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I løbet af de sidste 50 år er der blevet udviklet ”sociale kuponer” 
i mere end 19 EU-medlemsstater for at lette gennemførelsen af 
sociale politikker, herunder dem, der er målrettet mod adgang 
til tjenesteydelser i hjemmet og søger formalisering af sektoren. 
Deres effektivitet i at nå sociale mål er nu anerkendt, og derfor 
er de blevet et afgørende instrument i sektoren for private og 
husholdningstjenester. Forskellige interessenter er involveret i 
implementeringen af sociale kuponers mekanismer, fra offentlige 
myndigheder til fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer og 
kuponudstedere, der alle deler et fælles mål: udformningen af et 
afbalanceret og omfattende instrument, der kommer alle borgere 
til gode.

3



HVAD ER 
SOCIALE
KUPONER? 

>>

4



DEFINITIONER 

1 - Kuponer 

Generelt kan kuponer defineres som et instrument, der giver brugeren ret til at modtage bestemte varer eller tjenester, 
eller at få rabat, når disse varer eller tjenester erhverves, eller at modtage en refusion på indløsningstidspunktet. Denne 
ret kan udtrykkes i form af monetær værdi, i procent (reduktion), i enheder eller i mængde. 

2 - Sociale kuponer 

Sociale kuponer, papir eller digitale, er sociale fordele, der er kollektivt tilskrevet til arbejdere af deres arbejdsgivere, 
både offentlige og private, og kuponerne bærer retten til at få adgang til bestemte varer eller tjenester, som forbedrer 
arbejdsforhold og letter balancen mellem arbejde og privatliv (såsom adgang til mad, kultur, transport, børnepasning, 
helligdage osv.). Offentlige myndigheder kan også tilpasse sociale kuponer til at kunne uddele fordele og trivsel til deres 
borgere som et alternativ til ydelser i kontanter eller i naturalier. 

Sådanne varer eller tjenester er tilgængelige inden for et dedikeret netværk af handlende og udbydere. Dette netværk er 
bygget på et kontraktbaseret forhold mellem hver handler / udbyder og de virksomheder, der udsteder sociale kuponer 
og sikrer deres korrekte brug, især ved at undgå at de konverteres til kontanter. 

Sociale kuponer, som regel understøttet af den offentlige politik og opretholdt af nationale skatte- og/eller sociale 
rammer, forbedrer en social og økonomisk model og stimulerer samtidig den lokale og nationale økonomi til at nå 
et dedikeret socialt mål. Sådanne egenskaber adskiller dem fra nogle aflønningsmekanismer for sæsonbestemte / 
lejlighedsvise aktiviteter, der kan gives til lejlighedsvise arbejdsgivere som løsninger til at forenkle den administrative 
byrde ved at ansætte lejlighedsvise medarbejdere. 

Inden for tjenesteydelser i hjemmet kaldes sociale kuponer også til tilder service-  eller børnepasningskuponer afhængigt 
af deres omfang. 

SOCIALE KUPONERS EGENSKABER 
Social kupon-programmer har specifikke fælles egenskaber, der giver en ramme til deres implementering og gør kuponer 
effektive i at nå specifikke offentlige mål: 

1. BEGRÆNSET GEOGRAFISK ANVENDELSESOMRÅDE: kun gyldigt i et begrænset område (stat, region, subregionalt 
distrikt eller kommune)

2. REGULERET RAMME: reguleret af en bestemt social eller skattemæssig ramme beregnet til at implementere en social 
og/eller beskæftigelsespolitik

3. TIL JURIDISKE ENHEDER: leveres efter anmodning fra en virksomhed eller en offentlig enhed

4. ADGANG TIL TJENESTER / VARER: giver en person ret til at erhverve varer eller tjenester

5. DEDIKERET NETVÆRK: adgang til tjenesteudbydere, der har en kommerciel aftale med udstederen

6. INGEN KONTANTER: kan ikke byttes for penge

7. LET AT BRUGE: administrative formaliteter forenkles for modtagere, som nemt kan identificere hvilke tjenester de har 
ret til, hvordan de får adgang til disse tjenester, og hvor meget de vil koste
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FORSKEL MELLEM SOCIALE KUPONER OG ADMINISTRATIVE FORENKLINGSVÆRKTØJER 
Det skal bemærkes, at sociale kuponer skal skelnes fra "deklarations- og aflønningssystemer", der ofte forkert kaldes 
"kuponer" som fx Dienstleistungsscheckgesetz i Østrig, CESU déclaratif 11 i Frankrig, Libretto Famiglia i Italien eller 
Alphacheque i Holland. Skønt alle disse instrumenter deler målet om at lette arbejdernes formelle beskæftigelse med 
sociale kuponer, adskiller de sig ved, at de ikke giver en person ret til at modtage tjenester, og de kombineres ikke 
nødvendigvis med: 

