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Mission
KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt
demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser
og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation,
videnscenter og forum for fælles initiativer og
beslutninger.

Vision
KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen,
indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn
for borgerne og samfundet.
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1.

Godkendelse af referat

1.1.

Godkendelse af referat fra møde i KKR Midtjylland den 12.
september 2018
SAG-2018-05835 jhp
Baggrund
Referatet fra mødet i KKR Midtjylland den 12. september 2018 er udsendt
den 18. september 2018 og kan desuden ses på KKR Midtjyllands hjemmeside: Referat
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland godkender referatet.
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2.

Siden sidst

2.1.

Orientering
SAG-2018-05835 cbo/jhp
Baggrund
KKR's formandskab orienterer om bl.a.:
– Møde i KL-KKR formandskabet den 1. november 2018
– Kvartalsmøde med Regionsrådsformanden den 5. november 2018
– Møde i Vækstforum den 10. oktober 2018.
Der opfordres til, at de udpegede orienterer fra de respektive råd og udvalg,
som de er udpeget til.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Mødet i KL-KKR formandskabet den 1. november 2018
– Sammenhængsreformen og de 3 udspil
– Udspil til sundhedsreformen afventes stadig
– Erhvervsfremmesystemet
– Forberedende Grunduddannelse (FGU)
– Særlige psykiatripladser.
Kvartalsmødet med Regionsrådsformanden den 5. november 2018
– Status på regional udviklingsstrategi
– Fælles infrastrukturindspil
– Regions Midtjyllands besparelser på den kollektive trafik
– Politiske topmøde i Europæisk Kulturregion 12. november 2018
– Sundhedsinnovation
– Analyse af tvangsindlæggelser
– Status på fælles politiske sigtelinjer.
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3.

Regionalpolitiske sager

3.1.

Status på implementering af det nye erhvervsfremmesystem
SAG-2018-05835 SNM/CBO
Baggrund
Lovforslaget om erhvervsfremme blev fremsat i Folketinget den 23. oktober
2018, og 1. behandlingen finder sted den 8. november 2018. Lovprocessen
er forsinket i forhold til oprindeligt udmeldt, lovikrafttrædelse fastholdes fortsat til den 1. januar 2019.
KL har løbende tilkendegivet overfor Erhvervsministeriet, at den i forvejen
stramme tidsplan giver KKR og kommunerne meget vanskelige betingelser
for omstilling og implementering af ny erhvervsfremmelovgivning.
Kommunerne, med KKR som det tværkommunale omdrejningspunkt, får en
styrket rolle på erhvervsfremmeområdet. Sagsfremstillingen giver et overblik
over KKR's fremtidige rolle og opgaver på erhvervsfremmeområdet, herunder det videre arbejde med implementering af ny lov om erhvervsfremme
centralt og regionalt.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter:
– KKR's rolle i det nye erhvervsfremmesystem
– Den videre implementering af ny lov om erhvervsfremme.
Sagsfremstilling
Etableringsaftalen
I Aftale om etablering af tværkommunale erhvervshuse fremgår det, at KKR
skal varetage en styrende rolle for erhvervshusene, og skal inddrages i udarbejdelsen af erhvervshusenes bidrag til erhvervsfremmestrategien, og
indgår bl.a. årlige resultatkontrakter med erhvervshusene.
Etablingsaftalen mellem erhvervsministeriet og KL (oktober 2018) fastlægger konkret etableringen af de tværkommunale erhvervshuse, økonomi samt
samarbejde og arbejdsdeling mellem den tværkommunale indsats i erhvervshusene og indsatsen i de enkelte kommuner.
Etableringsaftalen suppleres af en flerårig rammeaftale mellem regeringen
og KL, der bl.a. definerer arbejdsopgaver samt overordnede mål og fokusområder for Erhvervshusene, og samspillet mellem den digitale erhvervs-
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fremmeplatform m.v. Der er dialog mellem KL og Erhvervsministeriet om
indholdet i den første rammeaftale.
Hvert KKR skal inden for rammerne af denne indgå årlige resultatkontrakter
med erhvervshusene. Der skal således laves en resultatkontrakt mellem
KKR Midtjylland og Erhvervshus Midtjylland for 2019. Resultatkontrakten
skal drøftes på KKR Midtjyllands møde i februar 2019. Der skal forinden findes en model for formulering af kontrakten, dette er under afklaring mellem
KL og Erhvervsministeriet.
Det er endvidere aftalt, at etableringsaftalen mellem KL og Erhvervsministeriet samt erhvervshusenes virke evalueres efter to år, dvs. primo januar
2021.
Erhvervshuse
Der etableres 6 erhvervshuse med særskilte bestyrelser og 6 filialer. Erhvervshusene placeres i Aalborg, Aarhus, Odense, Haderslev, Sorø og København. Filialerne placeres i Nykøbing Mors, Herning, Horsens, Hillerød,
Vordingborg og Rønne. Bornholm får en selvstændig bestyrelse.
Erhvervshusene etableres i Lov om erhvervsfremme som særlige forvaltnings-subjekter og dermed selvstændige juridiske enheder inden for den offentlige forvaltning, som en del af den kommunale erhvervsfremmestruktur.
Hvert erhvervshus skal ledes af en bestyrelse bestående af 11 medlemmer,
herunder 1 formand, og 1 observatør. KKR's opgave med udpegning af
medlemmer til erhvervshusenes bestyrelser fremgår af særskilt udpegelsessag.
Det følger af etableringssaftalen, at erhvervsministeren fastsætter regler om
standardvedtægter for erhvervshusene, endvidere at det nærmere indhold
fastlægges efter aftale med KL. KL er i dialog med ministeriet om udkast til
standardvedtægter. Der vil ligeledes skulle være en inddragelse af KKR i
den nærmeste fremtid. Standardvedtægterne vil også regulere rammerne for
vederlag til bestyrelsesmedlemmer i erhvervshusene.
Bestyrelserne for erhvervshusene fastlægger selv forretningsordenen for de
enkelte erhvervshuse. Forretningsordenen og evt. ændringer heraf godkendes af erhvervsministeren. Udarbejdelse af forretningsorden vil være en opgave for de nye erhvervsbestyrelser primo 2019.
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse får to væsentlige opgaver. Dels at være strategiformulerende, dels at indstille midler på området.

