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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 14.
juni 2018
SAG-2018-03781 jhp
Baggrund
Referatet fra mødet i KKR Midtjylland den 14. juni 2018 er udsendt den 21.
juni 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-2017-05730 chbo/jhp
Baggrund
KKR's formandskab orienterer om bl.a.:
– Møde i KL-KKR formandskabet den 23. august 2018
– Møde i Kontaktudvalget den 31. august 2018
– KKR har fremsendt indstillinger af kommunale medlemmer til FGU bestyrelserne til ministeriet.
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
Møde i KL-KKR formandskabet den 23. august 2018
– Flere reformer på vej: Sundhedsreform og sammenhængsreform
– Opmærksomhed på budget 2019
– Nyt erhvervsfremmesystem hilses velkommen, men en hektisk implementeringsfase forestår. Vigtigt, at kommuner og KKR spiller en tydelig rolle
Møde i Kontaktudvalget den 31. august 2018
På mødet i Kontaktudvalget var følgende emner (blandt andet) på dagsordenen:
– Status vedrørende Region Midtjyllands budget, både på sundhedsområdet og for regional udvikling, herunder kollektiv trafik
– Revision af fælles indspil om infrastruktur
– Orientering om regional udvikling fremadrettet
– Udsættelse af arbejdet om fælles politiske sigtelinjer.
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3.

Regionalpolitiske sager

3.1.

Status for KKR's opgaver i det nye erhvervsfremmesystem
SAG-2018-03781 chbo
Baggrund
Den 1. januar 2019 træder den nye lov om erhvervsfremme forventeligt i
kraft. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og de nye erhvervshuse skal
være i drift, og nye rammer for kommunernes erhvervsindsats vil gælde.
KKR har fået en helt central rolle i omstilling, implementering og styring af
det fremtidige erhvervsfremmesystem. Omstillingen er afhængig af, at kommunerne og KKR understøtter og tager ejerskab for opgaven.
Frem mod januar 2019 vil der være en række vigtige opgaver for KKR. Samtidig er der mange uafklarede spørgsmål om både processer, styring og
økonomi, som først falder på plads, når loven er vedtaget. Der gives her et
overblik over opgaver, som skal igangsættes hen over efteråret og først i det
nye år.
Ib Lauritsen, borgmester i Ikast-Brande Kommune og medlem af KL's Kultur,
erhvervs- og planudvalg, indleder punktet med en kort status med opmærksomhedspunkter fra udvalgsarbejdet, med mulighed for efterfølgende drøftelse.
Indstilling
Det indstilles:
– At KKR Midtjylland udpeger tre medlemmer til en politisk styregruppe, der
skal bistå med omlægningen af erhvervsfremmestrukturen
– At de tre medlemmer af den politiske styregruppe fra den 1. januar 2019
fortsætter som de kommunale medlemmer af erhvervshuset bestyrelse
– At KKR Midtjylland beder KD-net om at nedsætte en administrativ styregruppe.
Sagsfremstilling
Lovpakken om nyt erhvervs- og turismefremmesystem har været i høring.
KL og alle fem KKR har afgivet bemærkninger. Aktuelt behandler ministeriet
de mange indkomne høringssvar, som vil indgå i den videre politiske proces.
Lovpakken fremsættes med åbning af Folketinget i oktober, og forventes
vedtaget i november. KL er i tæt dialog med ministeriet om etableringen af
det nye erhvervsfremmesystem, herunder konkrete formuleringer i loven,
etableringsaftalen m.v.
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1)