• garanti for arbejdskraft og sociale rettigheder for arbejdere i sektoren for tjenesteydelser i hjemmet, der svarer til 
almindelige arbejdstageres

• adgang til specifikke sociale og skattemæssige incitamenter. Hvis brugere får sociale og skattemæssige incitamenter 
- såsom skattefradrag - for køb af tjenesteydelser i hjemmet på det formelle marked, er adgang til disse incitamenter 
ikke nødvendigvis bundet af brugen af et specifikt instrument til erklæring af arbejdere i sektoren for tjenesteydelser 
i hjemmet. Tværtimod falder sociale kuponer under og bør bruges i overensstemmelse med en bestemt national 
finanspolitisk og/eller social ramme.

Desuden anvendes “deklarations- og aflønningssystemer” kun af slutbrugere, som ansætter deres hushjælp direkte, så de 
let kan erklære  dem og opfylde deres forpligtelser over for socialsikringsorganer. 

Derfor vedrører dette dokument kun programmer med sociale kuponer. Effektive “deklarations- og aflønningssystemer” 
som det franske CESU déclaratif præsenteres i den skræddersyede vejledning angående udvikling af rettigheder og 
forpligtelser for arbejdsgivere og -tagere. 

1 Det er vigtigt at skelne mellem erklæret CESU og forudbetalt CESU implementeret i Frankrig. Selvom de bruger det samme akronym, er det to 
forskellige værktøjer. Erklæret CESU er et deklarations- og aflønningssystem, mens forudbetalt CESU er et socialt kuponprogram. Derfor fokus-
erer det nuværende dokument kun på forudbetalt CESU. 
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Sociale kuponer udstedes i en specifik juridisk ramme, der identificerer, hvilke brugere der har ret til at modtage dem, 
hvordan hele mekanismen styres, og hvordan den finansieres. I denne ramme kan sociale kuponer distribueres enten af 
arbejdsgivere eller offentlige myndigheder. I sidstnævnte tilfælde kan adgang være underlagt en registreringsproces (dvs. 
åben for alle borgere) eller ifølge midler og/eller behov, som der kontrolleres for (dvs. åben kun for en bestemt målgruppe). 
I de fleste tilfælde er kuponudstedende virksomheder ansvarlige for administration af social kupon-programmet. 

Modtagere af sociale kuponer udveksler dem hos udpegede tjenesteudbydere, som senere følger en simpel proces for at 
blive godtgjort. Tjenesteudbydere kan kun tilslutte sig netværket, hvis de opfylder specifikke kvalitetskrav. I dette tilfælde 
bliver de en del af et kontraktforhold eller en medlemskabsproces med programadministratoren. Kvalitetskrav defineres 
enten af offentlige myndigheder eller af kuponudstederne selv. Kravene varierer fra land til land, men de er normalt 
relateret til: a) overholdelse af social- og arbejdsmarkedslovgivningen, kollektive forhandlingsaftaler og personalets 
kvalifikationer (især hvis de dækker tjenester rettet til forsørgelsesberettigede og sårbare personer) b) specifik træning c) 
en forpligtelse til udelukkende at levere tjenesteydelser i hjemmet eller d) et sikkerhedsdepositum. Udbyderes overholdelse 
af kvalitetskravene vurderes regelmæssigt, og deres netværkstilknytning kan trækkes tilbage i tilfælde af manglende 
overholdelse. I nogle lande er der nedsat et licensudvalg bestående af fagforeninger, arbejdsgivere og repræsentanter for 
offentlige myndigheder, der skal overvåge udbydere af tjenesteydelser i hjemmet.