SIDE | 6

KKR Midtjylland | 16-11-2018

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal således udarbejde en strategi for
den decentrale erhvervsfremmeindsats, som skal indeholde regionale kapitler og virke rammesættende for den kommunale erhvervsudvikling. Erhvervshusenes bestyrelser skal bidrage til strategien, herunder i formuleringen af regionale kapitler, for at underbygge den lokale forankring.
Erhvervsfremmebestyrelsen får også til opgave at indstille strukturfondsmidler og nationale erhvervsfremmemidler, og vil, i de kommende år, råde over
ca. 850 mio. kr. årligt til erhvervsfremme- og turismeindsatser. Heraf ca. 200
mio. kr. øremærket lokale indsatser.
I hvert KKR aftales der en proces for, hvordan KKR skal inddrages i udarbejdelsen af erhvervshusenes bidrag til erhvervsfremmestrategien.
Som drøftet på KKR mødet i september skal KKR Midtjylland desuden udpege et medlem til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse(jævnfør sag 4.2).
Regional omstilling
KKR Midtjylland nedsatte på mødet i september en politisk og en administrativ styregruppe til at bistå omlægningen af erhvervsfremmestrukturen. Styregrupperne har nu igangsat arbejdet. Søren Olesen fra den politiske styregruppe, vil give en kort status på det igangværende arbejde.
Nedlæggelse af væksthusene varetages af de enkelte væksthusbestyrelser.
Arbejdet er igangsat i forhold til afklaring af økonomi og kontraktlige forpligtigelser, igangværende projekter, overdragelse af medarbejdere m.v. inden
for rammerne af, hvad der er muligt, så længe lov om erhvervsfremme ikke
er vedtaget i Folketinget. Konkret vil væksthusafviklingen skulle varetages af
en såkaldt likvidator, dvs. en advokat med speciale i afvikling af selskaber
og fonde.
./..

Etableringsaftale for erhvervshuse.
Kommissorium for administrativ styregruppe på erhvervsfremmeområdet.

3.2.

