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KKR MIDTJYLLAND
Dato:
Sted:

14-06-2018 09:00
Restaurant "Hos Casper", Bornholms lufthavn

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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Deltagerfortegnelse
Deltagere
Nils Borring, Favrskov
Kasper Glyngø, Hedensted
Anne Mette Bang Rasmussen, Herning
H.C. Østerby, Holstebro
Ib Boye Lauritsen, Ikast-Brande
Erik Flyvholm, Lemvig
Jan Petersen, Norddjurs
Uffe Jensen, Odder
Torben Hansen, Randers
Hans Østergaard, Ringkøbing-Skjern
Marcel Meijer, Samsø
Steen Vindum, Silkeborg
Jørgen Gaarde, Skanderborg
Peder Christian Kirkegaard, Skive
Niels Viggo Lynghøj, Struer
Ole Bollesen, Syddjurs
Ulrik Wilbek, Viborg
Jacob Bundsgaard, Aarhus
Bent Dyrberg, Skive
Kirstine Bille, Syddjurs
Karsten Filsø, Holstebro
Jens Mejlvang, Norddjurs
Søren Olesen, Holstebro
Simon Vanggaard, Ikast-Brande
Ove Kent Jørgensen, Viborg
Anders Rosenstand Laugesen, Skanderborg
Mads Jakobsen, Struer
Lene Fruelund, Silkeborg
Mira Issa Bloch, Skanderborg
Afbud
Lars Krarup, Herning
Peter Sørensen, Horsens
Johannes Poulsen, Herning
Tage Nielsen, Skanderborg
Torsten Nielsen, Viborg
Per Urban Olsen, Samsø
Anders Bøge, Skive
Pia Vestergaard, Ringkøbing-Skjern
Jørn Vedel Eriksen, Herning
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Fra Kommunaldirektørnetværket
Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt, Randers
Kommunaldirektør Lone Lyrskov, Silkeborg
Fra sekretariatet
Chefkonsulent Christian Budde (referent)
Konsulent Jonna Holm Pedersen (referent)
Øvrige deltagere
KL's Socialudvalg: Charlotte Broman

SIDE | 4

KKR Midtjylland | 14-06-2018

1.

Godkendelse af referat

1.1.

Godkendelse af referat fra møde i KKR Midtjylland den 17.
maj 2018
SAG-2018-01715 jhp
Baggrund
Referatet fra mødet i KKR Midtjylland den 17. maj 2018 er udsendt den 23.
maj 2018 og kan desuden ses på KKR Midtjyllands hjemmeside: Referat
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland godkender referatet.

Beslutning
Indstillingen blev godkendt.
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2.

Siden sidst

2.1.

