	Bekæmpelse af parallelsamfund og social
kontrol på dagtilbudsområdet
•	Aftale om styrket tilsyn med de frie
grundskoler
•	National handlingsplan om forebyggelse
og bekæmpelse af ekstremisme og
radikalisering
•	National handlingsplan om forebyggelse
af æresrelaterede konflikter og negativ
social kontrol
•	Større gennemsigtighed i forhold til
udenlandske donationer til trossamfund
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Fysisk nedrivning
og omdannelse
af udsatte
boligområder
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Initiativer
• Fysisk forandrede boligområder
• Nye muligheder for fuld afvikling af de
mest u
 dsatte ghettoområder
• Adgang til at opsige lejere ved salg af
almene boliger i udsatte boligområder
Der skal ikke være ghettoer i Danmark i 2030.
Vi ønsker at nedbryde parallelsamfund én gang
for alle.
For flere af ghettoområderne er der allerede
besluttet og iværksat vigtige indsatser, der over
tid kan være med til at skabe en fysisk forandring
i de udsatte boligområder. Men skal målet nås, er
der på en række områder behov for en ekstra og
langt mere kontant indsats.
Regeringen lægger op til gennemgribende fysiske
forandringer af ghettoområderne og en fore
byggende indsats i de udsatte boligområder, så
de ikke udvikler sig til ghettoområder. Og det
skal være muligt helt at afvikle de mest udsatte
ghettoer som almene boligområder.
De nye muligheder og forpligtigelser bygger
ovenpå og udvider de eksisterende indsatser, der
er i gang i ghettoområderne. Regeringen vil tage
et opgør med ghettoområder, som har en stor
koncentration af almene boliger og beboere på

Boks 4
Definition af udsatte boligområder og ghettoområder

* Uddannelsesdata vedr.
“kun grundskole” er baseret på uddannelsesdata,
hvor der kun medtages
uddannelser, som er taget
eller godkendt i Danmark.
Kriterieværdien er samtidig hævet fra 50 til 60 pct.
i forhold til den hidtidige
definition.
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passiv forsørgelse. Derfor skal tilgangen til ghettoområderne ændres, så der fokuseres på gennemgribende fysiske omdannelser, en nedbringelse af
andelen af almene familieboliger og en blanding
af forskellige boligformer med fx ejerboliger og
private lejeboliger.
I forbindelse med regeringens strategi mod
parallelsamfund er det regeringens opfattelse, at
ghettokriterierne bør opdateres og konsolideres.
Det skal gøre kriterierne mere robuste og sikre, at
regeringens indsatser rettes mod de rigtige områder. Regeringens forslag til nye ghettokriterier
fremgår af boks 4.
Fysisk forandrede boligområder
Regeringen ønsker at afsætte yderligere midler til
en gennemgribende ændring af de fysiske strukturer samt til boligsociale indsatser, så der skabes en
permanent forandring i de udsatte boligområder.
Den fysiske omdannelse sker gennem en samlet
helhedsorienteret plan for boligområdernes problemer – kaldet helhedsplaner.

Regeringen foreslår:
• En kommende boligaftale målretter 12 mia. kr.
– ud af den samlede ramme på 21 mia. kr. – til
nedrivning og omdannelse af udsatte bolig
områder i 2019-2026. Der er plads til at fastholde
det høje niveau frem mod 2030

Regeringen foreslår, at et udsat boligområde/
ghettoområde fremover karakteriseres som et
fysisk sammenhængende alment boligområde
med mindst 1.000 beboere, som opfylder
nedenstående kriterier.

5)	Den gennemsnitlige bruttoindkomst i
alderen 15-64 år i området eksklusive
uddannelsessøgende udgør mindre end 55
pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst
for samme gruppe i regionen.

Udsatte boligområder opfylder mindst
2 af nedenstående 5 kriterier:

Ghettoområder står på listen over udsatte
boligområder og opfylder:

1)	Andelen af indvandrere og efterkommere fra
ikke-vestlige lande overstiger 50 pct.
2)	Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der
er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller
uddannelse, overstiger 40 pct.
3)	Antallet af dømte for overtrædelse af
straffeloven, våbenloven eller lov om
euforiserende stoffer overstiger 2,7 pct. af
antallet af beboere.
4)	Andelen af beboere i alderen 30-59 år,
der alene har en grundskoleuddannelse,
overstiger 60 pct.*

1)	Mindst to af de tre oprindelige
ghettokriterier om:
a.	antal dømte på over 2,7 pct.
b.	andel uden for arbejdsmarked eller
uddannelse på over 40 pct.
c.	andel af indvandrere og efterkommere
fra ikke-vestlige lande på over 50 pct.
ELLER
2)	Andel af indvandrere og efterkommere fra
ikke-vestlige lande på over 60 pct.
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Figur 3
Geografisk fordeling af
ghettoområder og udsatte
boligområder
Antallet af udsatte boligområder er 57 fordelt på
27 kommuner. Heraf er
25 ghettoområder fordelt
på 13 kommuner. De 16
hårdeste ghettoområder er
fordelt på 11 kommuner.
Den samlede liste fremgår
af bilag 2.

De 16 hårdeste ghettoområder
Ghettoområder
Udsatte boligområder

Et af de væsentligste problemer i ghettoområderne er en alt for ensidig boligsammensætning.
Områderne består nærmest udelukkende af
almene familieboliger, der er tydeligt afgrænset i
forhold til det omkringliggende samfund.
Omdannelsen af ghettoområderne vil ske gennem
et øget salg af almene boliger. Det giver mulighed
for, at private investorer og boligejere med nye
boligformer kan være med til at ændre beboer
sammensætningen i området. Det skal enten
ske ved, at private investorer køber en del af de
nuværende almene boliger eller ved at bygge nye
private boliger i ghettoområderne. Desuden skal

målrettet nedrivning være med til at omdanne
og åbne ghettoområderne i forhold til det
omkringliggende samfund.

For at skabe bedre muligheder for at omdanne
ghettoområderne foreslår regeringen:
• At øremærke midler til renovering, nedrivning
og infrastrukturændringer til en ekstraordinær
indsats i de udsatte boligområder med første
prioritet for ghettoområderne
• At øremærke midler til renovering af boliger,
der planlægges solgt
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Eksempel
Gellerupparken/Toveshøj

I helhedsplanen i Gellerup satser Aarhus
Kommune og Brabrand Boligforening markant
på at omdanne boligområdet til en bydel, der
er en naturlig del af Aarhus.
Her rives boligblokke ned, så der bliver plads
til handelsstrøg og nye veje, der ledes ind i
området og bryder isolationen ved dels at
koble områdets vejføring på vejene omkring
bl.a. ringvejen og dels at forbinde City Vest
med Bazar Vest. Fællesarealerne midt i området
ændrer udtryk fra lukkede, uudnyttede og
utrygge græsarealer og skumle stier til ind
bydende byrum med bypark, beboerhus og
sportsfaciliteter, der er attraktive for hele byen.

• For de hårdeste ghettoområder, der har stået
på ghettolisten de seneste fire år, vil det være
en betingelse for støtte fra Landsbyggefonden,
at det er målet for områdets helhedsplan, at
andelen af a lmene familieboliger nedbringes til
højst 40 pct. inden 2030
• At øge incitamentet til salg af almene familie
boliger, grunde og byggeret i de udsatte boligområder, herunder gennem frafald af tillægs
købesum samt mulighed for bredere anvendelse
af provenu fra salg
Om det er salg, omdannelse af almene boliger,
nybyggeri af private boliger, målrettet nedrivning
eller lignende, der er den rigtige løsning i det
enkelte boligområde, vil bero på en konkret vurdering. Det skal sikre en løsning, der økonomisk
kan svare sig, og som er tilpasset områdets særlige
karakteristika.

Boligorganisationen frasælger byggegrunde
til erhverv, og kommunen har planer om, at
letbanen linjeføres til Gellerup. Midt i Gellerup
opføres et nyt kommunalt kontordomicil til
1.000 medarbejdere. Senest er det offentliggjort,
at pensionskassen PKA investerer 350 mio. kr. i
nye private udlejningsboliger og modernisering
og omdannelse af eksisterende boliger.
Det forventes, at indbyggertallet i Gellerup/
Toveshøj over de næste 10 år kommer til at stige
fra 6.000 til 14.000, og at andelen af almene
boliger i den samme periode støt bevæger
sig mod målet om kun at udgøre 30 pct. af
områdets boliger.

Derfor skal ghettoområder, der har stået på ghettolisten i de seneste fire år, inden for 6 måneder indsende en udviklingsplan, som viser en konkret vej
til at nedbringe andelen af almene familieboliger
i området til højst 40 pct. Det omfatter aktuelt 16
ghettoområder. Udviklingsplanen skal godkendes
af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

For at understøtte, at de nødvendige beslutninger
træffes i indsatsen mod parallelsamfund, foreslår
regeringen:
• At understøtte kommunens og statens mulig
heder for at sikre de nødvendige tiltag i indsatsen
mod parallelsamfund, hvis boligorganisationen
ikke gør nok
• At give mulighed for at indsætte en område
bestyrelse, der kan sikre en effektiv gennemførelse af de fysiske helhedsplaner

De hårdeste
ghettoområder*
Figur 4
Strategiens afgræsning af
boligområder
*  Ghettoområder på
ghettolisten i de sidste 4 år
** Beregnet på baggrund af
forslag til nye kriterier, jf.
boks 4 og med data for
2017
Kilde: Trafik-, Byggeog Boligstyrelsen
(afrundende tal for hele
den almene boligsektor).
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Ghettoområder**
25 områder
(60.748 beboere)

16 områder
(46.075 beboere)

Udsatte boligområder**
Almene boliger
Den almene sektor
i hele Danmark
611.000 boliger
(1.020.000 beboere)
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Nye muligheder for fuld afvikling af de mest
udsatte ghettoområder
For visse ghettoområder er udfordringerne med
parallelsamfund, kriminalitet og utryghed så massive, at det både praktisk og økonomisk kan være
mest hensigtsmæssigt helt at afvikle ghettoområdet
og starte forfra. Med salg, nedrivning og fuldstændig omdannelse af boligområdet kan der skabes et
grundlag for udviklingen af et nyt og mere attraktivt byområde integreret med resten af samfundet.
Afvikling kan være relevant i ghettoområder, der
igennem en årrække har været ramt af et samspil
af udfordringer i form af arbejdsløshed, kriminalitet og sociale problemer. Det vil være områder,
der typisk er plaget af hård kriminalitet og massiv
utryghed.
Regeringen ønsker mulighed for at afvikle særligt
belastede ghettoområder.

Regeringen foreslår:
• At indføre en mulighed for staten til at pålægge
boligorganisationen at iværksætte en afvikling
af boligafdelingen i de særligt belastede ghettoområder, hvor det trods en årelang indsats ikke
er lykkedes at vende den negative udvikling med
sociale problemer, negativ social kontrol, kriminalitet, manglende uddannelse og beskæftigelse
Staten får mulighed for at gribe ind og gennemføre
en afvikling af ghettoområdet, hvis boligorganisationen og kommunen ikke afvikler ghettoområdet

Case
Afvikling af et boligområde

Området har vedvarende optrådt på ghetto
listerne. Kendetegnende for beboersammensætningen er en høj andel af beboere uden
for arbejdsmarkedet, mange ikke-vestlige ind
vandrere og efterkommere, et lavt uddannelsesog indkomstniveau og et højt kriminalitetsniveau.
Den hidtidige indsats har primært fokuseret
på boligsociale indsatser, som ikke har vist
sig at være i stand til væsentligt at ændre
beboersammensætningens karakteristika. Det
er ikke lykkedes at flytte området tilstrækkeligt
i forhold til ghettolistens kriterier vedrørende
arbejdsmarkedstilknytning, uddannelse, etnisk
oprindelse eller indkomstniveau. I forhold til
kriteriet vedrørende beboernes kriminalitet
kendetegnes området af banderelateret

inden for en angivet tidshorisont, eller der ikke er
planer herfor.
Afviklingen sker enten ved et samlet salg og/eller
nedrivning af området. Beboerne vil blive genhuset,
og der igangsættes herefter et byudviklingsprojekt,
som skal genoprette og udvikle området til en
attraktiv bydel med blandet beboersammensætning, som er integreret med det omkringliggende
samfund. Den enkelte beboer vil således få mulighed for at få anvist en ny bolig, hvor forudsætningen
for den enkeltes sociale integration er bedre.
Adgang til at opsige lejere ved salg af almene
boliger i udsatte boligområder
I dag kan en udlejer opsige en lejeaftale, når ejendommen skal nedrives, hvis en ombygning af ejendommen medfører, at det lejede må fraflyttes, hvis
lejeren har tilsidesat god skik og orden, eller når
vægtige grunde i øvrigt gør det særligt magtpåliggende for udlejeren at blive løst fra lejeforholdet.
En udlejer kan dog ikke opsige en lejer, hvis formålet er, at den almene bolig skal sælges. Det er en
barriere for at sikre blandede boligformer og en
mere blandet beboersammensætning.

Regeringen foreslår:
• At udvide den eksisterende adgang til at opsige
lejere, så den også kommer til at omfatte salg af
almene boliger i udsatte boligområder. Der vil
skulle gives et passende varsel, et tilbud om
erstatningsbolig til de eksisterende almene
lejere, og der ydes flyttehjælp

kriminalitet, som skaber stigende utryghed hos
beboerne og det omkringliggende samfund.
Den aktuelle helhedsplan vil umiddelbart
ikke kunne ændre på boligområdets grund
læggende udfordring, som dels handler om
en høj koncentration af almene boliger, dels
beboersammensætningen. Der vil ikke ske
nogen væsentlig ændring af boligområdets
grundlæggende struktur, som er karakteristisk
for ghettoområder. Selv om planen indeholder
en række positive elementer, vil det således
næppe føre til en radikal forandring af området.
Derfor kan der være behov for en egentlig
afvikling af området som et alment
boligområde.