Erhvervsfremmestrategi 2019
SAG-2018-04152 cbo
Baggrund
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal formulere en strategi, der danner
grundlaget for udmøntningen af den decentrale erhvervsfremmeindsats. Erhvervshusenes bestyrelser skal bidrage til strategien, herunder formuleringen af de regionale kapitaler. KKR skal inddrages i udarbejdelsen via er-
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hvervshusenes bidrag til erhvervsfremmestrategien, jf. etableringsaftalen
mellem regeringen og KL.
2019 bliver et overgangsår for det nye nationale erhvervsfremmesystem.
Erhvervsministeren kan således udarbejde en midlertidig strategi for 2019.
På den baggrund har Erhvervsministeriet den 25. oktober 2018 inviteret KL/
KKR til at sende forslag til hovedprioriteter for hvert af de kommende erhvervshusområder, som kan indgå i udarbejdelsen af de midlertidige regionale kapitler for 2019.
Den politiske styregruppe på erhvervsfremmeområdet anbefaler følgende
input til midlertidig strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats for
2019. Forslaget tager udgangspunkt i de eksisterende regionale vækst - og
udviklingsstrategier:
Tværgående vækstdrivere:
– Iværksætteri/nye & unge virksomheder samt kapital
– Innovation & forretningsudvikling
– Viden & kompetencer
– Digitalisering
– Internationalisering.
Prioriterede erhvervs-/sektorområder og klynger:
– Fødevarer
– Energi & klima
– Smart industri
– Kreative erhverv
– IKT
– Turisme
– Sundheds- og velfærdsteknologi.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter og godkender input til midlertidig
strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats for 2019
Sagsfremstilling
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse erstatter de seks regionale vækstfora
og Danmarks Vækstråd. Erhvervsfremmebestyrelsen får ansvaret for, at erhvervsfremmesystemet hænger sammen på tværs af landet. Af forslaget til
lov om erhvervsfremme fremgår det, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal igangsætte og finansiere decentrale erhvervsfremmeindsatser. Herunder bl.a. at formulere en strategi, der danner grundlaget for udmøntningen
af den decentrale erhvervsfremmeindsats med bidrag fra erhvervshusene og
Det Nationale Turismeforum samt andre relevante interessenter.
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Strategiens formål
Strategien skal integrere udmøntningen af EU’s strukturfondsmidler og erhvervsfremmeprojekter, samt udpege erhvervs- og teknologiområder, hvorfra, der kan udbydes finansiering til klynger. Strategien skal desuden indeholde sektorspecifikke og regionale kapitler om lokalt forankrede indsatser.
Endelig skal strategien sætte rammen for kommunale erhvervsudviklingsinitiativer, idet kommunale indsatser, der går videre end at bedrive virksomhed
i den pågældende kommune, fremover skal varetages inden for rammerne
af den samlede strategi. Det gælder bl.a. indsatser om internationalisering,
innovation, klynger og innovationsnetværk.
Strategiproces
Som led i strategiprocessen skal erhvervsfremmebestyrelsen have dialog
med relevante regionale og lokale aktører fx KKR, klyngeorganisa tioner, lokale erhvervsorganisationer, viden- og uddannelsesinstitutioner m.v. Denne
proces skal bl.a. bidrage til at identificere områder, hvor der er efterspørgsel
efter at gennemføre konkrete projekter, der matcher regionale og lokale prioriteter, styrker og behov.
Midlertidig strategi
Strategien forventes først at være operationel efter 2019. For at understøtte
en smidig overgang til det nye erhvervsfremmesystem og give Danmarks
Erhvervsfremmebestyrelse en strategisk ramme, så bestyrelsen allerede fra
starten af 2019 kan igangsætte erhvervsfremmeindsatser til gavn for virksomhederne, skal der vedtages en midlertidig strategi for 2019.
Erhvervsministeren har således inviteret KL/KKR til at sende forslag til hovedprioriteter for hvert af de kommende erhvervshusområder, som grundlag
for at lave de midlertidige regionale kapitler for 2019. Ministeriet lægger op
til, at forslagene tager udgangspunkt i de eksisterende regionale vækst - og
udviklingsstrategier. Hovedprioriteter kan fx være udvalgte vækstdrivere ,
hvor der vurderes at være særlige udfordringer eller potentialer, eller specifikke erhverv- eller teknologiområder, som har særlige behov og som vurderes at rumme et potentiale.
Af hensyn til den videre proces har ministeriet bedt om at modtage forslag t il
den midlertidige strategi senest den 17. november 2018. Erhvervsstyrelsen
lægger herefter op til eventuel opfølgende drøftelse af KKR's input ultimo
november 2019 med KL/KKR på administrativt niveau. Ministerens udkast til
midlertidig strategi for 2019 vil efterfølgende skulle drøftes i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, kort efter lovvedtagelse.
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På KKR Midtjyllands møde den 6. februar 2019 lægges der op til en første
drøftelse af den fremtidige strategiproces og bidrag fra KKR i forhold til erhvervsfremmebestyrelsens strategi for 2020 og frem.
./.

Input til midlertidig strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats 2019

3.3.

Status på turismefremme
SAG-2018-05835 msk/mjbj/cbo
Baggrund
Den 9. oktober 2018 blev der fremsat lovforslag i Folketinget til ny lovgivning
om dansk turisme og Visitdenmark samt ny lovgivning om administrationen
af EU's strukturfonde i Danmark. Forslag til ny lov om erhvervsfremme er
fremsat den 23. oktober 2018. Den samlede lovpakke vil udgøre rammen
om et nyt erhvervs- og turismefremmesystem og forventes at træde i kraft
den 1. januar 2019.
Her gives en status på betydningen af lovpakken for turismeområdet, samt
på processen med formulering af pejlemærker for destinationsselskaber,
herunder initiativer til understøttelse af dannelsen af destinationsselskaberne.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland tager orienteringen til efterretning
Sagsfremstilling
Betydningen af lovændringer og ny lov om erhvervsfremme
I det nye turismefremmesystem kan kommunerne fortsat iværksætte turismeaktiviteter lokalt. Dog er det hensigten, at den lokale turismefremmeindsats skal konsolideres i 15-25 tværkommunale destinationsselskaber inden
udgangen af 2020. Destinationsselskaberne har særligt til opgave at varetage destinationsudviklingen i området.
Formålet med konsolideringen er todelt; det handler både om at skabe stærke destinationer, som muliggør at Danmark kan være med i den internationale konkurrence om turisterne, og dermed at turismen fortsat kan bidrage
til skabe vækst, beskæftigelse og oplevelser i Danmark. Videre handler det
om, at opnå bedre sammenhæng i turismefremmeindsatsen og sikre effektiv
anvendelse af de offentlige turismefremmemidler.
Med lovændringen i lov om dansk turisme og lov om VisitDenmark styrkes
det Nationale Turismeforum (NTF), der fremover også får til opgave at sikre
sammenhæng i turismefremmesystemet, herunder at overlap undgås. NTF