Erhvervshuse

De nye erhvervshuses kerneopgave er, som hidtil, den specialiserede erhvervsservice, hvor målgruppen tidligere var vækstvirksomheder udvides
denne til alle virksomheder. Herudover får erhvervshusenes bestyrelse til
opgave at bidrage til den nationale erhvervsfremmestrategi, herunder formulering af de regionale kapitler.
Det fremgår af den politiske aftale, at der etableres syv erhvervshuse og fem
filialer. KKR skal udpege bestyrelsesmedlemmer og formand til erhvervshusenes bestyrelser, som skal bestå af 10 medlemmer og 1 observatør (Erhvervsministeriet): 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, 1 medlem, der udpeges af KKR blandt
repræsentanter fra en videninstitution, 1 medlem fra en arbejdstagerorganisation, der indstilles af de faglige hovedorganisationer i fællesskab, og 1
medlem, der udpeges af regionsrådene.
Ministeren fastsætter nærmere regler om kommunernes tilknytning til erhvervshusene og filialerne, jf. lovforslaget, som bl.a. vil have betydning for
økonomien i de enkelte erhvervshuse. Bevillingen til erhvervshuset beregnes på baggrund af befolkningstallet i de kommuner, der hører til erhvervshuset. KL er i dialog med Erhvervsministeriet om en etableringsaftale f or erhvervshusene, som rammesætter formål, strategisk fokus, organisering, finansiering, og arbejdsdelingen mellem kommuner og erhvervshuse. Første
udkast til etableringsaftale har været drøftet på mødet mellem KL's og KKR's
formandskaber i august 2018. Den endelige aftale vil formentlig være klar
midt i oktober, men med forbehold for, hvordan indholdet i den endelige erhvervsfremmelov falder ud.
Overgangen fra væksthuse til erhvervshuse, herunder rammerne for afvikling og overførsel af medarbejdere, har KL også en tæt dialog med ministeriet og væksthusformændene/-direktørerne om. Væksthusenes bestyrelse
skal varetage opgaven med at nedlægge væksthusene. Det er forventningen, at erhvervshusene overtager væksthusenes forpligtelser ift. igangværende projekter og økonomi m.v. Det er et opmærksomhedspunkt for KL i
dialogen med ministeriet at service og vejledning til virksomhederne i mindst
muligt omfang påvirkes i overgangsperioden.
KL har bedt ministeriet om at melde mere konkret ud i forhold til udpegnings-processen, herunder indstillinger fra organisationer og institutioner
m.v., således at arbejdet formelt kan igangsættes i KKR. Med baggrund i
den stramme tidsplan anbefales det, at KKR drøfter processen for etablering
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af de nye erhvervshuse, herunder etablering af politisk/administrative styregrupper til at understøtte omlægningen.
Erhvervshusenes styring
KKR skal varetage en styrende rolle for erhvervshusene – konkret gennem
årlige resultatkontrakter. Der er lagt op til et større ejerskab, både når det
handler om økonomisk bidrag, samspil om udarbejdelse af strategi og samspil mellem KKR og erhvervshusenes bestyrelser. Forventeligt vil første resultatkontrakt mellem KKR og erhvervshusene skulle godkendes i KKR i
starten af 2019. Den nærmere proces og rammerne for resultatkontrakten
kendes ikke pt. KKR vil blive tæt involveret, når det konkrete arbejde igangsættes med ministeriet i løbet af efteråret.
Arbejdsdelingen mellem den tværkommunale indsats i erhvervshusene og
den indsats, der foregår i kommunerne fastlægges i en rammeaftale mellem
regeringen og KL. Første rammeaftale i det nye erhvervsfremmesystem vil
forventeligt skulle indgås mellem regeringen og KL inden udgangen af 2018.
Den nærmere proces og ramme for aftalen har ikke været drøftet endnu
mellem KL og ministeriet. KKR vil blive inddraget i arbejdet, når det igangsættes mellem KL og ministeriet i løbet af efteråret.
2)

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse erstatter de seks regionale vækstfora
og Danmarks Vækstråd. KKR skal udpege fem kommunale medlemmer til
den kommende Erhvervsfremmebestyrelse (dvs. én plads per KKR), som vil
bestå af 16 medlemmer og en formand. Processen for udpegelse af bestyrelsesmedlemmer er ikke aktuelt yderligere præciseret.
Erhvervsfremmebestyrelsen skal bl.a. udarbejde en strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats, som erhvervshusenes bestyrelser skal bidrage
til. I høringssvarene har KL og de fem KKR påpeget, at det er helt afgørende, at kommunerne får reel indflydelse på erhvervsfremmestrategien, og at
der findes det rette set-up for lokal inddragelse.
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.
3)