Møde i Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget d. 24-04-2018

ÉT DANMARK
– INGEN GHETTOER
I 2030
Punkt
nr.UDEN
7 -PARALLELSAMFUND
Orienteringssag:
Regeringens
forslag til nye gymnasiefordelingsregler
Bilag 1 - Side -15 af 40

Lovgivningen træder i kraft
(Sommer 2018)

Figur 5
Illustration af processen for
nedbringelse af andelen
af almene familieboliger
til højst 40 pct. frem til
2030 samt processen for
afvikling

Udviklingsplan indsendes
til ministeriet
(6 mdr. senere)

Udviklingsplan
godkendes ikke

Boligorganisation indsender
ikke en udviklingsplan
(6 mdr. senere)

Udviklingsplan
revideres

Udviklingsplan
godkendes ikke

Helhedsplan med plan
for realisering af
nedbringelse godkendes

Udviklingsplan
godkendes

Staten pålægger
boligorganisation afvikling

Fremdrift vurderes
løbende

Fremdrift
ikke tilstrækkelig

Boligorganisation gennemfører
ikke afvikling

Nedbringelse gennemføres
sucessfuldt

Boligorganisation gennemfører
afvikling

Staten overtager
og afvikler

Udviklingsplan
godkendes
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2

Mere håndfast
styring af hvem
der kan bo i udsatte
boligområder
Initiativer
• S
 top for kommunal anvisning til udsatte
boligområder for ydelsesmodtagere
• Obligatorisk fleksibel udlejning i udsatte
boligområder
• Lavere ydelse for tilflyttere til ghettoområder
• Stop for tilflytning af modtagere af
integrationsydelse
• Kontant belønning til kommuner, der lykkes
med integrationsindsatsen
Ved siden af fysiske forandringer i boligområderne
vil en mere balanceret beboersammensætning i de
udsatte boligområder kunne bidrage aktivt til, at
målet om ingen ghettoer i 2030 kan realiseres.
Regeringen har samtidig netop aftalt, at der
indføres et boligkrav i forbindelse med familie
sammenføring. Det betyder, at man normalt
ikke kan blive familiesammenført til en ægtefælle,
som bor i et belastet boligområde.

Lovgivningen indeholder i dag en række udlejnings
regler, der har til formål at ændre beboersammen
sætningen i udsatte boligområder. Men disse muligheder har ikke virket godt nok.
Stop for kommunal anvisning til udsatte
boligområder for ydelsesmodtagere
I dag skal almene boligorganisationer stille op til
hver fjerde ledige almene familiebolig til rådighed
for kommunalbestyrelsen til løsning af påtrængende boligsociale problemer. Der er allerede
en række begrænsninger på den kommunale
anvisningsret.
For mange borgere i de udsatte boligområder er
i dag på offentlig forsørgelse. Det betyder, at alt
for mange borgere ikke kommer i kontakt med
arbejdsmarkedet og dermed heller ikke i kontakt
med det omliggende samfund. Koncentrationen af
folk på overførselsindkomst må ned, hvis beboersammensætningen skal ændres.

Møde i Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget d. 24-04-2018
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Regeringen foreslår:
• Kommunerne må ikke anvise boligsøgende
til udsatte boligområder, hvis et medlem af
husstanden i mindst et halvt år har modtaget
integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp, førtidspension, arbejdsløshedsdagspenge
eller sygedagpenge
Obligatorisk fleksibel udlejning i
udsatte boligområder
Fleksibel udlejning gør, at kommunalbestyrelsen
kan lave en aftale med den almene boligorganisation om, at ledige familieboliger i en boligafdeling
skal udlejes efter særlige kriterier. Det betyder, at
boligsøgende, der opfylder visse kriterier om fx
beskæftigelse eller uddannelse, skal forrest i køen
til en ledig almen familiebolig.
Fleksibel udlejning har en påvist positiv effekt på
beboersammensætningen i de byer, hvor der er et
vist pres på boligmarkedet og venteliste til almene
boliger.

Regeringen foreslår:
• At det gøres obligatorisk for kommunerne og
boligorganisationerne at anvende reglerne om
fleksibel udlejning i de udsatte boligområder
efter kriterier vedrørende beskæftigelse eller
uddannelse

Boks 5
Tiltag målrettet forskelige
områders beboersammensætning

Forslaget betyder, at kommunen og boligorganisationen i udsatte boligområder forpligtes til at udleje
efter kriterier vedrørende beskæftigelse eller uddannelse. Dermed kan fx borgere med følgende karakteristika komme forrest i køen til en almen bolig:
•
•
•
•

Personer med fast tilknytning til a rbejdsmarkedet
Personer under uddannelse
Personer i lærlingeforløb
Personer der har været selvforsørgende i seks
sammenhængende måneder (gælder ikke for
personer på folkepension eller lignende)

Lavere ydelse for tilflyttere i ghettoområder
Mange beboere i ghettoområder har ikke tilknytning til arbejdsmarkedet, men lever af offentlige
overførsler. Som led i indsatsen for at ændre
beboersammensætningen vil regeringen gøre
det økonomisk mindre attraktivt for modtagere
af kontant- og uddannelseshjælp at flytte ind i
de hårdeste ghettoområder. Det er de 16 områder, som gennem de seneste fire år har været på
ghettolisten.

Regeringen foreslår:
• Nedsættelse af ydelsen for kontant- og uddannelseshjælp til integrationsydelsesniveau for de
ydelsesmodtagere, der vælger at flytte til et af de
hårdeste ghettoområder

Udsatte
boligområder

Ghettoområder

De hårdeste
ghettoområder

Stop for kommunal anvisning til udsatte
boligområder for ydelsesmodtagere

X

X

X

Obligatorisk fleksibel udlejning

X

X

X

Lavere ydelse for tilflyttere til ghettoområder

X

Stop for tilflytning af modtagere af
integrationsydelse

X
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Stop for tilflytning af modtagere af
integrationsydelse
For yderligere at nedbringe tilgangen af personer
på offentlig forsørgelse og uden tilknytning til
arbejdsmarkedet foreslås det at stoppe for yderligere tilgang af modtagere på integrationsydelse til
ghettoområderne.

Regeringen foreslår:
• At ingen personer på integrationsydelse kan
flytte ind i de hårdeste ghettoområder
Kontant belønning til kommuner, der lykkes
med integrationsindsatsen
Alt for få ikke-vestlige indvandrere og efterkommere har uddannelse og arbejde. For mange har
ikke fået de basale kundskaber med sig fra deres
skolegang. De har derfor dårligere forudsætninger
for at gennemføre en ungdomsuddannelse og en
større risiko for et liv på kanten af arbejdsmarkedet. Og de bliver en del af den beboersammensætning, der kendetegner de udsatte boligområder.

Regeringen foreslår:
• 5 nye, markante resultattilskud til kommuner, når
flere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere
opnår uddannelse og beskæftigelse
De nye resultattilskud udgør op til 1 mia. kr. årligt.
Det skal styrke kommunernes tilskyndelse til at
yde en mere målrettet indsats for ikke-vestlige
indvandrere og efterkommere, så flere deltager
aktivt i det danske samfund. Resultattilskuddene
finansieres indenfor rammerne af den aftalte
kommunale økonomi.
Den enkelte kommune kan vælge helt eller delvist at målrette resultattilskuddene til de skoler
og institutioner mv., som har gjort en ekstra
integrationsindsats.

Kommunerne har en vigtig rolle i opgøret med
parallelsamfundene og målet om ingen ghettoer
i 2030. Der skal derfor trumf på for at sikre, at
kommunerne får løftet integrationsindsatsen.

Figur 6
Færre ydelsesmodtagere
i ghettoområder*
Stop for tilflytning af
borgere på integrationsydelse og lavere ydelse til
tilflyttere på kontanthjælp.

Borgere på integrationsydelse
Stop for tilflytning af borgere på
integrationsydelse til g
 hettoområder

STOP
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Borgere på kontanthjælp
Hvis borgere på kontanthjælp
flytter til et ghettoområde,
sænkes kontanthjælp til
integrationsydelsesniveau

op til

-6.600
kr./mdr.

*  De hårdeste ghettoområder,
der har været på ghetto
listen i 4 år.
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Figur 7
Kommunerne belønnes
for god integration
Markante resultattilskud
skal sikre, at ikke-vestlige
indvandrere og efterkommere kommer i uddannelse
og job.

9. klasse afgangsprøve
+25.000–50.000 kr./år

Gymnasium/
erhvervsuddannelse

Én ekstra i arbejde
+25.000–50.000 kr./år

+50.000 kr./år

Resultattilskud

Kommune

Boks 6
Nye resultattilskud til
kommunerne

Resultattilskud 1:
Den enkelte kommune modtager hvert år en
kontant belønning på 25.000 kr. for hver ekstra
ikke-vestlig indvandrer og efterkommer i den
erhvervsaktive alder mellem 25-64 år, som er
i mindst 380 timers ustøttet beskæftigelse i
4. kvartal i året sammenlignet med året før.

Resultattilskud 3:
Den enkelte kommune modtager hvert år
en kontant belønning på 25.000 kr. for hver
ikke-vestlig indvandrer og efterkommer, som
aflægger afgangsprøven i 9. klasse og opnår
mindst 02 i samtlige af de 6 karakterer i de 3
bundne prøver i dansk og matematik.

For selvforsørgede uden for arbejdsmarkedet,
hvor kommunen ikke sparer ydelsen, når
de kommer i arbejde, udgør den kontante
belønning 50.000 kr. Det forhøjede resultat
tilskud har til hensigt at skabe et ekstra
incitament til bl.a. at få flere kvinder med
ikke-vestlig oprindelse i beskæftigelse.

Resultattilskud 4:
Den enkelte kommune modtager hvert år
en kontant belønning på 50.000 kr. for hver
ikke-vestlig indvandrer og efterkommer, som
aflægger afgangsprøven i 9. klasse og opnår
et karaktergennemsnit i de 8 karakterer
i de 5 bundne prøver, som er højere end
landsgennemsnittet for målgruppen året før.

Resultattilskud 2:
Den enkelte kommune modtager hvert år en
kontant belønning på 50.000 kr. for hver ekstra
ikke-vestlig indvandrer og efterkommer i den
erhvervsaktive alder mellem 25-64 år, som i de
tre foregående år har været i mindst 380 timers
ustøttet og sammenhængende beskæftigelse pr.
kvartal sammenlignet med året før.

Resultattilskud 5:
Den enkelte kommune modtager hvert år en
kontant belønning på 50.000 kr. for hver ikkevestlig indvandrer og efterkommer i alderen
16-25 år, som færdiggør en gymnasial eller
erhvervsfaglig uddannelse.
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3

Styrket politiindsats
og højere straffe skal
bekæmpe kriminalitet
og skabe mere tryghed
Initiativer
• Styrket politiindsats i særligt
udsatte boligområder
• Højere straffe i bestemte områder
(skærpet strafzone)
• Kriminelle ud af ghettoerne

* Der er tale om særligt
udsatte boligområder
(SUB-områder), som
hvert år udpeges af
politiet ud fra en politifaglig vurdering af, hvilke
områder der er mest belastet af kriminalitet og/
eller utryghedsskabende
adfærd. Det bemærkes,
at der således fra år til år
sker ændringer i, hvilke
boligområder der indgår
på listen.

Politiets tryghedsundersøgelse fra 2017 viser, at
beboerne i de særligt udsatte boligområder* føler
sig mindre trygge end resten af befolkningen.
På landsplan føler 86 pct. af borgerne sig trygge,
mens det kun er 64 pct. af beboerne i de særligt
udsatte områder. Undersøgelsen sammenligner
også de særligt udsatte boligområder i 2017 med
de særligt udsatte boligområder i 2016. Det viser et
fald i trygheden fra 72 pct. i 2016 til 64 pct. i 2017.
I de fleste udsatte boligområder er trygheden
uændret eller faldet, mens den i enkelte områder
er steget.
Undersøgelser har samtidig vist, at når forskellige
kriminalitetstyper forekommer i nabolaget, øger
det utrygheden blandt borgere i de særligt udsatte
boligområder mere end i resten af Danmark. I de
udsatte boligområder betyder utrygheden, at de
ressourcestærke borgere skubbes ud, og det bliver
sværere at tiltrække nye borgere.

Styrket politiindsats i særligt udsatte boligområder
Politiet gennemfører i dag en lang række indsatser
i de boligområder, som politiet har udpeget som
særligt udsatte.
Det er det vigtigt, at borgerne i disse områder
oplever et nærværende politi, der er synligt, til
gængeligt og rykker hurtigt ud, så de kan føle
sig trygge i deres hverdag.
Regeringen vil styrke politiets indsats i de særligt
udsatte boligområder her og nu og samtidig sikre,
at politiet har de rette værktøjer til at få bugt med
problemerne på den lange bane.