SIDE | 10

KKR Midtjylland | 16-11-2018

formulerer fortsat den nationale strategi for dansk turisme, men fremadret tet
vil denne strategi være rammesættende for udmøntningen af midler til turismeområdet under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.
Sammensætningen i NTF ændres med lovændringen og som følge af regionernes opgavebortfald på turismeområdet. Dels udvides NTF f ra 7 til 9 medlemmer, foruden formanden, dels får kommunerne og erhvervslivet en styrket repræsentation. KL vil dermed få indstillingsret til 2 medlemmer, fremfor
et medlem i dag, og der vil fremadrettet være 3 og ikke 2 erhvervsrepræsentanter. Videre får bestyrelsesformanden i hhv. Wonderful Copenhagen og
Dansk Kyst og Naturturisme plads i NTF.
Proces for pejlemærker
Det vil fremgå af den nye lov om erhvervsfremme, at konsolideringen i 15 -25
destinationsselskaber skal baseres på pejlemærker, der aftales mellem KL
og Erhvervsministeriet. Der er formuleret et udkast til pejlemærker, der skal
være retningsgivende for processen mod tværkommunalt samarbejde i destinationsselskaber og som vil være udgangspunkt for en vurdering af, om et
destinationsselskab er ansøgningsberettiget til destinationsudviklingspuljen
under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.
KL og Erhvervsministeriet har i løbet af september og oktober inviteret interessenter fra kommunerne og erhvervs- og turismeorganisationer til møder
for at drøfte udkastet til pejlemærker for destinationsselskaberne. Det forventes, at pejlemærkerne ligger fast ved udgangen af oktober/primo november.
Understøttelse af destinationsselskabsdannelse
Fra 2019 kan der søges midler i destinationsudviklingspuljen, hvo rtil der er
afsat 40 mio. kr. ud af de samlede 50 mio. kr. øremærket til turismeprojekter
under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. De resterende 10 mio. kr. er til
destinationsudvikling i ø-kommuner og øvrige turismeindsatser. De øvrige
midler i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kan også søges til turismeprojekter.
Idet de regionale turismeudviklingsselskaber Dansk Kyst og Naturturisme,
MeetDenmark og Wonderful Copenhagen, videreføres med statslig finansiering, svarer de 50 mio. kr. øremærket til turismefremme, ifølge Erhvervsministeriets beregninger, til regionernes finansiering til turismeprojekter. Erhvervsministeriet har oplyst, at der ikke er taget midler ud af turismefremmesystemet.
Det forventes, at midlerne i destinationsudviklingspuljen i overgangsårene
2019-20 kan søges af destinationsselskaber, der er under etablering, og at
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dele af midlerne eventuelt kan anvendes til organisationsudvikling i de nye
selskaber.
Derudover planlægger KL en række aktiviteter hen over foråret 2019, der
skal understøtte processen i kommunerne med at danne de tværkommunale
destinationsselskaber, eks. temadage, deling af best-practice, mv.

3.4.

Høringssvar fra KKR Midtjylland til Region Midtjyllands udviklingsstrategi 2019-2030
SAG-2018-05835 cbo
Baggrund
Region Midtjylland har sendt den regionale udviklingsstrategi 2019-2030 i
offentlig høring frem til den 26. november 2018.
KKR Midtjylland ønsker at bidrage med et høringssvar til den regionale udviklingsstrategi.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter udkast til høringssvar
Sagsfremstilling
Region Midtjylland har med den regionale udviklingsstrategi 2019 -2030 som
vision at være en attraktiv og bæredygtig region for alle.
Som strategisk ramme for strategien ligger FN's 17 verdensmål.
Strategien er inddelt i fire spor:
– Spor 1 handler om at give borgerne mulighed for at leve det gode liv i hele regionen
– Spor 2 handler om at skabe fremtidssikrede uddannelser og kompetenceløft for alle
– Spor 3 handler om at tage hånd om klima, miljø og ressourcer for at sikre
en bæredygtig udvikling
– Spor 4 handler om at bane vej for et mere bæredygtigt og effektivt sundhedsvæsen af høj kvalitet – for borgeren og tæt på borgeren.
Den regionale udviklingsstrategi er udarbejdet i et samarbejde mellem
blandt andet regionsrådet, kommunerne, private virksomheder, organisationer, arbejdsmarkedets parter samt videns- og uddannelsesinstitutioner.

./..

Udkast til Region Midtjyllands Udviklingsstrategi 2019-2030
Udkast til KKR høringssvar
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3.5.