Offentlige myndigheder, som bruger sociale kuponer som et alternativ til kontant betaling eller naturalier (hvad enten det er 
på lokalt, regionalt eller nationalt niveau), arbejder ofte sammen med ministerierne for beskæftigelse, sociale anliggender 
og budget, der er ansvarlige for at føre tilsyn med hele processen. Desuden er inddragelse af arbejdsmarkedets parter på 
et tidligt tidspunkt i udformningen og styringen af programmer med sociale kuponer afgørende, da programmet bør være 
baseret på stærke arbejdsmarkedsforhold for at garantere anstændige arbejdsvilkår for arbejdstagerne og tjenester af høj 
kvalitet til brugerne. Det er værd at understrege, at meget få social kupon-programmer regelmæssigt overvåges, skønt 
dette er afgørende for at vurdere, om de politiske mål nås, og hvilken indvirkning disse foranstaltninger har. 

Kuponer

Godtgørelse
Betaling

Levering af 
kuponer

Kupon som motivationsværktøj 
ELLER alternativ til godtgørelser 

(kontante / i naturalier).

Adgang til 
programmet

Tjenesteudbyder

Udsteder af 
kuponer

Finansierings-
myndighed

Modtager

Indenlandske juridiske 
rammer for sociale kuponer

8



CASESTUDIER

>>

9



BELGIEN - Servicekuponer til hushjælp. Programmet Titres-services / Dienstencheques blev lanceret i 2004 
og understøtter det formelle køb af ikke-plejetjenester (rengøring, tøjvask, strygning, syning osv.). Derfor kan 
enhver belgisk eller udenlandsk statsborger, der bor i Belgien, købe op til 500 kuponer om året (1.000 for 
familier). De første 400 kuponer (800 for familier) koster 9 € hver, og yderligere 100 kuponer (200 for familier) 
koster 10 €. En kupon svarer til en times arbejde. Brugere skal kontakte en registreret udbyder, som vælger en 
arbejder til at udføre tjenesten. Tjenesteudbydere afleverer de modtagne kuponer til udstedere for at få dem 
udbetalt (mellem 23,02 € og 23,39 € pr. kupon). 

”Jeg var nødt til at stoppe tidligt med skolen, og jeg har ingen uddannelse. Da jeg fik muligheden 

for ikke længere at gøre rent på det sorte marked, men at erklære min indkomst, tog jeg chancen. 

Dette program giver mig mulighed for at klare mig selv.” 

En servicekuponarbejder.2

2 Fra IDEA CONSULT (2018), Travail faisable et maniable dans le secteur des titres-services : étude sur le bien-être des travailleurs titres-services. 
Rapport udarbejdet efter anmodning fra Uddannelsesfonden for sektorens servicekuponer (Fonds de Formation Sectoriel Titres-Services), maj 
2018.

ITALIEN - Virksomhedsvelfærdskupon. Welfare Aziendale blev lanceret i 2016 og giver virk-
somheder mulighed for at give ikke-monetære fordele til deres medarbejdere. Virksomhed-
er kan tilbyde en bred vifte af tjenester som fx supplerende sundhedspleje, uddannelse, 
familie- eller langtidspleje. Disse tjenester - hvis omkostninger betales fuldstændigt af 
arbejdsgiveren - stilles til rådighed på en online platform og kan kun bruges af den person, 
som de gives til. Virksomhedens velfærdskupon kan delvist (hvis den leveres frivilligt) eller 
helt (hvis den udstedes i overensstemmelse med den gældende lovgivning) fradrages. 

“Dette projekt sætter medarbejderen i centrum for Hera Groups udvikling 
{...}. Indtil videre har feedback været yderst positiv: Mere end 98,5 % af vores 
medarbejdere har tilmeldt sig projektet med et samlet tilfredshedsindeks på 
91 %”. 

Et offentligt forsyningsselskab, der leverer el-, vand- og miljøtjenester. 

FRANKRIG - Forudbetalt CESU.3  Siden 2006 har programmet Chèque Emploi Service 
(CESU) préfinancé gjort det muligt for en tredjepart at forhåndsfinansiere køb af 
tjenesteydelser i hjemmet. Det bruges enten af virksomheder til at lette deres 
medarbejderes balance mellem arbejde og privatliv eller af lokale myndigheder og 
sociale agenturer til at fordele sociale ydelser. Hver modtager modtager navngivne 
kuponer til et foruddefineret beløb, som kan bruges til at betale hushjælp, 
der ansættes direkte af brugeren, en dagplejer, en registreret udbyder af 
tjenesteydelser i hjemmet eller en børnepasningsorganisation uden for husstanden. 
Hvis den forudbetalte CESU ikke dækker den fulde pris for en tjeneste, kan det være 
nødvendigt, at brugerne supplerer med yderligere betalinger. 