Regeringen foreslår:
• Mere politi på gaden i de mest belastede
boligområder
• Flere hårdkogte kriminelle skal væk fra gaden
gennem en strategisk indsats for at udpege
personer, der er særligt centrale for kriminalitet
og utryghedsskabende adfærd i boligområdet
• At udarbejde en national strategi for politiets
indsats i de særligt udsatte boligområder i
de kommende år, der skal styrke effekten af
politiets arbejde og styrke trygheden i de udsatte
boligområder

Det vil vi ikke acceptere.
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Antallet af mobile politistationer udbygges med
henblik på at sikre en øget politimæssig tilstedeværelse i de særligt udsatte boligområder, hvor der
er størst behov. Samtidig øges kontroltrykket fx i
form af flere færdselskontroller mv., så politiet er
synligt tilstede. Samtidig vil politiet på landsplan
gennemføre i alt 25 større målrettede politiaktioner i 2018-2019 i de særligt udsatte boligområder.
Som led i politiets efterforskningsarbejde vil der
blive iværksat en særskilt indsats for at udpege
personer, der er særligt centrale for kriminaliteten
og utrygheden i området. Det skal sikre, at de kriminelle retsforfølges og udsættes fra deres bolig,
når det er muligt.
Højere straffe i bestemte områder
(skærpet strafzone)
Gennem årene er der eksempler på, at kriminaliteten i særligt belastede boligområder i en periode
er blusset op, så trygheden og sikkerheden for
beboere og andre, der færdes i området, har lidt
alvorlig skade.
Det er helt centralt, at samfundet kommer en
sådan opblussen af kriminalitet hurtigt til livs,
fordi det kan sætte sit præg på området i meget
lang tid og give området et dårligt ry. Det kan
betyde, at ressourcestærke borgere ikke ønsker
at bo i området.
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Regeringen foreslår:
• En ordning, der giver politiet mulighed for
at udpege særlige kriminalitets- og utryghedsplagede områder, hvor straffen for visse
kriminalitetsformer i en periode skærpes
markant (skærpet strafzone)
Initiativet betyder, at straffen for eksempelvis
hærværk, tyveri og trusler stiger markant inden for
den skærpede strafzone. Der lægges som udgangspunkt op til en fordobling af straffen, mens straffen
for visse kriminalitetsformer med en i forvejen
høj straf vil stige med en tredjedel. Derudover vil
visse overtrædelser, der i dag straffes med bøde, i
gentagelsestilfælde kunne straffes med fængsel,
når overtrædelsen er begået i en skærpet strafzone.
Kriminelle ud af ghettoerne
Boligorganisationer oplever problemer med beboere, som begår kriminalitet og skaber utryghed i
boligområderne. Det er et problem for de borgere,
der bor i boligområderne. Og det er hæmmende
for at tiltrække mere ressourcestærke borgere til
områderne. Hvis parallelsamfund skal nedbrydes,
er det nødvendigt at gøre mere for at begrænse
antallet af kriminelle beboere i et boligområde.

Regeringen foreslår:
• At kriminelle skal kunne nægtes at bosætte sig i
et udsat boligområde
• At lejere og medlemmer af husstanden, der begår
kriminalitet i og omkring det boligområde, hvor
de bor, hurtigere og mere effektivt skal kunne
udsættes af deres bolig i området

Figur 8
Skærpet strafzone
Politiet får mulighed
for at udpege særlige
områder, hvor straffen for
visse kriminalitetsformer
skærpes markant.

Kriminalitetsformer
som omfattes:
1.	Trusler
2.	Hærværk
3.	Ildspåsættelse
4.	Vold
5.	Tyveri
6.	Indbrud
7.	Brugstyveri
8.	Afpresning
9.	Røveri
10.	Ulovlig våbenbesiddelse
11.	Køb og salg af
euforiserende stoffer

Møde i Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget d. 24-04-2018
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4

En god start på livet
for alle børn og unge
Initiativer

deres børn og sikre, at børnene passer deres
skolegang.

• Obligatorisk dagtilbud skal sikre bedre
danskkundskaber inden skolestart
• Bedre fordeling i daginstitutioner
• Målrettede sprogprøver i 0. klasse
• Sanktioner over for dårligt præsterende
folkeskoler
• Styrket forældreansvar gennem mulighed
for bortfald af børnecheck og et enklere
forældrepålæg
• Bedre fordeling af elever på gymnasier
• Kriminalisering af genopdragelsesrejser
• Hårdere kurs over for vold i hjemmet
• Tidlig opsporing af udsatte børn
• Skærpet straf for brud på den særligt
udvidede underretningspligt

Obligatorisk dagtilbud skal sikre bedre danskkundskaber inden skolestart
En god trivsel, sprogudvikling og læringsparathed
i dagtilbudsalderen har væsentlig betydning for
at lære at læse i skolen og i det hele taget klare sig
godt i skolen. Forskning viser, at en tidlig indsats
(0-3 år) i forhold til at styrke børns kognitive,
sociale og emotionelle kompetencer er den mest
omkostningseffektive indsats.

For mange børn i udsatte boligområder lever isoleret fra det danske samfund, og de deltager ikke
i fritids- og foreningslivet. Det kan betyde, at børnene kun sjældent møder danske børn og unge og
dermed ikke stifter bekendtskab med de normer
og værdier, som det danske samfund bygger på,
og kun i begrænset omfang lærer det danske
sprog. Det kan have negativ betydning for barnets
liv nu og her, indlæring i skolen og senere hen i
ungdomsuddannelser og på arbejdsmarkedet.

Tosprogede børn i 3-årsalderen med behov for
sprogunderstøttende aktiviteter, som ikke går i
dagtilbud, skal i et obligatorisk sprogstimuleringstilbud i form af en plads i et dagtilbud 30 timer
om ugen. Kommunerne har fra d. 1. juli 2017 fået
mulighed for at fremrykke sprogvurdering og
sprogstimulering til 2-årsalderen.

Der er behov for en styrket indsats for at sikre, at
alle børn får en god start på tilværelsen. Der skal
sættes ind med en tidlig indsats for at sikre gode
danskkundskaber. Der skal skabes mulighed for en
anden fordeling af elever til de almene gymnasier,
hvis elevsammensætningen medfører faglige og
pædagogiske udfordringer. Og det skal gøres klart,
at forældrene skal løfte ansvaret med at opdrage

Kommunen skal i dag sikre, at der gennemføres en
sprogvurdering af børn i 3-årsalderen, hvis personalet i dagtilbuddet vurderer, at der er behov for
det. Desuden skal der foretages en sprogvurdering
af alle 3-årige børn, som ikke går i dagtilbud.

Forældre har pligt til at lade deres børn deltage i
sprogvurdering og sprogstimulering. Hvis forældrene ikke lever op til denne pligt, skal kommunen
træffe afgørelse om standsning af børneydelsen.
Regeringen ønsker at gå videre for at sikre, at alle
børn i ghettoområder og udsatte boligområder
får et godt børneliv og et alderssvarende sprog,
ligesom de tidligt skal vokse op med værdier
som ligestilling, fællesskab, medbestemmelse
og medansvar.
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Regeringen foreslår:
• Der indføres krav om obligatorisk dagtilbud
i minimum 30 timer om ugen for børn med
bopæl i et udsat boligområde, fra barnet
fylder 1 år, hvis barnet ikke allerede er optaget
i et dagtilbud
• Hvis forældrene ikke lader barnet indskrive,
eller barnet ikke anvender dagtilbuddet i
tilstrækkeligt omfang, skal kommunen træffe
afgørelse om standsning af børneydelsen
• Med henblik på at styrke kvaliteten i indsatsen,
iværksættes der for de pågældende børn og
deres forældre et målrettet og intensivt forløb
i dagtilbuddet, der vil have særligt fokus på at
understøtte børnenes dansksproglige udvikling
og generelle læringsparathed
Bedre fordeling i daginstitutioner
Børn bosat i udsatte boligområder klarer sig dårligere i uddannelsessystemet end andre børn og
unge. Konsekvensen kan være, at børnene i mindre
grad bliver klar til et voksenliv med videre uddannelse, selvforsørgelse og aktiv samfundsdeltagelse.
Når børnene klarer sig dårligere end andre børn
og unge, kan det blandt andet skyldes, at de har
dårligere forudsætninger for at klare sig godt i
undervisnings- og uddannelsessystemet, samt at
de i høj grad er koncentreret på få daginstitutioner.

To ud af tre børn, der går i daginstitution og
kommer fra et udsat boligområde, går i en institution, hvor 30 pct. eller flere af institutionens børn
er bosat i et udsat boligområde.
En høj koncentration af børn med bopæl i
udsatte boligområder giver dårligere forudsætninger for at få kendskab til danske normer og
værdier, og institutionen kan i sig selv udgøre et
mini-parallelsamfund.

Regeringen foreslår:
• Der må maksimalt nyoptages 30 pct. børn fra
udsatte boligområder i hver daginstitution.
Reglerne skal gælde for optag af nye børn set
over et kalenderår
• Privatinstitutioner, som set over et kalenderår har
nyoptaget mere end 30 pct. af børn, som er b
 osat i
et udsat boligområde, skal have tilbagekaldt deres
godkendelse. Børn i privatinstitutioner, der får tilbagekaldt godkendelse, skal have tilbudt en plads
i et andet dagtilbud senest 3 måneder senere
• Børn, der ikke er bosat i udsatte boligområder,
kan ikke anvises pladser i daginstitutioner, der
ligger i tilknytning til udsatte boligområder
Udformning af den konkrete model skal drøftes
med KL.

Daginstitution
Figur 9

M

Bedre fordeling i
dagtilbud
Højst 30 pct. af de nye
børn i en daginstitution
må komme fra et udsat
boligområde.

ax

25

30%

Udsat boligområde

Anm.: Børn fra andre
boligområder kan ikke anvises
pladser i daginstitutioner, der
ligger i tilknytning til udsatte
boligområder.
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Målrettede sprogprøver i 0. klasse
Et grundlæggende sprogligt niveau er nødvendigt
for at kunne følge undervisningen i skolen. Et
manglende sprog kan derfor betyde et fagligt efterslæb, som forfølger én resten af skoletiden.

• Der iværksættes et intensivt sprogstimuleringsforløb for eleverne med et negativt udfald
af sprogprøven og en styrket indsats over for
forældrene
• Hvis en prøve har et positivt udfald, er elevens
sprogkundskaber tilstrækkelige, og eleven skal
derfor ikke til flere prøver
• Ved et utilstrækkeligt sprog ved tredje prøve
– inden sommerferien – gives der tilbud
om et sommerskoleforløb med intensiv
sprogstimulering
• Hvis barnet ikke består en ny sprogprøve efter
sommerferien, kan barnet ikke påbegynde
1. klasse
• Påbegyndelse af 1. klasse kan kun udskydes én
gang for det enkelte barn
• Forældrene mødes med klare krav om at
sprogstimulere barnet og får stillet en værktøjskasse til rådighed

Andelen af mindre gode læsere i 2. klasse er højere
på folkeskoler med mere end 30 pct. elever fra
udsatte boligområder sammenlignet med øvrige
folkeskoler – også når der tages højde for forældrenes uddannelsesbaggrund.

Regeringen foreslår:
• At indføre sprogprøve i 0. klasse på skoler,
hvor mere end 30 pct. af børnene er bosat i
boligområder, der inden for de seneste tre år
har været på listen over udsatte boligområder
• At forældrene mødes med klare krav om,
at barnet har et funktionelt sprog, inden de
møder i skolen

Forslaget omfatter folkeskoler og de frie
grundskoler.
Forslaget kan træde i kraft fra skoleåret 2019/20,
men vil allerede i skoleåret 2018/19 blive iværksat
som forsøgsordning.

Følgende proces vil være gældende:
• Første sprogprøve afholdes ved skolestart,
anden sprogprøve i februar og tredje prøve
inden skoleårets afslutning

Figur 10
Bedre dansk ved
skolestart
Skoler med mere end
30 pct. børn fra udsatte
boligområder skal
gennemføre sprogprøver
i 0. klasse.

0. klasse

1. klasse

Sprogprøve
1
Intensiv
sprogtræning

Sprogprøve
2
Yderligere
sprogtræning

Sprogprøve
3
Sommerskole

Sprogprøve
4

Hvis barnet ikke består sprogprøve 4 kan 1. klasse ikke påbegyndes
Bestået

Påbegyndelse af 1. klasse kan kun udskydes én gang

Ikke bestået
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Sanktioner over for dårligt præsterende
folkeskoler
For folkeskoler, der vedvarende leverer dårlige
resultater, fastsættes der krav om minimums
resultater. Hvis en skole tre år i træk fx har for
mange fagligt svage elever og stort omfang af snyd
til eksaminer, skal der gribes konsekvent ind. Det
statslige tilsyn skal i hvert tilfælde konkret vurdere,
hvilken sanktion der skal iværksættes.

Regeringen foreslår en række sanktions
muligheder, afhængig af kvalitetstilsynets
vurdering af skolernes resultater:
• Tilbud om vejledningsforløb og udstedelse af
pålæg til kommunen, fx gennem en handlingsplan for forbedring af niveauet eller stop for
optag af elever med lavt fagligt niveau
• Midlertidig statslig overtagelse af ledelses
ansvaret på skolen med henblik på at rette op
på de dårlige resultater
• Lukning af skolen
Det vurderes, at forslagene i høj grad vil finde
anvendelse over for folkeskoler med en stor andel
elever fra udsatte boligområder.
Regeringen vil arbejde for at udvikle en tilsvarende model for dårligt præsterende ungdoms
uddannelsesinstitutioner.
Styrket forældreansvar gennem mulighed
for bortfald af børnecheck og et enklere
forældrepålæg
Omsorg for og opdragelse af børn er forældrenes
ansvar. Alle forældre skal sikre, at deres børn har
forudsætningerne for at deltage i det danske samfund. Børn, der bor i Danmark, skal kunne tale
dansk og have samvær med børn, der har dansk
som modersmål. Derved lærer de danske værdier
og normer og tager dem til sig. Det er en væsentlig
del af forældreansvaret at sikre, at børnene går i
skole og deltager i undervisningen. Det er grundlaget for et godt unge- og voksenliv.
Langt de fleste forældre tager deres ansvar på sig.
Men der er også forældre i parallelsamfundene, som ikke tager ansvaret på sig og overlader
barnet til sig selv. Det kan skade barnet. Og det
kan have konsekvenser for skolerne, som kan have
svært ved at løfte opgaven. Regeringen vil styrke
forældreansvaret.
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Regeringen foreslår:
• To centrale pligter for forældreansvar i forhold
til børnenes skolegang i folkeskolen. Manglende
overholdelse af pligterne sanktioneres ved reduktion eller bortfald af børne- og ungeydelsen:
•	Børn i folkeskolen skal følge undervisningen.
Derfor bortfalder børne- og ungeydelsen i
et kvartal, hvis et barn uden gyldig grund har
mere end 15 pct. fravær i løbet af et kvartal
•	Børn i folkeskolen skal møde op til test og
afsluttende prøver. Derfor bortfalder børneog ungeydelsen i det førstkommende kvartal,
hvis et barn udebliver uden gyldig grund
• Skolelederne vil som hidtil være forpligtet til at
registrere fravær, men vil fremover være forpligtet
til også at registrere udeblivelser fra test og prøver
samt til at orientere kommunalbestyrelsen herom, hvis de nye centrale pligter ikke overholdes.
Fravær på 15 pct. er langt over det acceptable
niveau. Og der bør sættes ind – overfor både forældre og børn – før det kommer så vidt. Men så
meget desto vigtigere er det, at der sættes hårdt
og tydeligt ind i de virkelig grelle tilfælde.
Kommunerne har i dag mulighed for at udstede
forældrepålæg. Det kan indeholde en eller flere
handlepligter, som forældrene skal følge. Et forældrepålæg kan bl.a. bestå i at sikre, at barnet er
hjemme på et bestemt tidspunkt, eller at barnet
kommer i daginstitution. Hvis forældrepålægget ikke overholdes, så bortfalder børne- og
ungeydelsen.
Regeringen ønsker, at kommunerne skal anvende
forældrepålægget konsekvent. For at understøtte
dette forenkler vi kravet til at bruge det, så der ikke
er nogen undskyldning.