Digital erhvervsfremme

Som led i det nye erhvervsfremmesystem etableres en fællesoffentlig digital
erhvervsfremmeplatform med udgangspunkt i virk.dk. Erhvervsplatformen
lanceres medio 2019 og skal drives af Erhvervsstyrelsen. Myndighederne
forpligtes til at levere relevant indhold hertil. Erhvervsplatformen skal kunne
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afløfte nogle af de eksisterende kommunale erhvervsaktiviteter og bliver også hjemmeside for Erhvervshusene. KL er i dialog med Erhvervsstyrelsen
om udvikling og indhold, og er opmærksom på udfordringen med, at platformen først implementeres et halvt år efter omlægningen af erhvervsfremmesystemet.
Den videre proces
På mødet i KKR Midtjylland i november skal KKR udpege bestyrelsesmedlemmer og formand til erhvervshusets bestyrelse, samt udpege et kommunalt medlem til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

3.2.

Internationalt perspektiv samt tilpasning af kontingent til
Midtjyllands EU-kontor
SAG-2018-03781 chbo
Baggrund
De danske kommuner beskæftiger sig i stigende grad med principielle og
generelle EU-spørgsmål samt øvrige internationale relationer. Som konsekvens heraf har KL nedsat et Internationalt udvalg, der arbejder med EU spørgsmål og øvrige internationale relationer. KKR Midtjylland har tre medlemmer af udvalget, i form af Kirstine Bille (Syddjurs), Anders Rosenstand
Laugesen (Skanderborg), samt borgmester Erik Flyvholm (Lemvig). Sidstnævnte er samtidig formand for udvalget.
Med henblik på en efterfølgende drøftelse vil formanden for internationalt
udvalg, Erik Flyvholm, give KKR Midtjylland et kort perspektiv på, hvorfor det
internationale område i stigende grad er vigtigt for de midtjyske kommuner
at forholde sig til.
Midtjyllands EU-kontor 'Central Denmark EU Office' (CDEU) er oprettet af
kommuner i fællesskab med Region Midtjylland. Visionen er at sikre borgere, virksomheder og institutioner i Midtjylland størst mulig værdi af det europæiske samarbejde i form af viden, samarbejde og finansiering. Med Regeringens og Dansk Folkepartis forlig om et forenklet erhvervsfremmesystem
er regionerne afskåret fra egen erhvervsfremmeindsats med udgangen af
2018, hvilket betyder at Region Midtjyllands tilpasser deres økonomiske engagement i CDEU.
Formanden for CDEU, Jens Meilvang (Norddjurs), vil give KKR Midtjylland
en status på situationen, med opfordring til en efterfølgende drøftelse heraf.
Indstilling
Det indstilles at KKR Midtjylland:
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– Tager orienteringen fra Internationalt udvalg til efterretning
– Tager orienteringen om tilpasning af det regionale kontingent til Central
Denmark EU Office til efterretning.
Sagsfremstilling
Central Denmark EU Office (CDEU) er Midtjyllands kontor i EU. Kontoret er
ejet af Region Midtjylland, de 19 kommuner i regionen og Aarhus Universitet. Formålet er at øge hjemtaget af EU-midler som led i gennemførelsen af
strategiske indsatser, herunder den regionale erhvervsfremmeindsats til
gavn for midtjyske virksomheder. CDEU har på nuværende tidspunkt f okus
på tre overskrifter: Grøn omstilling og fødevarer, Forskning og erhverv samt
Uddannelse, kultur og sundhed.
I forbindelse med forliget mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenklet erhvervs-fremmesystem er regionen med virkning fra 1. januar 2019 afskåret fra at udøve egen erhvervsfremmeindsats. Hidtil har en andel af det
regionale bidrag understøttet den fælles erhvervsfremmeindsats i Region
Midtjylland. Forliget vil derfor få betydning for Region Midtjyllands engagement i CDEU.
Der vil dog fortsat være indsatsområder, som vil være relevante for Region
Midtjylland i forhold til viden, samarbejde og finansiering via europæiske
programmer. Det drejer sig om sundhedsinnovation, klima og miljø, mobilitet, kultur, uddannelse og kompetenceudvikling samt bæredygtighed.
Der vil blive inviteret til dialog mellem ejerkredsens medlemmer med henblik
på at finde en fælles løsning på den fremtidige kontingentstruktur.
Regionsrådet har på sit møde den 22. august 2018 besluttet at opfordre
vækstforum til at støtte Central Denmark EU Office i år 2019, mens ti lpasningen af kontingentstrukturen forhandles.