3 Forudbetalt CESU er et politisk værktøj, som skal skelnes fra erklæret CESU. Sidstnævnte behandles inden for 

retningslinjerne for interessenters rettigheder og forpligtelser. 
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1. JOBSKABELSE: I Belgien er der skabt 140.171 job takket være servicekuponprogrammet (eller 79.002 job 
fuldtidsækvivalent), der tegner sig for 3,1 % af arbejdsstyrken (2016). Kun ca. 5 % af disse job eksisterede officielt 
inden lanceringen af programmet. 

2. SORT ARBEJDE: I Belgien antages det generelt, at introduktionen af servicekuponprogrammet drastisk har reduceret 
andelen af sort arbejde i sektoren for tjenesteydelser i hjemmet. Omkring 25 % af brugerne erkendte, at de ville bruge 
sort arbejde, hvis der ikke var kuponer. 

3. BRUGERE: I Belgien øges antallet af servicekupon-brugere støt, og det nåede ud til mere end en million modtagere i 
2016, hvilket tegner sig for 22 % af de belgiske husstande. 64 % af dem var aktive, 37 % var semiaktive husstande, 24 
% var brugere over 65 år og derover, og 38 % havde børn. De købte i gennemsnit 2,3 timers tjenester om ugen. 

I Italien har mellem 2 og 2,5 millioner arbejdere adgang til virksomhedsvelfærdskuponer. Relaterede ikke-monetære 
ydelser beløber sig i gennemsnit på mellem 600 € og 700 € om året. 

I Frankrig tildelte arbejdsgivere i 2014 298 millioner € forudbetalte CESU-kuponer til 750.000 arbejdstagere. 

4. BALANCE MELLEM ARBEJDE OG FRITID: I Belgien afslørede en undersøgelse fra 2011, at 17,8 % af servicekupon-
modtagere benytter sig af dette instrument for bedre at kombinere deres private og professionelle liv. 23 % af dem 
var i stand til at tilbringe mere tid med deres familier, 22 % af dem kunne integrere andre gøremål i deres daglige 
rutiner, og 20 % af dem dedikerede deres fritid til andre fritidsaktiviteter. 

I Frankrig brugte 71 % af de ansatte, der modtog forudbetalte CESU-kuponer fra deres arbejdsgivere, dette instrument 
til børnepasning. Faktisk er støttemodtagerne for det meste kvinder (68 %) i alderen mellem 30 og 49 år (79 %) med 
en månedlig indkomst på mellem 1.200 € og 2.200 € (60 %). 

5. LOKAL UDVIKLING: I Belgien har servicekuponprogrammet direkte bidraget til oprettelsen af 1.810 virksomheder. 

6. POSITIVE FINANSIELLE RESULTATER: I det belgiske servicekuponprogram koster et fuldtidsjob i gennemsnit 25.354 € 
på årsbasis, men indtjener 24.151 € under hensyntagen til de kvantificerbare tilbagebetalingseffekter. 

 I Frankrig viser en finansiel vurdering af alle ordninger for tjenesteydelser i hjemmet (dvs. ikke begrænset til forudbetalt 
CESU), at budgetbalancen for støttetjenester i hjemmet generelt er i ligevægt, hvorimod nettoomkostningerne for 
staten for dens støtte til plejetjenester nåede op på 2,6 € billioner. I 2013 blev de 26 lokale myndigheder, der brugte 
forudbetalte CESU-kuponer, godtgjort 42,3 mio. € i ydelser, som ikke blev brugt af sociale modtagere. 
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Jobskabelse og reduktion af sort arbejde 

Ved at sikre kvalitet og øge gennemsigtigheden (dvs. bedre identifikation af udbydere og den endelige pris for hver tjeneste) 
uden at øge den administrative byrde (fx forvaltning af direkte formel ansættelse) tilskynder social kupon-programmer 
borgerne til at købe regelmæssige snarere end sorte tjenesteydelser. Det er vigtigt at bemærke, at programmets 
effektivitet mod sort arbejde ligger i den kompetente offentlige myndigheds evne til at sikre, at økonomiske incitamenter 
er tilstrækkelige til at tilskynde til overgang til den deklarerede økonomi. Desuden gør social kupon-programmer det 
sorte marked mindre attraktivt for arbejdere i sektoren (se nedenfor) og fremmer dermed jobskabelse. I sidstnævnte 
tilfælde garanterer disse programmer, at arbejdstagere erklæres, da risikoen for administrative fejl grundet en individuel 
privat arbejdsgivers uerfarenhed elimineres. 