Regionens besparelser på den kollektive trafik
SAG-2018-05835 jhp
Baggrund
På møde i KKR Midtjylland den 20. marts 2018 fik KKR forelagt en analyse
af den kollektive trafik i anledning af, at Regionsrådet havde udarbejdet en
plan for en besparelse på det regionale rutenet, som på daværende tidspunkt var på 40 mio. kr.
Med udgangspunkt i et bruttokatalog over besparelsesmuligheder på godt
60 mio. kr. holdt regionen administrative og politiske møder enkeltvis med
kommunerne i juni og i september 2018. Den 1. oktober 2018 meddelte Regionsrådet kommunerne, at besparelsesbehovet omfattede hele bruttokataloget over regionale ruter og skal udmøntes pr. 1. april 2019.
Regionsrådet holdt møde den 31. oktober 2018, hvor den endelige plan for
overholdelse af budgettet for den kollektive trafik blev vedtaget.
I sagen orienteres KKR om Regionsrådets beslutning og om den videre proces.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland orienteres om sagen.
Sagsfremstilling
På mødet den 20. marts 2018 drøftede KKR Midtjylland regionens besparelser på rutenettet og en analyse af økonomien bag den kollektive trafik. På
dette tidspunkt var regionens plan at reducere rutenettet med 40 mio. kr.
med indfasning og med fuld virkning fra og med 2021. Med henblik på at
kunne indfri besparelsesmålet på 40 mio. kr. blev der udarbejdet et bruttokatalog på 60 mio. kr. til grund for prioriteringer og til en dialog mellem Midttrafik, kommunerne og Region Midtjylland.
I juni og i september måned 2018 gennemførte regionen dialogen enkeltvis
med kommunerne på administrativt og politisk niveau. På møderne blev dele
af bruttokataloget drøftet.
Den 1. oktober 2018 meddelte regionen kommunerne, at hele bruttokataloget på 60 mio. kr. skal realiseres for at imødekomme behovet for besparelser og, at reduktionerne skal have virkning fra og med den 1. april 2019.
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Den 31. oktober 2018 behandlede Regionsrådet en endelig plan for overholdelse af budgettet for den kollektive trafik. I den anledning sendte KKR
formandskabet følgende mail til Regionsrådsformanden:
"Kære Anders Kühnau
I forbindelse med regionsrådets behandling af sagen om besparelser på den
kollektive trafik vil vi gerne gøre opmærksom på, at der forestår en vanskelig
opgave med at omlægge og nedlægge ruter, jf. Midttrafiks bemærkninger.
Vi har en bekymring for, hvordan det kan håndteres og derfor, bør det overvejes at have længere tid til denne omlægning.
Det har heller ikke været hensigtsmæssigt, at sparemålet er vokset fra 40
mio. kr. til 60 mio. kr. sammen med ændringer i begrundelserne for besparelserne. Dette er sket sideløbende med, at der er holdt møder med kommunerne."
På mødet den 31. oktober 2018 besluttede Regionsrådet at yde tilskud på
godt 5 mio. kr. til 7 udvalgte ruter, hvor uddannelsessøgende krydser en
kommunegrænse. Endvidere blev der afsat midler til kompensation som følge af opsigelse af buskontrakter før udløb.
Regionsrådets beslutning betyder, at Midttrafik, med mindre andet aftales
med kommunerne senest den 31. december 2018, opsiger kontrakterne på
den kørsel, regionen ikke længere vil finansiere.
Idet flere kommuner har tilkendegivet, at de vil arbejde på alternative løsninger, forestår der en stor opgave for Midttrafik med at gennemføre trafikplaner og køreplanændringer. Det er ikke realistisk at gennemføre alle eventuelle køreplanændringer pr. 1. april 2019, idet busselskaberne i så fald skal
have endelige køreplaner inden udgangen af december 2019. Flere af ændringerne må derfor vente til køreplanskiftet den 29. juni 2018.
Der forestår derfor et stort koordineringsarbejde, idet de kommuner, der
vælger alternative løsninger formentlig gerne vil have opgaven løst hurtigst
muligt.
KD-net drøftede sagen den 2. november 2018 og besluttede at koordinere
det forestående køreplansarbejde i Trafikstyregruppen, som også får til opgave at inddrage alle kommunerne i arbejdet.
./.

Regionsrådets beslutning 31. oktober 2018 om regionale besparelser på
den kollektive trafik
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3.6.

Sundhedsaftalen 2019-2023
SAG-2018-05835 jhp
Baggrund
På mødet den 12. september 2018 i KKR Midtjylland drøftede KKR udspil til
sundhedsaftalen 2019-2023.
På dette møde orienteres KKR Midtjylland om de tilbagemeldinger, Sundhedskoordinationsudvalget har fået på udspillet.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Udspillet til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejdet i sundhedsaftalen 2019-2023 har været sendt til drøftelse i Patientinddragelsesudvalget, PLO-Midtjylland og lokalpolitisk i kommuner og region
i august og september 2018.
Der er indkommet bemærkninger fra regionsrådet, 14 kommuner, PLO og
Patientinddragelsesudvalget. Følgende bemærkninger er gennemgående i
flere af bemærkningerne til udspillet:
Generelt er der ros til processen, som man giver udtryk for har været inddragende og, der er en generel opbakning til indholdet og retningen i udspillet.
I bemærkningerne fra kommunerne er der følgende gennemgående bemærkninger:
– Der skal være fokus på økonomi i forbindelse med opgaveoverdragelse
ud fra princippet om gynger og karusseller. Så den ene gang er opgaveoverdragelsen ud fra en økonomisk betragtning til fordel for komm unerne,
andre gange regionen eller almen praksis.
– Der skal være balance i de opgaver som henholdsvis kommunerne og regionen skal bidrage med at målene i sundhedsaftalen nås.
– Endelig er det vigtigt for kommunerne, at det kommunale selvstyre respekteres, så det er op til den enkelte kommune, at godkende samarbejdsaftaler, der udspringer af sundhedsaftalen.
Næste møde i Sundhedskoordinationsudvalget er den 13. december 2018,
hvor man drøfter et udkast til høringsversion med henblik på, at sende denne i høring frem til 1. marts 2019.