Orientering
SAG-2018-01715 chbo/jhp
Baggrund
KKR's formandskab orienterer om bl.a.:
– Opfølgning på punkter fra KKR-mødet den 20. marts 2018
– Opfølgning på punkter fra KKR-mødet den 17. maj 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
Opfølgning fra KKR-mødet den 20. marts 2018
Pulje til tværsektorielt samarbejde om børn og unge med psykiske problemstillinger
KKR Midtjylland besluttede på mødet den 20. marts 2018 at adressere drøftelserne til KOSU (administrativ styregruppe for sundhedsområdet) om,
hvordan de nye forløbsprogrammer og afprøvningen af fremskudte regionale
funktioner kan indgå i den kommende sundhedsaftale, og hvordan det tværsektorielle samarbejde om børn og unge med psykiske vanskeligheder kan
understøttes af forløbsprogrammerne og de fremskudte regionale funktioner.
Det kan oplyses, at der er igangsat en fælles tværsektoriel ansøgning i regi
af DASSOS (styregruppe for rammeaftalen) vedrørende afprøvning af en
fremskudt regional funktion i forhold til tidlig indsats til børn og unge med
begyndende tegn på psykiske vanskeligheder. Ansøgningen omfatter et
samarbejdsprojekt mellem Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Midt
(BUC) samt 14 af de midtjyske kommuner og består af følgende delprojekter:
– Forebyggelse af angst og depression hos børn og unge
– Forebyggende indsats ved begyndende skolevægring
– Henvisning for almen praksis.
Sundhedsstyrelsen forventer at give tilsagn til de udvalgte ansøgere i juni
2018. Projektstart er september 2018. Sluttidspunktet for projekterne er december 2021.
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Satspuljen i forhold til forløbsprogrammerne håndteres tværsektorielt i
sundhedsaftaleregi og skal spille sammen med arbejdet i den nedsatte alliance om den nære psykiatri.
Lokal model for en forankring af specialuddannelsen for borgernær sygepleje
KKR Midtjylland blev på mødet den 20. marts 2018 forelagt en sag om at
etablere en lokal model for en forankring af specialuddannelsen for borgernær sygepleje.
Opgaverne omkring en lokal forankring af specialuddannelsen er siden blevet beskrevet. I beskrivelsen indgår, at den lokale model kan være en ankerkommune.
Som en af de første opgaver vil den udpegede ankerkommune skulle håndtere en dimensioneringsopgave, dvs. indhente en tilkendegivelse fra de enkelte kommuner i forhold til, hvor mange sygeplejersker de ønsker opkvalificeret gennem specialuddannelsen allerede i 2018.
På KD-Net mødet den 25. maj 2018 blev Silkeborg kommune udpeget som
ankerkommune for borgernær sygepleje.
Opfølgning fra KKR-mødet den 17. maj 2018
Dækningsområder samt institutions- og skoleplaceringer for FGU
KKR Midtjylland godkendte på mødet de seks foreslåede dækningsområder
samt institutions- og skoleplaceringer. Derudover blev KKR-formandskabet
bemyndiget til at tilrette de indsendte skabeloner og sende dem til Undervisningsministeriet senest den 1. juni 2018.
Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning.
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3.

Regionalpolitiske sager

3.1.

Status og drøftelse på erhvervsfremmeområdet
SAG-2018-01715 chbo
Baggrund
Forlig om nyt erhvervsfremmesystem
Regeringen har torsdag den 24. maj 2018 indgået en aftale med Dansk Folkeparti om et nyt erhvervsfremmesystem. Aftalen kommer i kølvandet på
den forståelse, som KL og regeringen indgik i forbindelse med økonomiforhandlingerne.
Aftalen betyder bl.a., at Vækstforum og Regional Udvikling ikke længere bliver en del af erhvervsfremmesystemet. Til orientering følger her link til pressemeddelelserne vedr. det politiske forlig og forståelsespapiret mellem Regeringen og KL:
– Politisk aftale om nyt erhvervsfremmesystem
– Forståelsespapiret mellem Regeringen og KL
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter sagen.
Sagsfremstilling
Med henblik på at give KKR Midtjylland en opdatering på den seneste udvikling på erhvervsfremmeområdet og samtidig give KKR-medlemmerne mulighed for at byde ind med opmærksomhedspunkter og perspektiver på den
fremadrettede udmøntningsproces vælges følgende model:
– KKR Midtjyllands to medlemmer af KL's Kultur-, Erhverv- og Planudvalg,
henholdsvis H.C Østerby (Holstebro) og Ib Lauritsen (Ikast-Brande), indleder punktet med en kort status på den seneste udvikling.
– Efterfølgende drøftelse i KKR Midtjylland.
Beslutning
KKR Midtjylland drøftede den politiske aftale om erhvervsfremmesystemet:
– Vækstforum nedlægges og der etableres en Danmarks erhvervsfremmebestyrelse fra den 1. januar 2019
– KKR får en central rolle i det fremtidige erhvervsfremmesystem
– Flytningen af regionale midler udfordrer økonomien for EU kontoret og
den kollektive bustrafik
– Turismefremmeindsatsen skal konsolideres i destinationsselskaber fra
2020.
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3.2.