Forbedret overkommelighed for tjenesteydelser i hjemmet 

Social kupon-programmer er nemme at deltage i og bruge for modtagere, tjenesteudbydere og finansieringsenheder.  
Administrative formaliteter forenkles for modtagere, som nemt kan identificere, hvilke tjenester de har ret til, hvordan 
de får adgang til disse tjenester, og hvor meget de vil koste. Juridiske rammer, der regulerer mekanismen, angiver tydeligt, 
hvordan modtagere af sociale kuponer kan få adgang til både eksisterende sociale og skattemæssige incitamenter såvel 
som mere programspecifikke incitamenter, som kun er tilgængelige for brugere af sociale kuponer. Nationale juridiske 
rammer kan også give tredjeparter (fx arbejdsgivere, offentlige myndigheder, fonde til uforudsete udgifter) mulighed for 
at bidrage til finansieringen af udgifter relateret til tjenesteydelser i hjemmet. Alle disse elementer bidrager til at reducere 
omkostningerne ved formelle tjenesteydelser i hjemmet for brugeren. 

Forbedrede arbejdsforhold og professionalisering af arbejdere 

Alle udbydere, der opererer i social kupon-programmer, skal være registreret og overholde et sæt kvalitetskrav (se ovenfor 
side 3). Denne registreringsproces - som beskrevet i de nationale lovgivningsmæssige rammer - garanterer, at udbydere 
respekterer deres rettigheder og forpligtelser, herunder overholdelse af social- og arbejdslovgivningen. Derfor garanteres 
arbejdstagere inden for tjenesteydelser i hjemmet mindst den lovlige mindsteløn og har adgang til sociale sikringsydelser 
(pensioner, sundhedsforsikring, ulykkesdækning osv.). I tilfælde af problemer angående ansættelsesforholdet eller 
spørgsmål om den gældende lovgivning kan både arbejderen og arbejdsgiveren søge målrettet rådgivning. Dette gælder 
for alle medarbejdere i sektoren, hvad enten de er ansat af en formidler eller tjenesteudbyder eller af en privat husstand. 

Oprettelse af et dedikeret netværk af udbydere, der opererer i social kupon-programmer, bidrager til institutionalisering 
og regulering af sektoren for tjenesteydelser i hjemmet. Det opfordrer kraftigt arbejdsgivere og -tagere til at organisere 
sig og effektivt at regulere tjenesteydelser i hjemmet gennem kollektive forhandlingsaftaler. Derfor er etablering eller 
forstærkning af industrielle forbindelser i sektoren den bedste måde at garantere anstændige arbejdsforhold for 
arbejdstagere i systemet og tjenester af høj kvalitet til brugerne. 

Faktisk lader kuponer brugerne vælge den udbyder i netværket, der bedst opfylder deres behov, hvilket fører til højere 
tilfredshed  samt forbedret servicekvalitet og omkostningseffektivitet. Servicekvalitet er tæt knyttet til anstændige 
arbejdsvilkår og arbejdstageres kvalifikationer (fx med hensyn til det interpersonelle forhold til brugerne, organisering, 
ledelse og levering af tjenester og eliminering af erhvervsmæssige risici). Derfor har social kupon-programmer indirekte 
bidraget til udvikling af grund- og efteruddannelse af medarbejdere inden for sektoren. Arbejdernes professionalisering 
kan gøres obligatorisk i kollektive aftaler eller sættes som et  krav i registreringsprocessen for udbydere af ydelser i 
hjemmet (se også retningslinjer for udvikling af professionelle profiler). 
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Garantien for en effektiv og gennemsigtig investering 

Hver social kupon kan kun bruges af en bestemt modtager hos udpegede tjenesteudbydere og til specifikke tjenester. 
Derfor garanterer sociale kuponer, at midler tildelt af offentlige myndigheder eller private arbejdsgivere bruges til de 
tilsigtede formål og giver dem mulighed for at vurdere indvirkningen af en sådan investering på modtagernes adfærd. 
Desuden letter sociale kuponer dataindsamling, overvågning og vurdering ved at sætte finansieringsmyndighederne i 
stand til nøje at følge programmets gennemførelse og foretage de nødvendige justeringer for at nå det oprindelige mål. 