SIDE | 15

KKR Midtjylland | 16-11-2018

Processen er herefter, at Sundhedskoordinationsudvalget behandler de indkomne høringssvarene i april 2019, hvorefter aftalen sendes til endelig godkendelse i byråd og regionsråd i maj og juni. Sundhedsaftalen forventes at
kunne træde i kraft den 1. juli 2019.

3.7.

Status for de særlige psykiatripladser
SAG-2018-05835 tle/cbo
Baggrund
I Økonomiaftalen for 2019 tilkendegav regeringen, at den vil tage initiativ til
at drøfte justeringer af visitationen til de særlige pladser med satspuljepartierne, således at visitationen til de særlige pladser ikke begrænses unødigt.
Med henblik på en drøftelse i KKR gives her en af status på de seneste tiltag i sagen om de særlige pladser i psykiatrien.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter status lokalt på de særlige pladser i
psykiatrien.
Sagsfremstilling
På baggrund af de første erfaringer med de særlige pladser i psykiatrien tilkendegav regeringen med Økonomiaftalen for 2019, at man vil tage in itiativ
til at drøfte justeringer af visitationen til de særlige pladser med satspuljepartierne. Dette med henblik på at søge Folketingets opbakning til at foretage justeringer, således at visitationen til de særlige pladser ikke begrænses
unødigt.
Kommuner og regioner har i første halvår 2018 gjort sig en række erfaringer
med de særlige pladser i psykiatrien i takt med, at regionerne har åbnet for
visitation til pladserne.
På baggrund af dialog med udvalgte kommunerepræsentanter fra alle KKR er har KL, som opfølgning på økonomiaftalen for 2019, overfor Sundheds og Ældreministeriet skitseret en række problemstillinger relateret til de særlige pladser. KL har således tilkendegivet et behov for ændringer af kriterier,
præciseringer i bekendtgørelserne og har endelig gentaget, at det fortsat er
et stærkt kommunalt ønske, at kapaciteten aftales i lokale rammeaftaler mellem kommuner og regioner. Dette så det kan sikres, at kapaciteten stemmer
overens med de lokale behov, hvorved unødigt ressourcespild kan undg ås.
KL har også påpeget, at der er stor efterspørgsel efter ændringer af finansieringsmodellen, så den i højere grad understøtter anvendelse af de særli-
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ge pladser. Det er også anført, at kommunerne bør sikres mulighed for at få
refusion for særligt dyre enkeltsager for den del af den samlede takst, som
der forudsættes at gå til ydelser efter serviceloven. Uden denne mulighed,
kan kommunens anvendelse af særlige pladser medføre en ekstra fordyrelse for kommunen grundet refusionstab ved at tilbyde borgeren servicelovsydelser på de særlige pladser frem for i andet regi.
KL har medio august skitseret problemstillinger og ændringsforslag for
Sundheds- og Ældreministeriet, og har efterfølgende uddybet og drøftet
ændringsforslagene på et møde med ministeriet og Danske Regioner. KL
har i den forbindelse også påpeget uhensigtsmæssigheden i, at der for nuværende åbnes nye pladser. KL afventer nu, at ministeriet fremsætter forslag om ændring af de bekendtgørelser, der regulerer anvendelsen af de
særlige pladser. Ændringerne forventes at kunne træde i kraft i foråret 2019.
Senest har flere KKR, herunder KKR Midtjylland, rettet henvendelse til KL
med opfordring om igen at søge at få ændret finansieringsmodellen for de
særlige pladser og grundlaget for kapacitetsfastlæggelse.
KL har været i dialog med aktører på området for at få ændret modellen for
de særlig pladser.
Senest har KL den 28. oktober sammen med Danske Regioner foreslået
Folketinget at prioritere de nødvendige penge til at omdanne de særlige
pladser til ordinære sengepladser i psykiatrien, men målrettet den samme
målgruppe som de særlige pladser og med henblik på længerevarende behandlings- og rehabiliteringsforløb. Formålet er at få pladserne ind i det ordinære forløb for at sikre en bæredygtig model for finansiering og styring af
kapaciteten og samtidig undgå, at kommunerne spilder flere hundrede mio.
kr. på tomme særlige pladser, penge, som skal tages ud af den kommunale
socialpsykiatri.
./..

Formandskabet i KKR Midtjylland har d. 10. oktober 2018 send t et brev til
KL´s formandskab.
Formandskabet i KL har sendt svar til KKR Midtjylland d. 5. november 2018.
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4.

Udpegninger

4.1.