Regeringen foreslår:
• At forenkle anvendelsen af forældrepålægget ved
at fjerne kravet om, at der altid skal gennemføres
en børnefaglig undersøgelse, før et forældre
pålæg kan gives
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Bedre fordeling af elever på gymnasier
En høj koncentration af elever med udenlandsk
herkomst på et gymnasium øger risikoen for en
parallelkultur, som kan føre til pædagogiske udfordringer, have konsekvenser for elevernes faglighed
og i sidste ende deres integration bredt set.

* Grænsen sættes til
den gennemsnitlige
andel af ansøgere med
udenlandsk herkomst
i fordelingsudvalgets
område + 5 pct.-point
(dog mindst 20 pct.). 

Elevernes frie valg af gymnasium kan desuden i
dag i praksis blive begrænset, fordi den enkelte
kun har forrang til nærmeste gymnasium. Det
formodes, at en række unge ansøgere hvert år prioriterer deres ønsker ud fra strategiske overvejelser,
således at de vælger en førsteprioritet, som de realistisk forventer at kunne komme ind på, snarere
end den institution som de helst vil optages på.

Regeringen foreslår:
• Gymnasier får mulighed for at kræve lokale
fordelingsregler, som sikrer bedre fordeling af
elever, hvis de oplever uproportionalt mange
ansøgere til 1.g med udenlandsk herkomst*.
Gymnasiets rektor skal dokumentere, at elevsammensætningen vil medføre faglige og
pædagogiske udfordringer
• Fordelingsudvalgene får pligt til at iværksætte e
 gnede tiltag, hvis der uden særlige
tiltag er udsigt til over 50 pct. elever med
udenlandsk herkomst blandt ansøgerne til
et gymnasium, og det kan dokumenteres, at
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 levsammensætningen vil give faglige og pædae
gogiske udfordringer på skolen
• Fordelingsudvalgene får mulighed for at beslutte,
at enkeltinstitutioner, som oplever faglige og
pædagogiske udfordringer med elevsammensætningen, for en begrænset årrække kan optage
op til 50 pct. af eleverne efter kriterier, som
institutionen selv fastsætter for at løse de faglige
og pædagogiske udfordringer
• Alle gymnasier får mulighed for at oprette profiler og optage op til 25 pct. af eleverne baseret på
kriterier, som den enkelte institution selv vælger
• Gymnasier får ret til at beholde 50 pct. af
undervisningstaxametret for elever, som er
bortvist med henvisning til grove overtrædelse
af studie- og ordensreglerne, i resten af skoleåret
efter bortvisningen. Ved bortvisning bortfalder
ungeydelse/SU altid i et kvartal uanset om den
pågældende påbegynder en ny uddannelse
Kriminalisering af genopdragelsesrejser
Det er i dag muligt at tvangsfjerne børn, hvis der
er en åbenbar risiko for, at barnets eller den unges
sundhed eller udvikling lider alvorlig skade. Det
bør også være muligt at straffe forældre, som sender
deres barn på en genopdragelsesrejse, der udsætter
barnets sundhed og udvikling for alvorlig fare.
Kommunerne har desuden behov for specialiseret
rådgivning i konkrete sager om genopdragelsesrejser, ligesom der er behov for en mere systematisk
koordinering for at få børn og unge, som opholder
sig i udlandet på genopdragelsesrejse, hjem.

Regeringen foreslår:
• Kriminalisering af forældre, der sender deres børn
på genopdragelsesrejse, som udsætter barnets
sundhed og udvikling for alvorlig fare. Der foreslås
en strafferamme på fængsel indtil 4 år. Ubetinget
frihedsstraf skal kunne føre til udvisning uanset
længde, og uanset hvor længe udlændingen har
boet i Danmark. Alene hvis det med sikkerhed
strider imod Danmarks internationale forpligtelser at udvise, skal udvisning undlades
• I videst muligt omfang at give mulighed for
at inddrage barnets pas, når der er grund til at
antage, at barnet er ved at blive sendt på gen
opdragelsesrejse i strid med lovgivningen
• Fjerne bestemmelsen om, at barnets opholds
tilladelse kan inddrages efter 3 måneders ophold
i udlandet (skærpet bortfald i sager om gen
opdragelsesrejser), så der sendes et klart signal
om, at det er forældrene, der skal straffes, og
ikke barnet
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• Etablere en koordinationsenhed for ufrivillige
udlandsrejser, der skal bistå alle relevante
myndigheder med vejledning i konkrete sager
om genopdragelsesrejser
• Styrke det nordiske samarbejde og opkvalificere
udsendte medarbejdere på de danske repræsentationer for bedre at kunne udrede konkrete
sager om udlandsophold, så barnet kan hjælpes
tilbage til Danmark
En kriminalisering af genopdragelsesrejser over
for forældrene vil understrege, hvor alvorligt samfundet ser på dette problem. Det vil markere en
klar afstandtagen og vil styrke den forebyggende
indsats. Derudover vil en bedre koordinering af
indsatsen sikre, at børnene får den bedst mulige
hjælp, når de mod deres vilje er tvunget på genopdragelsesrejse, ligesom kommunerne vil have
adgang til specialiseret viden om handlemulig
heder både før, under og efter børn sendes af sted.
Hårdere kurs over for vold i hjemmet
Social kontrol, æresrelaterede konflikter og vold
er helt uacceptabelt. Det skal vi som samfund sige
klart fra over for. Ikke mindst, når det sker gennem
vold over for fx børn og kvinder. Vold i hjemmet
kan have vidtrækkende negative konsekvenser
for børn og unges udvikling. Samtidig kan vold i
hjemmet medvirke til at fastholde børn, men også
kvinder og unge piger i undertrykkende familiemønstre. Børn, der er vokset op med vold i hjemmet, er i større omfang end andre parate til selv
at begå vold senere i livet. Vold kan lægge kimen
til voldelig og uhensigtsmæssig adfærd og give
et dårligt udgangspunkt for gennemførelse af en
uddannelse og senere beskæftigelse.
Som samfund har vi et særligt ansvar for de børn,
der er blevet svigtet. Vi skal sikre, at gernings
mændene bliver stillet til ansvar for deres handlinger. Derfor skal vi sætte hårdt ind over for vold
i hjemmet.

Regeringen foreslår:
• At fordoble straffen for gentagen simpel vold,
når volden er begået af personer i eller nært
knyttet til forurettedes husstand. Det vil også
give politiet adgang til flere efterforsknings
mæssige redskaber til at opklare sagerne
• At udskyde forældelsesfristen i sager om
gentagen eller grov vold mod børn begået af
personer i eller nært knyttet til barnets husstand.
Det betyder, at sagerne tidligst bliver forældet,
når barnet er fyldt 31 år
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Boks 7
Gladsaxe Kommune

Initiativet om tidlig opsporing af udsatte børn
er inspireret af en frikommuneansøgning
fra Gladsaxe Kommune som led i
Frikommuneforsøg II.
Gladsaxe Kommune har identificeret en række
risikoindikatorer, der kan forklare en betydelig
del af trivslen blandt kommunens børn og unge.
Gladsaxe Kommune ønsker på den baggrund at
designe en dataunderstøttet opsporingsmodel
med henblik på at opdage og handle på disse
risikoindikatorer allerede inden, der tydeligt er
symptomer på mistrivsel hos barnet.
Gladsaxe Kommune vil basere den tidlige
opsporing af familier med børn i risiko
for social udsathed på samkørsel af egne,
relevante data fra sundhedsområdet,
socialområdet, beskæftigelsesområdet

Tidlig opsporing af udsatte børn
Vold i familier og æresrelaterede konflikter er
ofte omgærdet af tabu. Det er skjult bag hjemmets
fire vægge. I nogle hjem er vold og afstraffelse
fortsat en del af opdragelsen – også selv om rev
selsesretten blev afskaffet for mere end 20 år siden.
Og tærsklen for, hvornår myndighederne underrettes, kan være afhængig af kulturelle forskelle,
hvis fx forældrene har baggrund i lande med
opdragelsesmønstre, hvor vold er tilladt.
En tidlig, forebyggende indsats for at identificere
familierne er vigtig. Dernæst er en resolut indgriben vigtig, når der opnås kendskab til vold og
æresrelaterede konflikter i familier.
Kommunerne skal have bedre muligheder for og
styrkede kompetencer til at lave tidlig opsporing af
udsatte børn i parallelsamfund blandt andet med
henblik på at forebygge og gribe ind over for vold.
Herudover vil regeringen se nærmere på, hvordan
man kan styrke kommunernes opsporingsindsats
og støtten til etniske minoritetskvinder, som har
været udsat for vold og/eller negativ social kontrol.

samt dagtilbudsområdet. Opsporingen vil
ske på baggrund af risikoindikatorer, så som
udeblivelser fra tandplejen, antal underretninger
på barnet, forældres misbrugsbehandling og
tilknytning til jobcenter. Målgruppen vil være
familier med børn, der har én eller flere indgange
til kommunen, for eksempel i forbindelse med
ekstra behovssundhedspleje, ledighed eller
misbrugsproblemer. Gladsaxe Kommune vil
på baggrund af opsporingsmodellen tilbyde
familierne en forebyggende indsats.
Med regeringens initiativ om tidlig opsporing
af udsatte børn vil alle kommuner få mulighed
for at samle og videndele oplysninger, som
kommunerne allerede har. Derved øges
sandsynligheden for tidlig opsporing af de
familier og børn, som vi i dag ikke formår at
hjælpe tidligt nok.

Skærpet straf for brud på den særligt udvidede
underretningspligt
Det er afgørende, at børn får en god start på livet.
Desværre er der børn, som udsættes for svigt og
overgreb i hjemmet. For at hjælpe disse børn er
det afgørende, at myndighedspersoner, der får
kendskab til børn med behov for særlig støtte,
reagerer på det.

Regeringen foreslår:
• Straf med bøde eller fængsel indtil 4 måneder
for manglende overholdelse af fagpersoners
særlige underretningspligt
• Straffen skal under særligt skærpende omstændigheder kunne stige til fængsel indtil 1 år.
Særligt skærpende omstændigheder vil navnlig
kunne være:
•	Undladelsen er begået af en person med
ledelsesansvar
•	Undladelsen er begået forsætligt
•	Systematiske eller gentagne undladelser
•	Undladelsen har medført alvorlige personlige
skadevirkninger

Regeringen foreslår:
• Mulighed for tidlig dataunderstøttet opsporing
af udsatte børn ved at kommunerne får mulighed for at samkøre oplysninger. Målet er tidligt
at identificere udsatte børn, der er i risiko for at
opleve vold og mistrivsel i hjemmet
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Regeringen følger op
på indsatserne mod
parallelsamfund
Opfølgning på indsatserne mod parallelsamfund
Regeringen vil systematisk overvåge og følge op på
indsatserne mod parallelsamfund.

Regeringen foreslår:
• At udpege tre særlige ghetto-repræsentanter
med særlige kompetencer
• At ghetto-repræsentanterne skal følge udviklingen på indsatsområderne i strategien og implementeringen og effekterne af initiativerne. De
skal følge udviklingen i forhold til milepælene i
helhedsplanerne for de forskellige boligområder
• At ghetto-repræsentanterne får særlige kompetencer til fx at fremsætte konkrete forslag,
som den ansvarlige kommunalbestyrelse skal

behandle efter et følg-eller-forklar-princip. Hjemlen skal bruges i de tilfælde, hvor udviklingen
er utilfredsstillende og ghetto-repræsentanten
vurderer, at et eller flere konkrete forslag er
afgørende for at sikre tilstrækkelig fremdrift
Regeringen vil desuden udarbejde en årlig redegørelse, der giver overblik over indsatsen i forhold til
parallelsamfund og gennem temaanalyser følger
op på indsatsen på udvalgte områder. Regeringen
vil også afholde et årligt topmøde med fokus på
parallelsamfund. Her vil regeringen mødes med
KL, relevante kommuner samt eksperter og interessenter på området. På topmødet skal indsatserne
drøftes, og der skal udveksles erfaringer blandt
andet på grundlag af den årlige redegørelse og
afrapportering fra regeringens tre særlige ghetto
repræsentanter. Første møde planlægger vi at
afholde i efteråret 2018.