Godkendelse af rammeaftalen for det specialiserede socialområde 2019-20
SAG-2018-01715 chbo
Baggrund
Den administrative styregruppe (DASSOS) har udarbejdet et forslag til den
to-årige rammeaftale for 2019-20 om fælles udviklingstiltag og vilkår for anvendelse af specialiserede social- og undervisningstilbud i den midtjyske region.
I forslaget lægges der op til særligt fokus på KKR's strategiske pejlemærker,
der er omsat til faglige udviklingsområder i rammeaftalen og omhandler
henholdsvis: Den nære psykiatri, fælles udviklingstiltag for børn og unge
med autisme, samt effekt, kvalitet og progression som det bærende princip.
Forslaget til den sociale rammeaftale skal, efter anbefaling fra KKR, fremsendes til godkendelse i de 19 byråd og i Regionsrådet.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland anbefaler at:
– Forslaget til Rammeaftale 2019-20 godkendes i de 19 byråd og i Regionsrådet senest den 15. oktober 2018, og aftalen træder i kraft pr. 1. januar
2019
– Fremsendte forslag til takstmodel godkendes i de 19 byråd og i Regionsrådet senest den 15. oktober 2018, og aftalen træder i kraft pr. 1. januar
2019.
Sagsfremstilling
De 19 kommuner samt regionen skal indgå en rammeaftale om, hvorledes
der sikres specialiserede social- og undervisningstilbud i den samlede region, og på hvilke vilkår kommunerne kan anvende disse tilbud, hvis de ikke
selv driver dem. Derudover skal det fremgå, hvordan kommunerne og regionen sammen vil arbejde for at udvikle tilbuddene.
DASSOS har derfor udarbejdet et forslag til Rammeaftale for 2019-20, der
nu forelægges KKR. Som noget nyt er rammeaftalen to-årig. Rammeaftalens
formål er at sikre principper for styring og udvikling af det specialiserede socialområde på tværs af kommuner og region.
For at skabe politisk ejerskab og involvering har KKR indbudt til lokale drøftelser af forslag til strategiske pejlemærker i rammeaftalen. Alle kommuner
og regionen har tilkendegivet opbakning til pejlemærkerne. Enkelte med forslag til justeringer og opmærksomheder i det videre arbejde.
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DASSOS har gennemgået de indkomne bemærkninger og fremsender hermed udkast til Rammeaftale 2019-20 til godkendelse.
Ud over de faglige udviklingsområder sætter rammeaftalen rammerne for
styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud.
KD-net behandlede sagen den 25. maj 2018.
./..

Udkast til Rammeaftale 2019-20
Rammeaftalens bilag er tilgængelige på hjemmesiden:
https://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2019--2020
Beslutning
KKR Midtjylland anbefalede, at forslaget til Rammeaftalen 2019-2020 oversendes til godkendelse i kommunerne, herunder at der i Rammeaftalens styringsdel indgår følgende:
De 19 Kommuner og Region Midtjylland indgår følgende aftale om udvikling
i taksterne i perioden 2019-2022:
– Taksterne kan ikke stige i perioden
– Taksterne reduceres med minimum 2 pct. i hele perioden
– Der er mulighed for at fratrække den del over 3 pct., der blev aftalt i sidste
periode
– Det aftales, at aftalen tages op til fornyet drøftelse i 2019 .
Enhedslisten kunne ikke godkende aftalen om takstudvikling med følgende
begrundelse: "Takstaftalen harmonerer ikke med rammeaftalens målsætninger".
Oversigt over takstudviklingen 2015-2018 eftersendes til KKR Midtjylland.

3.3.

Proces for sundhedsaftalen 2019- 2022
SAG-2018-01715 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. Processen for udarbejdelse af en ny sundhedsaftale er derfor igangsat.
KKR Midtjylland orienteres om processen og herunder særligt, hvordan den
lokal politiske inddragelse er tilrettelagt.
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Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Afholdelse af politisk Kick-off den 12. juni 2018
Sundhedskoordinationsudvalget inviterer til en bred politisk drøftelse om den
nye sundhedsaftale den 12. juni 2018.
Deltagerkredsen er medlemmer af social- og sundhedsudvalg, udvalgsformændene for kommunernes beskæftigelsesområde og børn- og ungeområde, regionsrådet, Praksisplanudvalget, PLO-Midtjylland, Patientinddragelsesudvalget, Sundhedsstyregruppen og øvrige kommuners sundhedsdirektører.
Sundhedskoordinationsudvalget har udsendt et Idé- og debatoplæg til deltagerkredsen, hvor de inviterer til politisk debat og input til sundhedsaftalen
2019-2022, om hvilke indsatser der er brug for, at man gør noget ekstra ved
i fællesskab, og hvilke principper der skal være bærende for samspillet mellem hospital, kommuner og almen praksis.
Udvalget spiller ud med tre forslag til indsatser:
– Forebyggelse (først med fokus på rygning)
– Sammen om ældre borgere (først med akutområdet)
– Den nære psykiatri.
Udvalget har foreslået seks bærende principper for samarbejdet:
– Økonomi – fair balance over tid
– Kvalitet – fra kyst til kyst
– Bryde med vanetænkningen
– Fælles populationsansvar – fx identificere målgrupper med særlige sundhedsudfordringer
– Tidlig og rettidig indsats
– It, data og telemedicin på tværs opprioriteres.
Flere kommunale udvalg forbereder sig til konferencen ved at drøfte idé og
debatoplægget inden konferencen.
./..