Udpegninger til bestyrelsen i Erhvervshus Midtjylland
SAG-2018-05835 SNM/CBO
Baggrund
Den 1. januar 2019 træder den nye lov om erhvervsfremme i kraft. Med loven etableres 6 erhvervshuse med særskilte bestyrelser og 6 fili aler og
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.
I KKR Midtjyllands geografi etableres Erhvervshus Midtjylland med hovedsæde i Aarhus og filialer i Horsens og i Herning. KKR skal varetage en styrende rolle for erhvervshusene og udpege hovedparten af medlemmern e til
erhvervshusenes bestyrelser.
Endvidere skal hvert KKR udpege en repræsentant til bestyrelsen i den
kommende Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (jf. sag 4.2.).
Det bemærkes, at KKR Midtjylland på mødet i september 2018 udpegede
medlemmer til den politiske styregruppe, der skal bistå med omlægning af
erhvervsfremmesystemet. Det blev samtidig besluttet, at medlemmerne af
den politiske styregruppe fra den 1. januar 2019 fortsætter som de kommunale medlemmer af erhvervshuset bestyrelse.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland:
– Udpeger en formand til erhvervshus Midtjylland
– Drøfter udpegningsproces for de øvrige repræsentanter
– Bemyndiger KKR formandskabet til at forestå udpegningsprocessen, herunder de konkrete udpegninger
Sagsfremstilling
Den nye lov om erhvervsfremme træder i kraft fra 1. januar 2019. Konsekvenserne af implementeringen af ny lov om erhvervsfremme er uddybet i
sag 3.1. Med loven etableres Erhvervshus Midtjylland og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.
Udpegning af bestyrelse til Erhvervshus Midtjylland
Erhvervshuset skal ledes af en bestyrelse, som får til opgave at sikre en effektiv opgavevaretagelse, der møder virksomhedernes behov og tværkommunale prioriteringer for erhvervsudviklingen jf. Aftale om etabler ing af
tværkommunale erhvervshuse, af 23. oktober 2018 (Erhvervsministeriet og
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KL). KKR Midtjylland skal udpege bestyrelsen for Erhvervshus Midtjylland
samt indstille en repræsentant til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (sag
4.2). KKR Midtjylland udpeger formanden for bestyrelsen i Erhvervshus
Midtjylland. Formanden skal være folkevalgt og gerne have baggrund i det
private erhvervsliv.
Bestyrelsen for Erhvervshus Midtjylland sammensættes af:
– 1 formand, der udpeges af KKR, som skal være folkevalgt og gern e have
baggrund i det private erhvervsliv
– 3 medlemmer, der udpeges af KKR blandt kommunale politiske repræsentanter
– 4 medlemmer, der udpeges af KKR blandt virksomhedsrepræsentanter,
herunder små og mellemstore virksomheder, efter indstilling fra erhvervsorganisationer
– 1medlem, der udpeges af KKR blandt repræsentanter fra en vidensinstitution,
– 1 medlem, der udpeges af KKR fra en arbejdstagerorganisation efter indstilling fra de faglige hovedorganisationer (LO, FTF og AC) i fællesskab
– I bestyrelsen deltager endvidere én observatør fra Erhvervsministeriet.
Erhvervshusene skal fungere som stærke tværkommunale kompetencecentre og samle de specialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og
-udvikling. Erhvervshusenes ydelser skal være tilgængelige for alle virksomheder med behov for specialiseret vejledning og dermed understøtte erhvervslivet og vækst og udvikling i hele Danmark Erhvervshusene skal endvidere fungere som fysiske knudepunkter i erhvervsfremmesystemet og sikre adgang til de højt specialiserede statslige ordninger.
Med udgangspunkt i deres særlige kendskab til lokale virksomheders behov
skal Erhvervshusene og deres bestyrelser spille en vigtig rolle i at skabe en
strategisk sammenhæng og retning i erhvervsfremmeindsatsen. De skal
fungere som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses regionale og lokale bidragyder og sparringspartner, når der skal udvikles en samlet erhvervsfremmestrategi for hele Danmark, der udnytter styrkepositioner og håndterer
barrierer for vækst i netop deres landsdel.
Medlemmerne modtager vederlag. Retningslinjer herfor fastsættes i standardvedtægter for erhvervshusene, som aftales mellem Erhvervsministeriet
og KL.
Bestyrelsen forventes, at have 4-6 møder om året. Mødefrekvensen fastsættes nærmere i forretningsordenen for erhvervshusets bestyrelse. Der må
forventes en øget mødekadence i 2019 pga. bestyrelsens opstart.
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KKR Midtjylland skal drøfte og tilrettelægge en udpegningsproces, herunder
proces for indstilling af erhvervsorganisationer og vidensinstitutioner.
Der er i lovforslaget ikke angivet nærmere rammer for, hvordan KKR skal
udpege medlemmerne eller hvilke erhvervsorganisationer og vidensinstitutioner, der er indstillingsberettigede. Det vil således være op til de enkelte
KKR, at tilrettelægge en udpegningsproces. Udpegningsprocessen igangsættes med forbehold for lovforslagets vedtagelse.

4.2.

Udpegning til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
SAG-2018-05835 snm/cbo
Baggrund
Med etableringen af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nedlægges de
regionale vækstfora og Danmarks Vækstråd.
Erhvervsministeren anmoder, med forbehold for Folketingets vedtagelse af
lovforslaget, og resultatet af høring af bekendtgørelse om udpegning af
medlemmer og fastsættelse af indstillingsberettigede parter til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, KKR Midtjylland om at udpege et medlem til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland udpeger en KKR repræsentant til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Sagsfremstilling
Erhvervsfremmebestyrelsen sammensættes af:
1.