Regeringen vil systematisk
overvåge og følge op på
indsatserne mod parallelsamfund
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Bilag 1.
Øvrige regeringsinitiativer

Regeringen har allerede besluttet og igangsat en
række initiativer, der bidrager aktivt til at tage
hånd om udfordringerne med parallelsamfund
i Danmark.
Regeringen fører en stram, konsekvent og realistisk udlændingepolitik, som har været med til at
bringe antallet af asylansøgere i Danmark markant
ned. Der blev registreret ca. 3.500 asylansøgere i
2017. Det er det laveste antal asylansøgere på et år
siden 2008, hvor der blev registreret ca. 2.400 asyl
ansøgere. En kontrolleret tilstrømning af flygtninge
og indvandrere er en af forudsætningerne for, at
integrationen kan lykkes. Derudover er der gennemført og igangsat en række initiativer, der styrker tilskyndelsen til at deltage i det danske samfund og på det danske arbejdsmarked, bekæmper
kriminalitet samt modvirker isolation og asocial
adfærd. Initiativerne bidrager til at forebygge og
nedbryde parallelsamfund ved blandt andet at øge
tilskyndelsen til beskæftigelse, at sætte ind over
for bandemedlemmer, kriminelle og unge, der er
på kanten af loven, og styrke indsatsen over for
de, der ikke respekterer det danske demokrati og
danske værdier.
Bandeindsats, herunder Bandepakke III
Regeringen indgik i marts 2017 en politisk aftale
med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om
Bandepakke III, og i august præsenterede regeringen 12 yderligere initiativer, som bygger oven
på de 35 initiativer i Bandepakke III. Initiativerne
omfatter blandt andet indførelsen af et opholdsforbud, som gør det muligt at udelukke dømte
bandekriminelle fra at færdes i op til 10 år i det
område, hvor de har begået kriminalitet, skærpelse
af straffen for skyderi på offentligt tilgængelige
steder og for systematisk eller organiseret afpresning samt bedre redskaber til overvågning i blandt
andet særligt udsatte områder.
Endvidere etableres som led i satspuljeaftalen
for 2018 en bande task force, som skal støtte
kommunerne med at arbejde systematisk og
koordineret med forebyggelsen af rekruttering af
børn og unge til bandekriminalitet. Bande task
forcen forankres i Styrelsen for International
Rekruttering og Integration under Udlændinge- og
Integrationsministeriet.

Reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet
Med regeringens udspil til en reform af indsatsen
mod ungdomskriminalitet vil regeringen bryde
den negative spiral for unge kriminelle så tidligt
som muligt, så der bliver sat en stopper for fødekæden til banderne og andre kriminelle miljøer i
blandt andet de udsatte boligområder. Der oprettes ungdomskriminalitetsnævn, der vil kunne
skræddersy målrettede kriminalitetsforebyggende
foranstaltninger over for blandt andet unge, som
er på vej ud i en kriminel løbebane, og hvor den
sociale baggrund ofte er stærkt belastet.
Stramme, afbalancerede og realistiske
regler for ægtefællesammenføring, hvor
integrationen er i centrum
Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet
indgik d. 7. februar en aftale om ægtefællesammenføringsreglerne, der bl.a. betyder, at tilknytningskravet erstattes med et nyt integrationskrav,
hvor ægtefællesammenføring normalt kun kan
gives, hvis ægtefællerne opfylder 4 ud af 6 integrationsrelevante betingelser vedrørende begge
parters sprogkundskaber, erhvervserfaring og
uddannelse. Herudover skærpes flere af de gældende betingelser for ægtefællesammenføring, herunder boligkravet, så parrets bolig fremover ikke
må ligge i et boligområde omfattet af en ny liste
over boligområder, der mindst to år i træk opfylder 2 ud af de 4 kriterier vedrørende tilknytning
til arbejdsmarkedet, kriminalitet, uddannelse og
bruttoindkomst, der aktuelt indgår på den såkaldte ghettoliste. Aftalen strammer dermed kravene
for ægtefællesammenføring, men styrker muligheden for at få sin udenlandske ægtefælle med til
Danmark, hvis der på baggrund af begge ægtefællers forhold er udsigt til en vellykket integration.
Integrationsydelse
V-regeringen indførte pr. 1. september 2015 en
integrationsydelse for alle nytilkomne. Ydelsen er
med til at gøre det mere attraktivt at arbejde frem
for at være på offentlig forsørgelse. Pr. 1. april 2016
blev målgruppen udvidet til at omfatte alle, der
ikke opfyldte opholdskravet om ophold i mindst
7 år ud af de seneste 8 år. Pr. 1. juli 2018 vil ydelsen
blive nedsat med yderligere 3 procent som følge
af Aftalen om flere år på arbejdsmarkedet, som
regeringen og Dansk Folkeparti indgik i juni 2017.

Møde i Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget d. 24-04-2018

34

ÉT DANMARK
UDEN
PARALLELSAMFUND – INGEN GHETTOER I 2030
Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Regeringens forslag
til nye
gymnasiefordelingsregler
Bilag 1 - Side -34 af 40

I den forbindelse foretages der konsekvensændringer af gældende kontanthjælpslofter.
Pr. 1. oktober 2016 ændredes visitationsreglerne
for integrationsydelsesmodtagere, så alle nyankomne udlændinge under integrationsprogrammet skal visiteres jobparate i de første tre måneder,
medmindre det er åbenlyst, at de ikke er i stand til
at deltage i virksomhedsrettede tilbud. Dette sikrer
et øget fokus på, at flygtninge står til rådighed for
arbejdsmarkedet fra start.
Optjeningsprincipper
Samtidig med indførelsen af integrationsydelsen
for alle nytilkomne indførte V-regeringen et strammere optjeningskrav for ret til børnetilskud og
børne- og ungeydelser for flygtninge. Stramningen
indebærer, at flygtninge skal have haft bopæl eller
beskæftigelse i Danmark 6 år inden for de seneste
10 år.
Som led i Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger mellem regeringen og Dansk Folkeparti af
den 6. februar 2018 indføres pr. 1. januar 2019 et
strammere opholdskrav på sammenlagt 9 ud af
de seneste 10 år for at få ret til uddannelses- eller
kontanthjælp mod 7 år ud af 8 år i dag. Det strammere opholdskrav medfører, at det økonomiske
incitament til at overgå fra integrationsydelse til
beskæftigelse bliver større. I tillæg hertil indføres
som led i aftalen et krav om 2½ års beskæftigelse
inden for de seneste 10 år for at få ret til uddannelses- eller kontanthjælp. Beskæftigelseskravet er et
klart signal om, at forudsætningen for adgang til
kontanthjælp eller uddannelseshjælp er, at man
har bidraget aktivt til det danske samfund.
Med Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og
større fradrag for pensionsindbetalinger indføres
pr. 1. januar 2019 i øvrigt opholdskrav for ret til
arbejdsløshedsdagpenge, således at medlemmer af en a-kasse fremover skal have opholdt sig
lovligt her i riget eller i et andet EU/EØS-land i
sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år. Hvis
kravet ikke er opfyldt, kan den ledige have ret til
integrationsydelse. Personer, der har gennemført
en integrationsgrunduddannelse (IGU), undtages
fra opholdskravet. Øvrige dimittender undtages
ikke for opholdskravet.
Med aftalen indføres endvidere et opholdskrav
pr. 1. januar 2020 om, at en person skal have haft
lovligt ophold her i riget i sammenlagt 7 år inden
for de seneste 8 år for at opnå ret til fuld ressource
forløbsydelse under ressourceforløb, ledighedsydelse og fleksløntilskud. Indtil opholdskravet er
opfyldt, vil man i stedet kunne modtage de pågældende ydelser på integrationsydelsesniveau.

Kontanthjælpsloft og 225-timersreglen
Med Jobreform I fra november 2015 blev kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen indført. Herved
sikres en mærkbar økonomisk gevinst ved at gå fra
kontanthjælp til arbejde. Endelig betyder optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børneog ungeydelse for flygtninge, at de skal have haft
bopæl eller beskæftigelse i Danmark 6 år inden for
de seneste 10 år.
To- og trepartsaftaler om integration og oprettelse af Integrationsgrunduddannelsen (IGU)
V-regeringen indgik i marts 2016 to aftaler med
arbejdsmarkedets parter og KL om at styrke integrationsindsatsen. Aftalerne har med en bred vifte
af tiltag særligt fokus på at øge beskæftigelsen
blandt nytilkomne samt give kommuner og virksomheder mere smidige rammer for at varetage
integrationsindsatsen. Herunder styrket brug af
medbragte kompetencer samt krav om jobparathed og om en tidlig og kontinuerlig virksomhedsrettet indsats over for nyankomne flygtninge og
familiesammenførte. Videre er der etableret en
integrationsgrunduddannelse (IGU) som en ny
trædesten til arbejdsmarkedet for nytilkomne.
Et enklere og mere effektivt sanktionssystem
Beskæftigelsesministeren vil i foråret 2018 fremlægge et udspil om rådighedssanktioner og effektiv
kontrol, skabe en mere effektiv og konsekvent
sanktionering i kommunerne samt bekæmpe snyd
og fejludbetalinger af sociale ydelser.
Reform af danskuddannelsen
Den 17. november 2016 indgik V-regeringen
aftale med Liberal Alliance, Konservative,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om en reform
af danskuddannelser til voksne udlændinge, således at samspillet mellem danskundervisning og
beskæftigelse styrkes og dermed understøtter den
beskæftigelsesrettede integrationsindsats.
Styrket indsats mod fremmedkrigere
Regeringen har styrket indsatsen mod fremmedkrigere ved at forhindre, at fremmedkrigere kan
finansiere deres ophold i konfliktområder med
offentlige midler. Der er skabt en klar hjemmel til
at stoppe udbetalinger af offentlige ydelser og til
at kræve dem tilbagebetalt. Desuden er der indført
en automatisk treårig karantæneordning i ydelsessystemet for dømte fremmedkrigere, som fx har
modtaget en dom for at tilslutte sig væbnede styrker i udlandet og samtidig har modtaget offentlige forsørgelsesydelser under opholdet uden for
Danmark.
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Bekæmpelse af parallelsamfund og social
kontrol på dagtilbudsområdet
Regeringen indførte i foråret 2017, at forældre til
børn uden for dagtilbud har pligt til at lade deres
barn deltage i en sprogvurdering og i en eventuel
efterfølgende sprogstimulering. Kommunen har
pligt til at standse børneydelsen, hvis forældrene
ikke overholder deres pligt, og der ikke foreligger
omstændigheder, der kan forklare, at forældrene
ikke efterlever deres pligt.
Aftale om styrket tilsyn med de frie grundskoler
Med aftalen fra efteråret 2017 strammes kravene
til oprettelsen af nye skoler og samtidig vil det
blive muligt at fratage en friskole sit statstilskud,
uden at den først har været under skærpet tilsyn,
hvis for eksempel skolens ledere eller lærere har
ytret støtte til terror. Fremover vil der også være et
forbud mod anonyme donationer til frie grundskoler. I alt indeholder aftalen 10 konkrete stramninger, der alle sikrer bedre gennemsigtighed med,
hvem der støtter skolen samt sikrer overholdelse af
frihed- og folkestyre-kravet og kravet om, at skolen
skal være uafhængig.
National handlingsplan om forebyggelse og
bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering
I oktober 2016 fremlagde V-regeringen en national
handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af
ekstremisme og radikalisering, som indeholder
41 nye initiativer fordelt på 9 indsatsområder,
herunder etablering af Nationalt Center for
Forebyggelse af Ekstremisme, som bl.a. rådgiver
kommunerne. Der er med satspuljeaftalen for
2017 på integrationsområdet afsat 90,7 mio. kr.
til initiativerne i handlingsplanen, ligesom der på
finansloven for 2017 er afsat en ramme på 64 mio.
kr. til initiativerne.

35

National handlingsplan om f orebyggelse
af æresrelaterede konflikter og negativ
social kontrol
V-regeringen lancerede i oktober 2016 en handlingsplan, som indeholder 14 initiativer målrettet
bedre hjælp til ofre for æresrelaterede konflikter og
negativ social kontrol, styrket forebyggelse, mobilisering af opgør med undertrykkende normer og
negativ social kontrol samt en systematisk vidensog dokumentationsindsats. Med satspuljeaftalen
for 2017 på integrationsområdet er der afsat 73,4
mio. kr. til initiativerne i handlingsplanen.
Større gennemsigtighed i forhold til
udenlandske donationer til trossamfund
På baggrund af en arbejdsgrupperapport om
større gennemsigtighed med udenlandske donationer til trossamfund besluttede regeringen
i juni 2017, at 1) anerkendte trossamfund forpligtes til at indsende det seneste årsregnskab til
Kirkeministeriet med henblik på offentliggørelse
på Trossamfundsregistrets hjemmeside (jf. lov
om trossamfund uden for folkekirken, som blev
vedtaget den 7. december 2017), 2) foreninger
m.v. skal oplyse om udenlandsk støtte for at
blive godkendt af SKAT som almenvelgørende
eller almennyttig forening m.v. (trådt i kraft den
1. januar 2018), og 3) foreninger skal vejledes om
god standard for åbenhed om foreningens virke,
integritet og finansiering (informationsmateriale
forventes færdigudviklet primo 2018).
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Bilag 2.
Boligområder fordelt på strategiens
afgrænsning af boligområder

Udsatte områder
Ghettoområder
De hårdeste
2017 ny definition 2017 ny definition ghettoområder

Områder

Kommuner

Lundtoftegade

København

X

Aldersrogade

København

X

X

Mjølnerparken

København

X

X

Sjælør Boulevard

København

X

Akacieparken

København

X

Gadelandet/Husumgård

København

X

X

Tingbjerg/Utterslevhuse

København

X

X

Bispeparken

København

X

X

Stærevej mv.

København

X

Degnegården mv.

København

X

Hørgården

København

X

Brøndby Strand

Brøndby

X

Værebroparken

Gladsaxe

X

Hedemarken

Albertslund

X

Tåstrupgård

Høje Taastrup

X

Charlotteager

Høje Taastrup

X

Gadehavegård

Høje Taastrup

X

Vejleåparken

Ishøj

X

Nivåhøj

Fredensborg

X

Karlemoseparken

Køge

X

Rønnebærparken/Æblehaven

Roskide

X

Agervang

Holbæk

Ringparken

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Slagelse

X

X

X

Motalavej

Slagelse

X

X

X

Lindholm

Guldborgsund

X

X

Solbakken mv.