Forbedret ligestilling mellem kønnene og balance mellem arbejde og privatliv 

Ved at give sociale kuponer til medarbejdere øger og letter arbejdsgivere adgang til en lang række tjenester, der hjælper 
brugerne med at klare hverdagens opgaver. I EU28 er kvinder stadig uforholdsmæssigt mere engagerede i ubetalt dagligt 
plejearbejde (38 % af kvinderne sammenlignet med 25 % af mændene) såvel som i daglig madlavning og husarbejde (79 
% af kvinderne mod 34 % af mændene).4  Personlige pligter eller familieopgaver er stadig den væsentligste årsag til, at 
kvinder udelukkes fra arbejdsmarkedet.

Derfor bidrager brugen af sociale kuponer til tjenesteydelser i hjemmet til at bekæmpe denne ubalancerede fordeling 
af plejerelateret arbejde mellem mænd og kvinder, som er et af de mest karakteristiske træk ved kønsulighed. Generelt 
anvendes sociale kuponer, der distribueres af arbejdsgivere af årsagen at give balance mellem arbejde og privatliv, 
hovedsageligt af kvinder i alderen 30-49 år som en måde at opretholde deres arbejdsmarkedsdeltagelse på. Endelig 
er arbejdsstyrken inden for sektoren for tjenesteydelser i hjemmet overvejende repræsenteret af kvinder (91 % af 
arbejdsstyrken i EU-24 i 2016),5 og derfor er ethvert program, som bidrager til forbedring af arbejdsforholdene i sektorer 
eller erhverv, som hovedsaglig udføres af kvinder, gavnligt i et ligestillingsperspektiv. 

4 EIGE. (2017). Ligestillingsindeks 2017: Måling af ligestilling mellem kønnene i den europæiske union 2005-2015. Hentet fra https://eige.europa.eu/publica-
tions/gender-equality-index-2017-measuring-gender-equality-european-union-2005-2015-report

5 Der kan ikke udarbejdes skøn for Bulgarien, Estland, Grækenland og Letland. For mere information, se Decker, Aurélie / Lebrun, Jean François (2018): Overvågning 
af sektoren for tjenesteydelser i hjemmet Statistisk oversigt over sektoren for personlige tjenesteydelser og tjenesteydelser i hjemmet i Den 
Europæiske Union. European Federation of Services to Individuals (EFSI). URL: http://www.efsi-europe.eu/fileadmin/MEDIA/publications/2018/PHS_
Industry_monitor_April_2018. pdf
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HOVEDANBE-
FALINGER TIL DESIGN 
OG GENNEMFØRELSE 
AF SOCIAL KUPON-
PROGRAMMER

Ved udformning og implementering af et social kupon-program bør offentlige myndigheder: 

1. DRAGE FORDEL AF EN STÆRK POLITISK KONSENSUS: En stærk politisk vilje til gennemførelse af et social kupon-

program er nøglen til at sikre reformens succes og bæredygtighed.

2. KLART SPECIFICERE MÅLGRUPPEN OG STØTTEBERETTIGEDE TJENESTER: Denne evaluering bør gennemføres i god 

tid og bør involvere alle interessenter, især gennem social dialog.

3. VEDTAGE ØKONOMISKE INCITAMENTER: Et kuponprograms effektivitet ligger i skatterammer, der gør formelle 

tjenester overkommelige for brugerne og mindsker byrden ved offentlig økonomisk støtte.

4. SIKRE  DEN PROFESSIONELLE FORVALTNING AF PROGRAMMET, ENTEN AF STATEN ELLER PROFESSIONELLE 

KUPONUDBYDERE: De vil garantere, at programmet fungerer korrekt, og sikre, at et passende netværk af udbydere 

imødekommer efterspørgslen.

5. SIKRE EN BRED PROMOVERING: Der skal indføres effektiv kommunikation om programmet, dets drift og dets 

fordele for at sikre, at alle relevante interessenter tager det i brug.

6. INDFØRE ET OVERVÅGNINGSSYSTEM: Lige fra starten vil et vurderings- og overvågningssystem sikre, at programmet 

når sine mål på lang sigt. Data om brugere og arbejdstagere skal indsamles, og indvirkningerne skal vurderes.

>>
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