Formanden, der skal være fra erhvervslivet, udpeges af erhvervsministeren.

2.

Fem kommunale medlemmer udpeges af kommunekontaktrådene
(KKR). Udpegningen følger den kommunale valgperiode.

3.

Tre medlemmer, der skal være aktive i det private erhvervsliv, udpeges
af erhvervsministeren efter indstilling fra henholdsvis DI, Dansk Erhverv
og Landbrug & Fødevarer.

4.

Et medlem, der skal være aktiv i det private erhvervsliv og fra en lille eller mellemstor virksomhed (SMV), udpeges af erhvervsministeren efter
fælles indstilling fra SMVDanmark, Dansk Byggeri og Tekniq.

5.

Et medlem, der skal være aktiv i det private erhvervsliv, udpeges af erhvervsministeren efter fælles indstilling fra Finans Danmark og Forsikring & Pension.
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6.

Et medlem, der skal være aktiv i det private erhvervsliv og fra en turisme-virksomhed, udpeges af erhvervsministeren efter fælles indstilling
fra DI, Dansk Erhverv og HORESTA.

7.

Et regionalt medlem udpeges af regionsrådene. Udpegningen følger
regionsrådenes valgperiode.

8.

Et medlem udpeges af erhvervsministeren efter indstilling fra CO Industri.

9.

Et medlem udpeges af erhvervsministeren efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark/Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (LO/FTF) og Akademikerne i fællesskab.

10. Et medlem fra en vidensinstitution udpeges af uddannelses- og forskningsministeren.
11. Et medlem, der repræsenterer staten, udpeges af erhvervsministeren
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse får til opgave at igangsætte og finansiere decentrale erhvervsfremmeindsatser, der skal være til gavn for virksomheder i hele Danmark. Som grundlag for sit arbejde skal bestyrelsen
udarbejde en samlet strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats.
Strategien skal integrere udmøntningen af EU’s strukturfonde og de nationale midler afsat til decentral erhvervsfremme, samt udpege erhvervs - og teknologi-områder, hvor der kan udbydes offentlig finansiering til klynger.
Det fremgår af udpegningsbrev fra Erhvervsministeren, at det er et væsentligt hensyn, at bestyrelsen bliver en operationel enhed, der sikrer reel indflydelse til det enkelte medlem. Medlemmerne af bestyrelsen udpeges derfor i
kraft af deres personlige og faglige kvalifikationer og vil således ikke handle
under mandat eller instruktion fra de indstillings- og udpegningsberettigede
organisationer. KKR's medlemmer skal bidrage til lokal forankring og indsigt
til bestyrelsens arbejde.
Medlemmerne vil modtage vederlag.
Bestyrelsen forventes at holde ca. 6 møder årligt. Mødefrekvensen fastsættes nærmere i forretningsordenen for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.
Mødekadencen i 2019 kan være højere pga. bestyrelsens opstart.
Møderne forventes at blive afholdt forskellige steder i landet.
./.

Erhvervsministerens anmodning om udpegning.

4.3.

Udpegning til RAR Vest
SAG-2018-05835 cbo
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Baggrund
Kent Falkenvig (V) fra Herning Kommune bliver nyt medlem af formandskabet i RAR Vest efter, at Lennart Quist (løsgænger) fra Ringkøbing-Skjern
Kommune har ønsket at stoppe. Torben Strømgaard fra Holstebro Kommune bliver, som følge heraf, ordinært medlem af RAR Vest, hvor han tidligere
har været suppleant.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland godkender dette.
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5.

KKR

5.1.

Folkemødet 2019
SAG-2018-05835 cbo
Baggrund
KKR har tradition for at lægge mødet i juni på Bornholm i tilknytning til Folkemødet.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland tager orienteringen om evt. deltagelse i
Folkemødet 2019 til efterretning.
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6.

Punkter til næste møde

6.1.

Foreløbig oversigt over sager til KKR Midtjyllands næste
møde
SAG-2018-05835 jhp
Baggrund
Der holdes møde i KKR Midtjylland den 6. februar 2019.
Her fremlægges en foreløbig oversigt over sager til dagsordenen for mødet.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland:
– Tager den foreløbige sagsoversigt til efterretning
– Drøfter om der er andre sager til dagsordenen
Sagsfremstilling
Der er foreløbigt følgende sager til dagsordenen for KKR' s møde den 6. februar 2019:
– Resultatkontrakt med Erhvervshus Midtjylland
– Bidrag til Erhvervsfremmebestyrelsens strategi for 2020 og frem
– Analyse af behovet for velfærdsuddannede
– Dimensionering af pædagoguddannelsen
– Rekruttering og fastholdelse af SOSU hjælpere og assistenter
– Den nære psykiatri – status/forslag
– Sundhedsaftale 2019-2023 i høring.
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7.

Eventuelt

7.1.

Eventuelt
SAG-2018-05835 jhp
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