Odense

X

X

Ejerslykke

Odense

X

Korsløkkeparken Øst

Odense

X

X

Vollsmose

Odense

X

X

Byparken/Skovparken

Svendborg

X

Nørager/Søstjernevej mv.

Sønderborg

X
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Udsatte områder
Ghettoområder
De hårdeste
2017 ny definition 2017 ny definition ghettoområder

Områder

Kommuner

Præstebakken/Syrenparken

Esbjerg

X

Stengårdsvej

Esbjerg

X

Hedelundgårdparken

Esbjerg

X

Høje Kolstrup

Aabenraa

X

Korskærparken

Fredericia

X

Søndermarksvej mv.

Fredericia

X

Sønderbro

Horsens

X

Sundparken

Horsens

Munkebo

X

X

X

X

X

X

X

Kolding

X

X

X

Skovvejen/Skovparken

Kolding

X

X

X

Finlandsparken

Vejle

X

X

X

Løget By

Vejle

X

Holtbjerg

Herning

X

Trekanten

Holstebro

X

Glarbjergvej-området

Randers

X

Gammel Jennumparken

Randers

X

Resedavej/Nørrevang II

Silkeborg

X

Højvangen

Skanderborg

X

Bispehaven

Aarhus

X

X

X

Skovgårdsparken

Aarhus

X

X

Gellerupparken/Toveshøj

Aarhus

X

X

Langkærparken

Aarhus

X

X

Havrevej

Thisted

X

Ellekonebakken

Viborg

X

Løvvangen

Aalborg

X

Sebbersundvej mv.

Aalborg

X
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Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget
Dato: 7. marts 2018

FAKTA OM: Regionsrådets opgaver på det gymnasiale uddannelsesområde
Regionsrådene har en række opgaver i forhold til både kapacitet og fordeling på de
gymnasiale uddannelser, som er beskrevet nedenfor. Det fremgår af beskrivelsen, at
opgaverne i forhold til de almengymnasiale hhv. de erhvervsgymnasiale uddannelser
er forskellige.
Regionsrådene koordinerer kapaciteten på stx, hf, hhx og htx i samarbejde med de offentlige, selvejende institutioner. Formålet er at sikre et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud i regionen ved hjælp af den geografiske placering og kapaciteten på
uddannelserne.
Som led i koordineringen af kapaciteten på stx, hf, hhx og htx skal regionsrådene
• Orienteres om alle gymnasiale uddannelsesinstitutioners optagekapacitet for
det kommende skoleår. Regionerne indberetter kapaciteten til Undervisningsministeriet senest 1. februar hvert år.
• Afgive indstilling til Undervisningsministeriet om oprettelse og nedlæggelse
af offentlige gymnasiale uddannelsessteder.
På de almengymnasiale uddannelser stx og hf har regionerne derudover til opgave at
• Godkende den geografiske afgrænsning af de forpligtende samarbejder, inden
for hvilke de offentlige almene gymnasier (stx) og hf-institutioner skal samarbejde om koordinering af kapaciteten, studieretninger mv.
• Afgive indstilling til Undervisningsministeriet om pålæg af kapacitetsloft på
offentlige almengymnasiale uddannelsesinstitutioner for at sikre en bred uddannelsesdækning, såfremt væksten på et eller flere gymnasier truer elevgrundlaget på naboinstitutioner sådan at alle unge uanset deres bopæl har adgang til et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud overalt i landet.
Når det gælder fordelingen af elever til stx og hf, skal regionrådene
• Nedsætte fordelingsudvalg svarende til afgrænsningen af de forpligtende samarbejder, som består af rektorerne for de almene gymnasier og hf-institutioner,
der ligger i hvert fordelingsområde, samt repræsentant(er) for regionsrådet.
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•
•
•

Stille sekretariat til rådighed for fordelingsudvalgene, som har ansvar for fordeling og genbehandling af sager.
Afgøre retslige spørgsmål vedrørende fordelingsudvalgenes afgørelser af genbehandlingssager.
Informere om bl.a. gymnasiale tilbud, kapacitet og fordelingsregler for stx og
hf.

Fire fordelingsudvalg i Region Hovedstaden: Centrum, Vest, Nord og Nordsjælland
Regionsrådet tiltrådte i 2007 efter ønske fra de offentligt selvejende almengymnasiale
institutioner, at der blev etableret fire geografisk opdelte fordelingsudvalg, som i afgrænsning svarer til inddelingen i forpligtende samarbejder. I dag omfatter de følgende offentlige og private stx-gymnasier og hf-institutioner:
Centrum: Frederiksberg Gymnasium, Ørestad Gymnasium, Tårnby Gymnasium og
HF, Københavns åbne Gymnasium, Gefion Gymnasium, Rysensteen Gymnasium,
Sankt Annæ Gymnasium, Christianshavns Gymnasium, Frederiksberg HF-kursus, HFCentret Efterslægten, KVUC, VUC KBH SYD-Amager og de private gymnasier: Det
frie Gymnasium, Ingrid Jespersens Gymnasieskole, N. Zahles Gymnasieskole, Niels
Steensens Gymnasium og Københavns Private Gymnasium.
Vest: Høje-Taastrup Gymnasium og HF, Next - Sydkystens Gymnasium, Next - Albertslund Gymnasium, Hvidovre Gymnasium og HF, Rødovre Gymnasium, Nørre
Gymnasium, Falkonergårdens Gymnasium og HF, VUC Vestegnen, VUC KBH SYDHvidovre og de private gymnasier: Brøndby Gymnasium, Johannesskolen, Høje Taastrup Private Gymnasium og Hovedstadens Kristne Gymnasium.
Nord: Aurehøj Gymnasium, Gl. Hellerup Gymnasium, Øregård Gymnasium, Ordrup
Gymnasium, Virum Gymnasium, Nærum Gymnasium, Borupgård Gymnasium, Gladsaxe Gymnasium, Herlev Gymnasium og HF, Gentofte HF, VUC Lyngby, Lyngby
Gymnasium - KNord og de private gymnasium: Bagsværd Kostskole og Gymnasium,
Michael Skolen og Vidar Skolen.
Nordsjælland: Allerød Gymnasium, Birkerød Gymnasium og HF, Egedal Gymnasium
og HF, Espergærde Gymnasium og HF, Frederiksborg Gymnasium og HF, Frederikssund Gymnasium, Frederiksværk Gymnasium og HF, Gribskov Gymnasium, Helsingør Gymnasium, Rungsted Gymnasium og HF, VUC Nordsjælland; Hillerød og Helsingør, samt de private gymnasier: Marie Kruses Skole, Nordsjællands Grundskole og
Gymnasium samt HF og Rudolf Steiner Skolen Kvistgård.
Elevfordeling efter gældende regler
Et gymnasiums optagekapacitet sammenholdt med dets søgetal er grundlaget for at
vide, om alle 1. prioritetsansøgere kan optages uden videre, eller om ansøgernes fordeling skal afgøres af et fordelingsudvalg.
Som reglerne er i dag, fordeles ansøgerne som hovedregel til overansøgte almengymnasiale uddannelsesinstitutioner efter transportafstanden mellem elevens bopæl og institutionen. Når en institution har kapacitet til at optage alle ansøgere, sker det uden
fordelingsudvalgets mellemkomst. Hvis en institution derimod har flere ansøgere, end

FAKTA OM: Regionsrådets opgaver på det gymnasiale uddannelsesområde

Møde i Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget d. 24-04-2018

Side 2

Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Regeringens forslag til nye gymnasiefordelingsregler
Bilag 2 - Side -3 af 3

den har plads til, skal fordelingsudvalget fordele pladserne til de elever, der bor tættest
på institutionen. De elever, der ikke kan få plads, omfordeles til de institutioner, de har
søgt som 2.-5. prioritet. Hvis det ikke er muligt at give en elev plads på nogen af de
prioriterede ønsker, henvises eleven til en institution med ledig kapacitet inden for 60
minutters transporttid fra bopælen.
Der er nogle elever, som ikke fordeles på baggrund af afstanden mellem bopæl og institution. Det gælder fx eliteidrætselever og elever med særlig profil i forhold til den
institution, eleven har søgt.

FAKTA OM: Regionsrådets opgaver på det gymnasiale uddannelsesområde
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Til:

Erhvervs-, Vækst og Forskningsudvalget
Dato: 8. marts 2018

Bilag 1. The Greater Copenhagen & Skåne Committee – resultater i 2017
Greater Copenhagen-samarbejdet har til formål at skabe vækst og beskæftigelse i hele
metropolen, dels gennem fælles projekter, dels ved at sætte fælles strategisk retning
for medlemsorganisationernes erhvervspolitiske initiativer.
I det følgende er en opsummering af resultaterne af udmøntningen af The Greater Copenhagen & Skåne Committee’s Handlingsplan 2017.
Resultater i 2017
Trafikcharter
Greater Copenhagens trafikcharter danner grundlag for en fælles indsats for at styrke
og koordinere den overordnede infrastruktur i regionen. Infrastrukturprojekterne i
charteret er nødvendige investeringer for at sikre fremtidig vækst og udvikling i Greater Copenhagen ved at skabe såvel international som indre tilgængelighed i hele regionen.
Resultater i 2017:
• Fælles høringssvar fra Greater Copenhagen til den nationale svenske ”Nationell plan för transportsystemet 2018-2029”med synspunkter på det svenske
højhastighedsnet.
• Godkendelse af det store Interreg-projekt ”Et sammenhængende transportsystem i Greater Copenhagen”.
Arbejdsmarkedsintegration og grænsehindringer
Etablering af et fælles arbejdsmarked i Greater Copenhagen er af højeste prioritet for
samarbejdet. Tilgængelighed er afgørende for, at arbejdskraft og virksomheder kan arbejde og operere uhindret i hele metropolen. Greater Copenhagen-samarbejdet gør
derfor en betydelig indsats for at fjerne hindringer, herunder ikke mindst grænsehindringer, som står i vejen for mobilitet og integration på arbejdsmarkedet.
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Resultater i 2017:
• Strategi for GCSC’s arbejde af grænsehindringer (på baggrund af analyse fra
DamVad)
• Klynger som brohoved:
- Kortlægning af relevante klynger og mini-survey om samarbejdsmønstre mellem klynger i Greater Copenhagen Cluster
Catalogue 2017.
- Greater Copenhagen Cluster Summit med 70 deltagere fra 35
klynger fra hele Greater Copenhagen samt forskellige support
aktører som fx (Interreg, Enterprise Europe Network og EU
kontorer). 7 ideer til samarbejde blev identificeret og arbejdes
videre på.
• Markedsføring af Øresundseksperterne.
• Kortlægning af tværregionale arbejdsmarkedsindsatser i Greater Copenhagen.
• 83 match af akademikere til SMV’ere via Greater Copenhagen akademiker
match.
Digital infrastruktur
Greater Copenhagen skal udvikles til at være et gigabit-samfund med digital infrastruktur i verdensklasse, så hele regionen er digitalt konkurrencedygtig internationalt.
Resultater i 2017:
• Der er udarbejdet fakta og dækningskort for bredbåndsdækning i Greater Copenhagen.
• Gennemførsel af en samfundsøkonomisk analyse.
• Der er udarbejdet et signaturprojekt til handlingsplan 2018.
• Charter for Greater Copenhagen Gigabit er vedtaget.
Fælles fødevaresatsning
Greater Copenhagens fødevaresatsning tjener til at styrke og understøtte udviklingen
i fødevaresektoren i regionen. Indsatsen sker på tre områder:
1) Forskning og innovation med henblik på at skabe bedre forbindelse mellem
forskning og virksomheder.
2) Fødevarer og oplevelse med fokus på at udviklingen af kvalitetsfødevarer i regionen.
3) Offentlig-privat samarbejde som drivkraft for udvikling og omstilling af fødevaresektoren.
Resultater i 2017:
• Kick-off med involvering af 40 fødevareaktører, erhvervsfremmeaktører og
offentlige organisationer i Greater Copenhagen og identifikation af de 5 centrale indsatsområder for fødevaresatsningen.
Turisme
Identifikation og iværksættelse af fælles indsatsområder for initiativer på turismeområdet. Fire arbejdsspor er fastlagt:
1) Forretningsudvikling og beskæftigelse.
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2)
3)
4)

Zoom Out – kendskab, forankring og kortlægning af kommunale og regionale
aktører i Greater Copenhagen.
Great insigts – analyse og markedsprioritering.
Great start – picking the low hanging fruits.