3.3.

Sundhedsaftalen 2019-2023
SAG-2018-03781 jhp
Baggrund
En ny sundhedsaftale skal udarbejdes og gælde fra den 1. juli 2019. Sundhedskoordinationsudvalget er ansvarlig for at udarbejde udkast til en ny
sundhedsaftale.
KKR Midtjylland blev orienteret om udvalgets overvejelser på mødet den 14.
juni 2018.
På dette møde får KKR lejlighed til at drøfte Sundhedskoordinationsudvalgets udspil til sundhedsaftalen og følge op på, hvordan udspillet foreløbigt er
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blevet modtaget i kommunerne og på kommunernes politiske ejerskab til
sundhedsaftalen.
Ib Lauritsen, næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget, indleder punktet med en kort redegørelse for overvejelserne bag udspillet og om inddragelsen af kommunerne.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter:
– Sundhedskoordinationsudvalgets udspil til visioner, mål, indsatsområder
og bærende principper
– Ejerskab til sundhedsaftalen i kommunerne.
Sagsfremstilling
Sundhedskoordinationsudvalget formulerede nedennævnte udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende samarbejdsprincipper til den kommende sundhedsaftale på baggrund af en politisk kick-off den 12. juni 2018,
hvor en bred gruppe af regionsrådsmedlemmer, byrådsmedlemmer og PLO Midtjylland drøftede et idé- og debatoplæg udsendt af Sundhedskoordinationsudvalget.
I udspillet peger Sundhedskoordinationsudvalget på:
Visioner
– Mere lighed i sundhed
– På borgerens præmisser
– Sundhedsløsninger tæt på borgeren
– Mere sundhed for pengene.
Indsatsområder
– Fælles investering i forebyggelse – først med fokus på rygning
– Sammen om ældre borgere – først med fokus på akutområdet
– Den nære psykiatri – først med fokus på:
–

At forbedre den mentale sundhed og mindske mistrivsel hos børn og
unge

–

At forbedre sundheden og sikre bedre sammenhængende patientforløb
for voksne med svær psykisk sygdom.

Bærende samarbejdsprincipper
– Økonomi – udviklingen finansieres ud fra et princip om 'gynger og karruseller', hvor der over tid er en fair balance i økonomien mellem sektorerne
– Kvalitet – høj og ensartet kvalitet i sundhedstilbud fra kyst til kyst med
afsæt i fælles normkrav
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– At bryde med vanetænkningen – tænke 'ud af boksen' og ved behov
udfordre lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer
– Populationsansvar – mest mulig sundhed og en mere ligelig fordeling af
sundhed i befolkningen gennem indsatser, der er målrettet udvalg te
borgere
– Tidlig og rettidig indsats – forebygge, at sygdom opstår og tidlig opsporing af sygdom for at undgå, at sygdommen forværres
–

It, data og telemedicin på tværs – opprioritere digitale og telemedicinske løsninger og udfordre tekniske og lovgivningsmæssige barrierer for
at dele data på tværs

–

Videndeling – sprede indsatser med god effekt og øge kendskab til og
respekt for andre sektorers vilkår.