Resultater i 2017:
• 1: Forstudie med medfinansiering fra InterReg.
• 2: Viden mellem den offentlige DMO (Destinationsorganisation) på kommunalplan i de tre regioner via workshops.
• 4: Pilotindsatser (nogle fortsætter i 2018): Et hav, to byer – Markedskampagne
mod det kinesiske marked, Hven og København – the perfect match for the
chinese market, Destinations- og eventsamarbejde mellem Helsingør og Helsingborg, Destination Bornholm og Woco Content Cooperation, Markedsføring land og storby – Visit Sydsjælland & Møn med WoCo, Worldpride 2020
og Eurogames 2020 – eventsamarbejdet mellem København, Malmø og
Skåne.
International markedsføring
Greater Copenhagen-samarbejdet har som målsætning at gøre regionen mere synlig og
attraktiv for internationale investorer, virksomheder, talenter og turister. Til det formål
driver samarbejdet kampagner via sociale medier og internet rettet mod specifikke
målgrupper i udlandet. Kampagnerne udføres for Greater Copenhagen af operatørerne
Copenhagen Capacity og Business Region Skåne/Invest in Skåne.
Resultater i 2017:
• Udvikling/afvikling af digitale markedsføringskampagner målrettet ingeniører, tech, start-up, life science, food og logistics – alle med gode resultater.
• Greater Copenhagen-samarbejdets finansieringspulje har godkendt de første
fire digitale kampagner, som vil blive gennemført i 2017 – primo 2018 i samarbejde med Invest in Skåne: Life Science – business (er igang), Life Science
– talent, Tech – talent (er igang), Cleantech og ICT.
• Dialog med kommuner: Der er afholdt workshops med 23 kommunikationsog erhvervschefer fra østdanske kommuner i Greater Copenhagen-samarbejdet om Greater Copenhagen-brandet, international markedsføring og hvordan
vi sikrer, at det bliver relevant for flere virksomheder at bruge.
Greater Copenhagen Brandet
Det fælles brand skal give virksomheder, vidensinstitutioner, kommuner og regioner
større international gennemslagskraft. Brandingen sker ved operatørerne Copenhagen
Capacity og Business Region Skåne.
Resultater i 2017:
• Brugere af brandet i Østdanmark (virksomheder, organisationer, videninstitutioner, kommuner og regioner): 128 – heraf størstedelen af virksomhederne
som medvirkende i de digitale kampagner (82 hvoraf 6 er fra Skåne).
• 31 ud af 33 skånske kommuner har i efteråret fået de nødvendige værktøjer og
viden til at anvende brandet Greater Copenhagen i deres kommunale kommunikation. De øvrige kommuner vil blive kontakte i første kvartal af 2018.
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One Point Entry
One Point Entry er Greater Copenhagens fælles modtageservice for udenlandske studie- og delegationsbesøg til metropolen. Med etablering af en afdeling i Skåne dækker
One Point Entry nu hele Greater Copenhagen.
Resultater i 2017:
• 386 besøgshenvendelser behandlet.
• Virksomheder har fået udbytte af inddragelse 49 gange.
• 14 kommuner har fået besøg via One Point Entry.
• 12 fælles besøg gennemført over Øresund.
Investorportalen
Investorportalen skal give et samlet overblik over investeringsmuligheder for byudvikling samt bygge- og anlægsprojekter i hele Greater Copenhagen.
Resultater i 2017:
• 5 nye danske projekter + 2 nye danske kommuner er kommet til på portalen i
2. halvår, således at der er i alt 41 danske projekter og 23 danske kommuner
repræsenteret.
• Invest in Skåne har haft dialog om portalen med stort set alle 33 skånske kommuner via møder med de regionale kommunesamarbejder. På den svenske
side er der i alt 10 projekter samt 6 kommuner repræsenteret.
• Dvs. portalen ultimo 2017 rummer i alt 50 projekter og dækker 29 kommuner,
hvilket er én kommune og ét projekt mere end målsætningen for 2017.
Lighting Metropolis
Greater Copenhagen skal videreudvikles til et førende ’living lab’ for Smart Urban
Lighting gennem innovative demonstrationsprojekter for belysnings-løsninger i metropolen, som kan tiltrække besøgende fra hele verden. Fokusområder er lysdesign, biologisk lys, miljø og klima, økonomi og effektivitet.
Resultater i 2017:
• Definition af 30 demonstrationsprojekter.
• Internationalt arbejde:
- Fokus på de fem førende byer ud over Greater Copenhagen for at opbygge
relationer og samarbejder med aktører, der også er på forkant.
- Ranking af verdens største belysningsvirksomheder.
- Samarbejdet med den globale lysorganisation for byer, LUCI, er styrket i
perioden.
• Analyse om arbejdsmarkedets behov for nye kompetencer og udbuddet af uddannelser indenfor kompetenceområderne.
Interreg-projektet ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society
Støttet af Interreg skal projektet ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society
sikre, at potentialerne i forskningsanlæggene ESS og MAX IV udnyttes fuldt ud af
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Greater Copenhagen. Dette sker bl.a. ved at øge antallet af unge forskere, som anvender teknologien knyttet til ESS og MAX IV.
Resultater i 2017:
• Interreg-projektet: 169 af de planlagte 176 forskningseksperimenter er godkendt (november 2017). Arbejdet med at bekæmpe de identificerede grænsehindringer videreføres af The Greater Copenhagen & Skåne Committee. To
væsentlige hindringer er allerede fjernet via LEX-ESS – ikke-EU borgere ansat på ESS kan nu bosætte sig i Danmark og være omfattet af den danske forskerskatteordning. De planlagte udlandsaktiviteter under International Attraktionskraft er gennemført. De planlagte expat events er gennemført.
• The Bridge: Der er gennemført en konference hos Dansk Industri den 22-23.
august 2017 med ca. 350 deltagere fra hele verden. Derudover er der gennemført en række The Bridge Talks.
• MAX IV datacenter: Der er lagt en plan for opbygning af datacenteret. Der
er oprettet et innovationsforum med fokus på, hvordan datacenterets løsninger
får værdi i andre sammenhænge.
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Greater Copenhagen

Greater Copenhagen

ÉT BRAND, MANGE RESULTATER

FORORD

Den 1. januar 2016 forenede vi os under ét
brand og etablerede The Greater Copenhagen
& Skåne Committee. Med udgangspunkt i
kernefortællingen om vores bæredygtige
metropol, hvor lighed og livskvalitet er i fokus,
og hvor forretningsmulighederne trives, har vi
skabt både politiske og konkrete resultater:

 Vi har vedtaget et trafikcharter, der giver
I Greater Copenhagen &
 Skåne Com
mittee er ambitionen klar:

Vi vil skabe en metropol
med bæredygtig vækst,
beskæftigelse og gode
vilkår for borgere, virk
somheder og besøgende.
Det vil vi, fordi den internationale kon
kurrence er hård, og fordi vi skal være
konkurrencedygtige, når det kommer til
at tiltrække virksomheder, talenter og
investeringer.
Vi vil kort sagt være den foregangs
metropol, som andre storbyer og vækst
centre henter inspiration hos, når det
gælder bæredygtig vækst, jobskabelse
og livskvalitet.
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os et fælles afsæt for udviklingen af vores
infrastruktur
Vi har fjernet flere grænsehindringer, så
vi er nærmere ambitionen om ét fælles
arbejdsmarked
Vi har tiltrukket internationale talenter,
investeringer og virksomheder
Vi har sikret, at vores regeringer gennem
fører en strategisk analyse af en fast forbin
delse mellem Helsingør og Helsingborg

Og fremtiden byder på flere spændende mu
ligheder for vækst. Femern Bælt-forbindelsen
vil skabe en ny geografisk region, der strækker
sig mellem Hamborg, København og Skåne.
Med en fremtidig transporttid på kun 2,5 timer
til Hamborg er vækstpotentialet stort. Derfor
har vi i 2017 indgået samarbejdsaftale med
Metropolregionen Hamborg, der yderligere
sikrer Greater Copenhagens fremtid i den
europæiske vækstelite.

VI VIL SKABE DE BEDSTE
BETINGELSER FOR VÆKST
Vi er allerede godt på vej. Med Handlingsplan
2018-2019 markerer vi et nyt kapitel i vores
fælles historie. Handlingsplanen har fokus på
tre signaturprojekter, som er afgørende for
hele Greater Copenhagens udvikling:

Greater
Copenhagen
som F&U life
sciencecentrum

Greater
Copenhagen
Gigabit

Greater
Copenhagen
– Grænseløs
kollektiv
trafik

Med de tre signaturprojekter fokuserer vi ud
viklingen af Greater Copenhagens styrkepo
sitioner og skaber de bedste betingelser for
bæredygtig vækst, beskæftigelse og velfærd.
Således sikrer vi, at borgere, virksomheder og
besøgende trives i vores fælles metropol, og
at vi sammen realiserer vores fælles mål og
vision.
Rigtig god vækst!

The Greater Copenhagen & Skåne Committee
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Greater Copenhagen
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Greater Copenhagen

Greater Copenhagen

HVAD ER
GREATER COPENHAGEN?
Greater Copenhagen er et erhvervspolitisk partnerskab.
Vi er sammensat af 79 kommuner og 3 regioner i Skåne, Hovedstaden og Sjælland, men arbejder i fællesskab for, at udenlandske
virksomheder og investorer betragter os som én samlet metropol:
Greater Copenhagen.
Vi arbejder for at skabe mere vækst og flere job, så vi sammen
kan klare os imod stærke metropoler som Stockholm, Berlin og
Amsterdam i den hårde konkurrence om at tiltrække investeringer
og kvalificeret arbejdskraft.

2
1

3

LANDE

REGIONER

4

MIO. INDBYGGERE

VISION

79

KOMMUNER
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Greater Copenhagen

Greater Copenhagen

OUR VISION
Greater Copenhagen is the centre
of sustainable growth and quality of life.
Because we offer agile, collaborative and accessible conditions
– where people and businesses can unleash their potential.
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Greater Copenhagen

FOKUS
OMRÅDE

SIGNAT

UR

PR

OJ
E

SI
G

KT

I Greater Copenhagen har vi politisk udpeget fire strategiske fokus
områder, som danner rammen for vores arbejde:

Bedre infra
struktur og
mobilitet

Tiltrækning af
talent, turisme
og investeringer

International
markedsføring

FOKUS
OMRÅDE

Én integreret
vækstregion

VISION

Greater Copenhagen
som F&U life sciencecentrum

NATURPROJEK
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Greater Copenhagen
Gigabit

Vi gennemfører signaturprojekterne i et tæt og forpligtende sam
arbejde med vores erhvervsliv, operatører, vidensinstitutioner og
myndigheder. Det gør vi for at sikre, at projekterne giver mening,
har relevans og kan føres ud i livet.

10

FOKUS
OMRÅDE

FOKUS
OMRÅDE

S IG

Fokusområderne er gensidigt afhængige, og vi vægter dem
derfor lige højt. I handlingsplanen bliver de fire fokusområder
bundet sammen i tre større fællesindsatser – signaturprojekter
- som skal styrke Greater Copenhagens vækstbetingelser og
internationale konkurrenceevne:

JEKT
PRO
UR
AT
N

4 FOKUSOMRÅDER 3 SIGNATURPROJEKTER

Greater Copenhagen
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Greater Copenhagen
– Grænseløs kollektiv
trafik
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Greater Copenhagen

Greater Copenhagen

GREATER COPENHAGEN SOM
F&U LIFE SCIENCE-CENTRUM
Greater Copenhagen er den største life science
region i Norden. Og med 36.000 ansatte udgør
life science-branchen en hjørnesten i Greater
Copenhagens økonomi. Med en stigende global
efterspørgsel på nye teknologier og behandlings
muligheder, har branchen fortsat stort globalt
vækstpotentiale. Derfor skal vi skabe de bedste
vækstbetingelser på life science-området, så vi 
kan konkurrere med de bedste i verden.

RESULTATER
Tiltrukket mere end 100 internationale life
science-talenter
Sikret 800 nye leads i life science talent pool

INDSATSER

Tiltrukket tre forskningstunge pharma- og/
eller biotekvirksomheder samt 10 kvalifice
rede leads*

Øge antallet af produktions- og forsk
ningsaktiviteter i regionen gennem en
styrket investeringsfremmeindsats

Med signaturprojektet vil vi markedsføre og yder
ligere styrke Greater Copenhagen som life science-
centrum og derved tiltrække talenter, forskere og
udenlandske forsknings- og produktionsaktiviteter
til vores metropol. Sammen med private og offent
lige aktører, som fx Medicon Valley Alliance, vil vi
internationalt promovere metropolens vækst- og
forskningsmuligheder. Fx ved at fremhæve samar
bejdsmulighederne med vores 7 science parks, 15
universiteter og over 400 virksomheder på områ
det.

EFFEKTER
En styrket life science-sektor
i Greater Copenhagengeografien
Nye internationale produktionsog forskningsfaciliteter inden
for life science i Greater
Copenhagen-geografien

Styrke talentmassen gennem inter
national markedsføring af job- og
forskningsmuligheder i samarbejde
med industrien

Indsatsen skal føre til en strukturel og permanent
forbedring af life science-økosystemet i Greater
Copenhagen. Derfor vil vi samarbejde med centrale
aktører og fonde om at styrke branchens vækstbe
tingelser. Styrkelsen af økosystemet er en længere
proces, og signaturprojektet markerer således
startskuddet på en flerårig strategisk satsning på
life science.

Et dynamisk økosystem hvor
mindre biotekvirksomheder har
mulighed for at interagere med
big pharma.

Markedsføre Greater Copenhagens
styrkepositioner

*Resultaterne forudsætter en gearing af midlerne gennem
samarbejde med private fonde
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Greater Copenhagen

GREATER COPENHAGEN
GIGABIT

RESULTATER
Katalog over modeller for finansiering og
OPS, som muliggør en bredere udrulning af
infrastruktur

Adgang til højhastighedsbredbånd har stort samfunds
økonomisk potentiale. Derfor skal Greater Copenhagen
være et ledende gigabitsamfund, hvor digitalisering, data
og intelligente løsninger giver metropolens borgere og
virksomheder de bedste muligheder.
Skal Greater Copenhagen være digitalt verdensledende,
kræver det, at alle har adgang til god digital infrastruktur,
at arbejdsstyrken har de rette digitale kompetencer, og
at virksomhederne udvikler og udnytter digitaliseringens
muligheder.
I dag er der stadig store områder i Greater Copenhagen,
som ikke har en tilstrækkelig god digital infrastruktur, og
der mangler overblik over de digitaliseringsinitiativer, det
offentlige ønsker at udvikle. Derudover har Østdanmark
og Skåne forskellige udgangspunkter, styrker og mulig
heder på det digitale område.
Skal vi drive den digitale udvikling fremad, skal vi drage
nytte af hinandens erfaringer og styrkepositioner. Hidtil er
udviklingen af digital infrastruktur og digitalisering foregå
et i to forskellige spor. Der er nu behov for at se det som
ét udviklingsområde. Derfor vedtog Greater Copenhagen-
parterne i december 2017 et fælles charter for digital
infrastruktur og digitalisering. Signaturprojektet bygger
videre på det fælles charter og vil positionere Greater
Copenhagen globalt som det sted, hvor digitale løsninger
udvikles og skaleres. En øget digitalisering vil tiltrække
virksomheder og kvalificeret arbejdskraft til metropolen
og sikre vækst i både by og land.

Greater Copenhagen

EFFEKTER
Bedre digital infrastruktur

Vedtagne fælles retningslinjer for udrulning
vil gøre d
 et nemmere for branchen at 
udrulle infrastruktur

INDSATSER

Vedtagne fælles prioriteringer af vækstrette
de d
 igitaliseringsindsatser skaber et fælles
træk mellem brancher, virksomheder og det
offentlige

Udvikle nye modeller for finansiering
og OPS i samarbejde med branche og
stat til udrulning af digital infrastruktur

Kortlægning af offentlig efterspørgsel hjælper
virksomhederne til at skabe de r ette løsninger

Fælles retningslinjer for udrulning af
digital infrastruktur

Det bliver tydeligt for omverdenen, at Greater
Copenhagen er digitalt verdensledende

Fælles prioritering af vækstrettede
digitaliseringsindsatser

I samarbejde med virksomheder,
uddannelsesinstitutioner og arbejdstager
organisationer er der udviklet voksen- og
efteruddannelsesindsatser

Kortlægge offentlig efterspørgsel i
forhold til digitalisering

Større vækst i virksomhederne

Arbejdsstyrken har de rette
digitale kompetencer

Udvikling af digital platform, der beskri
ver Greater Copenhagens indsatser for
omverdenen
Styrke digitale kompetencer
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Greater Copenhagen

Greater Copenhagen

GREATER COPENHAGEN
– GRÆNSELØS KOLLEKTIV TRAFIK
Greater Copenhagen arbejder for at skabe en inte
greret og bæredygtig vækstregion med et fælles og
integreret arbejdsmarked. Det skal det være let og
attraktivt at bo, leve og rejse i Greater Copenhagen.
Metropolens indbyggere og besøgende skal opleve
Greater Copenhagen som en sammenhængende
metropol med gode muligheder for at søge job og
uddanne sig i alle dele af geografien.

EFFEKTER

I 2017 udpegede EU-Kommissionen Greater
Copenhagen som foregangsmetropol for samar
bejde på tværs af grænser. I den forbindelse blev
det påpeget, at en bedre kollektiv transport på
tværs af grænser, vil styrke Greater Copenhagen
som integreret og funktionel metropol.

INDSATSER

Et stærkere Greater
Copenhagen-brand

Bidrage til at løse to til tre grænse
hindringer pr. år

Øget arbejdsmarkeds
integration

RESULTATER

Et robust samarbejde mellem
regionernes trafikoperatører,
så de fremadrettet plan
lægger og udvikler deres
trafiksystemer sammen

Aktivt understøtte Öresunddirekt
Etablere et langsigtet samarbejde
mellem Skånetrafikken, DSB, Movia og
centrale aktører i Greater Copenhagen

Derfor arbejder Greater Copenhagen for at fjerne
grænsehindringer, gøre pendling lettere og med
bedre og grænseløs kollektiv trafik øge mobiliteten i
hele Greater Copenhagen.

Kortlægge muligheder og udfordringer
for realiseringen af grænseløs kollektiv
trafik

Det vil vi gøre ved at løse to til tre grænsehindringer
pr. år, aktivt sikre lettilgængelig og aktuel informa
tion til rejsende samt udvikle en kollektiv trafik på
tværs af Greater Copenhagen.

Analyse af muligheder i de nuværende og
fremtidige kollektive trafiksystemer
Handlingsplan for fælles trafikinformation og
billetkøb for intra-regionale rejser og rejser
på tværs af grænser
Handlingsplan for markedsføring af nye
tjenester

Handlingsplan for indførelse af komplet
billetudbud for intra-regionale rejser
samt ensartet trafikinformation i den
samlede geografi

Med signaturprojektet øger vi arbejdsmarkedsinte
grationen ved bl.a. at styrke samarbejdet mellem
trafikoperatører og derved skabe større mobilitet.

Handlingsplan for fælles markedsføring
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Greater Copenhagen

DE INDSATSER VI
ARBEJDER VIDERE MED
På greatercph.dk/greatercph.se kan du få
et overblik over de igangværende indsatser
fra Greater Copenhagens handlingsplaner
for 2016 og 2017.

INTERNATIONAL
MARKEDSFØRING

INVESTOR
PORTALEN

Greater Copenhagen

FÆLLES
FØDEVARESATSNING
Vi arbejder for at indfri vækst
potentialet i fødevareerhvervet
med fokus på forskning og
innovation, oplevelser
samt offentligt-privat
samarbejde.

Vi giver overblik over
investeringsmulighederne i
Greater Copenhagen gennem
investorportalen til gavn for
offentlige og private
virksomheder.

ONE POINT ENTRY
SERVICE
Vi sørger for, at udenlandske
delegationsbesøg koordineres
i hele Greater Copenhagen-
geografien med ”One Point
Entry”.

GREATER
COPENHAGENBRANDET
Vi sørger for, at Greater
 openhagens virksomheder,
C
vidensinstitutioner, kommuner
og regioner får større inter
national gennemslagskraft
via det fælles brand.

Vi tiltrækker udenlandske virk
somheder, investorer, talenter,
forskere og studerende
gennem målrettet inter
national markedsføring.

ESS & MAX IV
Vi skaber en stærk infrastruk
tur for udnyttelsen af ESS &
MAX IV samt forudsætningerne
for en forskningsfacilitet i
verdensklasse.

ARBEJDSMARKEDS
INTEGRATION OG
GRÆNSEHINDRINGER

INFRASTRUKTUR
DIGITAL
INFRASTRUKTUR

TURISME

Vi gør Greater Copenhagen
i nternationalt konkurrence
dygtig i både land og by som
gigabit-samfund.

Vi skaber et samlet afsæt
gennem en fælles ambition for
turismeindsatsen i Greater
Copenhagen.

LIGHTING METROPOLIS
Vi gør Greater Copenhagen til
et verdensførende Living Lab
for intelligent belysning med
Lighting Metropolis.
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Vi styrker tilgængelighed og
mobilitet i hele metropolen
med det fælles trafikcharter.
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Vi har fokus på at fjerne
grænsehindringer, så
arbejdsmarkedet i
Greater Copenhagen
integreres
yderligere.
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GREATER COPENHAGEN - A WAY OF LIFE
Greater Copenhagen is much more than a dot on the map. It
is a state of mind and a way of life. It is the Scandinavian
spirit – sustainability, creativity, equality, trust and
togetherness.
It is where Denmark meets Sweden and Scandinavia meets
the world. It is where we cooperate and connect people
across sectors, industries, cultures and countries.
Greater Copenhagen is in the soul. It is freedom and
happiness. We think new and create smart. Smarter cities,
smarter thinking, smarter technologies. It is opportunity and
excellence.
Let us introduce you to a different way of life. A life where
green is not just a colour, but a mind-set. Where you can ride
your bicycle to work, swim in the harbour, eat local organic
produce and use the power of nature to keep you warm
on a cold winter’s day.
Greater Copenhagen.
Consider yourself invited.

THE GREATER COPENHAGEN
& SKÅNE COMMITTEE
Nørregade 7B
DK 1165 København K
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Ledende
Udvalg

Titel

Problemstilling

Dato for
udvalg

EVFU

Udvikling af
sundhedsvæsnet og
vækst via
sundhedsdata, kunstig
intelligens, personlig
medicin og nye
teknologier

Temadrøftelse

22.05.2018

EVFU

Status på rammeaftale
om kunstig intelligens i
sundhedsvæsenet

Orienteringssag

22.05.2018

EVFU

Bevilling til ReVUSfyrtårnsprojekter

Beslutningssag

22.05.2018

EVFU
EVFU

Region Hovedstadens
forskningsstrategi
Godkendelse af CAGs

Beslutningssag
Beslutningssag

22.05.2018
22.05.2018

EVFU

Status på Faglært til
Vækst

Orienteringssag

22.05.2018

EVFU

Konkrete resultater –
valg af use cases - i
rammeaftalen om
kunstig intelligens i
sundhedsvæsenet

Beslutningssag

22.05.2018

EVFU
EVFU
EVFU

Østdansk infrastruktur
for personlig medicin
Resultater CopCap
Resultater WoCo

Drøftelsessag
Orienteringssag
Orienteringssag

21.06.2018
21.06.2018
21.06.2018

EVFU

Indsatsen for styrkelse
af innovation

Drøftelsessag

22.05.2018

EVFU
EVFU

CopCap
resultatkontrakt
WoCo resultatkontrakt

Beslutningssag
Beslutningssag

21.06.2018
21.06.2018

EVFU

Drøftelse af regeringens
forslag til nye
fordelingsregler
Drøftelsessag

21.06.2018

EVFU

Høring af forberedende
voksenuddannelse
Orienteringssag

21.06.2018

EVFU

Smarter Greater
Copenhagen Strategi

Beslutningssag
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EVFU

Orienteringssag om ESS
og Max IV status og
næste skridt
Drøftelsessag
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Punkt nr. 2 - Meddelelser - 1. kvartårlige rapportering på kongeindikatorer og
driftsmål mv.
Bilag 1 -Bilag
Side1.:-1Status
af 3 på driftsmål, Regional udvikling – 1/2018
Driftsmål, der lever op til ambitionsniveauet, er markeret med grøn.
Driftsmål, der ikke lever op til ambitionsniveauet, er markeret med rød.
Driftsmål, for hvilke der ikke er fastsat et ambitionsniveau, har ikke en farvemarkering.

Driftsmål, Regional
udvikling

Ambitionsniveau

Resultat, seneste
måling

Tilfredshed
Tilfredshed i
4 (målt på skala fra 1-5, hvor
forbindelse med V1- og 5 er bedst)
3,4
V2- kortlægning
Levering
Mål = 80% af endelige
Ventetid på kortlægning
kortlægninger (både V1 og 90 %
(V1 og V2)
V2) sendes inden for 3 uger

Strukturfondsmidler,
disponering

Kubikmeter beskyttet
drikkevand (procent)

100 % disponeret over
perioden

Disponering:
59,8%

Ambitionsniveauet for 2017
15,0%
er 14,5 %
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Udvikling
siden
seneste
politiske
forelæggelse
Fremgang
fra 3,3

Faldende fra
fra 92 %

Fremgang
fra 59,5%

Fremgang
fra
11,4

Målopfyldelse

Datakilde

Nej

Baseret på data fra
februar 2018.

Ja

Nej

Ja

Baseret på data fra
februar 2018.
Kilde:
JAR databasen
(Jordforurening)
Baseret på data fra
februar 2017
Kilde:
Referater af møder i
vækstforum,
oversigt over de
disponerede midler.
Nye data.
Baseret på data fra
oktober 2017.
Data trækkes én
gang årligt fra
jordforureningsdata
basen (JAR)
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Antal skabte
praktikpladser

Der skabes 1200
praktikpladser om året

212

Faldende fra
Ja
1001

Baseret på data fra
februar 2018.
Kilde:
Trækkes hver 2.
måned fra database
hos styrelsen for IT
og læring.

Kvalitet
Ambitionsniveauet er ændret
til et absolut mål for øget
årligt hjemtag i perioden
Ekstern
2018-2022 på 80 mio. kr. (i
finansiering/eksterne alt 320 mio. kr. i perioden)
148 (jan -februar)
indtægter til forskning med udgangspunkt i det
og innovation
nuværende niveau for
kongeindikatoren på godt 1.
mia. kr. årligt (2017).

Ændring i CO2udledning for Region
Hovedstaden som
virksomhed

Ej direkte
sammenlign Nej
eligt

Fra januar 2018 blev
driftsmålet opdateret til
Ambitionsniveauet er baseret at afspejle både el- og
92 %
på Energiplan 2025, men
varmeforbruget i det
tager højde for der ikke ses omfang det er muligt. i februar
en effekt før end de
(Grundet
kommende ESCO projekter
Det har i 2018 ikke
manglende
er igangsat.
været muligt at skaffe
valide
rettidige validerede
Derfor er det
varmedata
data for
Ja
frem til 2019 ambitionen at
præsenteres
varmeforsyningen.
elforbruget holdes på 100 %
det tidligere
Dette har resulteret i at
af 2013 forbruget eller
driftsmål
derunder. Dette er i sig selv et der ikke fremgår
som
resultater for januar og
ambitiøst mål på el, da
udelukkend
elforbruget typisk er stigende februar i
e indeholdt
driftsmålsrapporten.
for hospitalerne.
el.)
Første evaluering af det
opdaterede driftsmål
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Baseret på data fra
februar 2018. Kilde:
Region
Hovedstadens
økonomisystem.

Data stammer fra elleverandøren og
varmeleverandørerne og
dækker kun
hovedmålere.
Kilde: Ørsted,
diverse
varmeforsyningsselskaber
Beregning af mål:
internt udført.
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peger nu i retning af at
implementeringen af
varme i driftsmålet,
skal udskydes til et
mere stabilt
datahåndteringssystem
er etableret.
Medarbejdere og ledere

Medarbejdertilfredshed

Generel: 4,0

4,0

Faglig kvalitet: 4,0

3,8

-

Ja
Nej

Baseret på
TrivselOP

-

Produktivitet
Vækst i udgift/passager skal
Udgift per passager i være mindre end eller lig
den regionale kollektive med nul.
trafik

2% fald i udgiften pr.
passager i 4. kvartal
2017 i forhold til 4.
kvartal 2016 til index
98.
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-

Ja

Data offentliggøres
kvartalsvist. Baseret
på data fra 4. kvt.
2017.
Kilde:
Trafikselskabet
Movia