Udspillet er nu til høring i kommunerne, region m.fl. frem til 17. september
2018.
For at få det bedst mulige mandat til den videre drøftelse i Sundhedskoordinationsudvalget og for at sikre kommunalt ejerskab til sundhedsaftalen,
havde de kommunale medlemmer af udvalget inviteret udvalgsformand og næstformænd (sundhed, ældre, forebyggelse, omsorg, børn, social) til et
møde den 20. august 2018 om udspillet til sundhedsaftalen. Udspillet til den
Nære Psykiatri blev også drøftet, men det var primært udspillet til sundhedsaftalen, der blev drøftet.
På mødet blev drøftet:
– Hvordan udspillet blev modtaget i kommunerne?
– Hvad skal der til for at indfri målene og gøre en forskel for borgerne?
Generelt var der god opbakning til begge udspil.
Følgende nuancer til udspillene blev nævnt:
– Rygning er vigtigt, men overvægt er også et vigtigt område, og det må blive det næste område, der tages fat på indenfor indsatsområdet "Forebyggelse"
– Få fælles forståelse af, hvad akutpladser er og aftale med læger/hospitaler om, hvad rollerne er
– Der skal være mere tid til at kommunikere med de ældre, for at undgå
unødige indlæggelser
– Omkring den nære psykiatri var der fokus på følgende:
– Det er nødvendigt med mere psykiatri i det nære
– Forebyggelse er vigtigt – derfor er mistrivsel blandt unge taget med
– Skal der flyttes noget i forhold til mental sundhed, skal der sættes tryk
på flere steder – fx både socialt, sundhedsmæssigt og i psykiatrien
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Endvidere blev der peget på, at:
– Roller og ansvarsfordeling bør være tydeligere i sundhedsaftalen
– Økonomien bør i princippet følge med opgaven (især når der skal spares).
Tydeliggøre den politiske involvering i aftaler, der indeholder væsentlig
økonomi.
./..

Følgebrev til udspil 060718
Sundhedskoordinationsudvalgets udspil 060718

3.4.

Principper for kommunernes samarbejde om sundhed
SAG-2018-01715 jhp
Baggrund
Den seneste valgperiode har været karakteriseret ved, at der er etableret et
mere integreret samarbejde mellem region, kommuner og almen praksis på
sundhedsområdet. Det har resulteret i fælles aftaler og programmer, der bidrager til mere sundhed og bedre borgerforløb. Samtidig viser erfaringerne –
blandt andet fra arbejdet med en fælles IV-aftale – at der er behov for en
fornyet dialog mellem kommunerne om udviklingen af det nære sundhedsvæsen, herunder hvilke økonomiske principper, der skal være gældende ved
opgaveoverdragelse og opgaveinnovation.
Principperne forelægges KKR.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland tager "Principperne for det kommunernes
samarbejde om sundhed" til efterretning.
Sagsfremstilling
KOSU og sundhedsdirektørerne fra de 19 midtjyske kommuner har udarbejdet et forslag til principper for kommunernes samarbejde om sundhed. Princippapiret angiver en fælles ramme, som konkrete samarbejdsaftaler og indsatser fremadrettet skal udfoldes indenfor.
Princippapiret er udtryk for, at kommunerne vil samarbejde både på tværs af
kommunerne og mellem region, kommuner og almen praksis, og udgør et
fælles udgangspunkt for kommunerne. Sundhedsaftalen 2019-2023 bliver
den første større prøve på samarbejdsprincipperne.
I forslaget lægges der op til, at kommunerne i det tværgående samarbejde
har fokus på:
– For borgeren og velfærdsøkonomien – den dobbelte dagsorden
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Løsninger, der skaber merværdi for borgerne, og som forbedrer velfærdsøkonomien. Forebyggelse, rehabilitering og lighed i sundhed er her centrale elementer.
– Ligestilling af den nære psykiatri og det nære sundhedsvæsen
At kommunerne sammen prioriterer og sætter retning for udviklingen af
den nære psykiatri.
– Kvalitet fra kyst til kyst
De midtjyske kommuner skal arbejde for at sikre kvaliteten af borgernes
forløb. Det primære fokus skal være på implementering af nationale standarder og Sundhedsstyrelsens anbefalinger for de kommunale indsatser.
Desuden er der formuleret forslag til principper, der skal være afsættet, når
de midtjyske kommuner samarbejder og repræsenterer hinanden på sundhedsområdet. Principperne adresserer behovet for:
– Politisk forankring
– Tydeligt beslutningsgrundlag
– Økonomi ved opgaveoverdragelse og – innovation.
I forbindelse med udarbejdelsen af den nuværende sundhedsaftale tog
kommunerne blandt andet afsæt i fire KKR-målsætninger, der knytter sig til
udvalgte indsatsområder på sundhedsområdet. Forslaget til fælles principper for samarbejdet om sundhed ændrer ikke ved KKR-målsætningerne, der
fortsat er gældende for sundhedsarbejdet.
De fire KKR-målsætninger er:
– Kommunerne skal medvirke til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser
– Alle kommuner skal have tilbud af høj kvalitet til kronisk syge
– Alle kommuner skal implementere en fælles kvalitetsmodel for det tværfaglige samarbejde om komplekse genoptræningsopgaver
– Alle kommuner skal arbejde med bedre sammenhænge inden for voksenpsykiatrien.
KD-net fik forelagt principperne på møde den 25. maj 2018.
./.

Principper for kommunernes samarbejde om sundhed.

3.5.

Analyse af behovet for velfærdsuddannede
SAG-2018-03781 jhp
Baggrund
KKR Midtjylland besluttede på sit konstituerende møde den 24. januar 2018
at nedsætte et Uddannelsesudvalg. Det fremgår af kommissoriet for udval-
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get, at der i begyndelsen af valgperioden skal udarbejdes en analyse af behovet for velfærdsuddannede og at region, uddannelsesinstitutioner m.fl. inviteres til at deltage.
Analysen er nu sat i gang, og KKR Midtjylland orienteres om kommissorium,
status og proces for analysen
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland tager orienteringen til efterretning
Sagsfremstilling
I 2012 gennemførtes der i den midtjyske region en analyse af udbud og efterspørgsel efter medarbejdere indenfor velfærdsuddannelserne. Analysen
kan ses her.
Formålet med at udarbejde en analyse er at danne et solidt grundlag for
vurderingen af behovet for velfærdsuddannede i den midtjyske region i årene fremover, således at de offentlige arbejdsgivere (kommuner og region)
bedst muligt kan få dækket for behovet for medarbejdere på de store velfærdsområder.
Der er nedsat en styregruppe for analysen med delt formandskab mellem
region og kommuner. Udover region og kommuner deltager VIA og SOSU
skolerne. Endvidere deltager STAR Midt/Nord og fagorganisationer også i
styregruppen. COWI forestår analysen.
Styregruppen holdt sit første møde den 3. juli 2018 og har udarbejdet et
kommissorium for analysen. Heraf fremgår, at analysen er færdig i november 2018. Uddannelsesudvalget får mulighed for at drøfte og behandle analyse den 30. november 2018, hvorefter KKR Midtjylland behandler analysen
på mødet den 6. februar 2019. På samme møde vil KKR også dimensionere
pædagoguddannelsen for 2020, hvortil analysen vil danne grundlag.
KD-net fik forelagt kommissoriet på møde den 25. maj 2018.
./.

Kommissorium for analyse af behovet for velfærdsuddannede.
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4.

Udpegninger
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5.

KKR

5.1.

Folkemødet 2019
SAG-2018-03781 chbo/jhp
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
møder
SAG-2018-03781 chbo/jhp
Baggrund
Der holdes møde i KKR Midtjylland den 16. november 2018.
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 16.
november 2018:
– Erhvervsfremmeområdet – status og udpegning på erhvervsfremmeområdet
– Sundhedsaftale 2019 – høringsproces.
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7.

Eventuelt

7.1.

Eventuelt
SAG-2018-03781 jhp

Sagsfremstilling
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