Program for Kick-off konference den 12. juni 2018.
Sundhedskoordinationsudvalgets idé og debatoplæg.
Lokal politisk drøftelse af første udspil til ny sundhedsaftale
Sundhedskoordinationsudvalget holder møde den 27. juni 2018, hvor opgaven bliver at formulere et udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende samarbejdsprincipper for den nye sundhedsaftale på baggrund af konferencen den 12. juni 2018.
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Primo juli udsender Sundhedskoordinationsudvalget et nyt udspil med henblik på lokal politisk drøftelse i kommunerne i august og september 2018.
Fælleskommunalt møde
20. august 2018 inviterer de kommunale medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget til et fælleskommunalt møde for udvalgsformænd og
-næstformænd for sundheds- og omsorgsområderne samt formandskab for
udvalg vedrørende psykiatriområdet. På mødet vil de kommunale medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget drøfte aktuelle sundhedspolitiske
emner i forbindelse med det arbejde, der foregår i udvalget og i kommunerne om en ny sundhedsaftale.
Sundhedsaftalen drøftes på KKR møderne i 2018
– KKR-møde den 14. juni 2018:
Orientering om processen for sundhedsaftalen, herunder den lokalpolitiske inddragelse
– KKR-møde den 12. september 2018:
Drøftelse af indhold i sundhedsaftale (op til møde i SKU), orientering fra
fælleskommunalt møde med udvalgsmedlemmer 20. august
– KKR-møde den 16. november 2018:
Sidste drøftelse i KKR inden SKU godkender et høringsudkast af sundhedsaftalen.
Høringsversion og endelig godkendelse
Høringsversion af ny sundhedsaftale udsendes (bl.a.) til kommunerne primo
januar 2019 med forventet høringsfrist primo marts 2019.
Endelig sundhedsaftaleudgave skal godkendes i byråd og regionsråd i maj
og juni 2019.
Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning.
Ib Lauritsen og Nils Borring oplyste, at der havde været et godt fremmøde
og en god debat på Kick-off mødet den 12. juni 2018. Der var god opbakning til Sundhedskoordinationsudvalgets forslag til fokusområder i idé og
debatoplægget. Omkring den nære psykiatri var der opbakning til at arbejde
især med de unges mistrivsel/mentale helbred og overgangene for de sværest psykisk syge.
I den forbindelse var der en opfordring til at tænke hele psykiatrien sammen
og tage højde for, at der kommer mange udspil om den nære psykiatri.
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3.4.

Udspil fra alliancen om den nære psykiatri
SAG-2018-01715 jhp
Baggrund
KKR havde den 7. marts 2018 indbudt til en konference om ”den nære psykiatri”. Som et resultat af denne konference er der blevet dannet en ”fælles
alliance", som er en tværsektoriel styregruppe om den nære psykiatri mellem de 19 midtjyske kommuner, Region Midtjylland, PLO-Midtjylland og regionale bruger- og pårørendeorganisationer indenfor psykiatrien. Alliancen
forankres i KKR og i Regionsrådet og drøftes mellem parterne i Kontaktudvalget den 31. august 2018 med henblik på at få afklaret visionen på dette
møde. Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget inddrages
løbende i processen.
KKR Midtjylland skal drøfte et udspil fra den tværsektorielle styregruppe om
den nære psykiatri.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter den tværsektorielle styregruppes
udspil til vision, målgruppe og handlingsrum.
Sagsfremstilling
Konkret er der nedsat en tværsektoriel administrativ styregruppe med repræsentanter fra alliancens fire parter. Styregruppens opdrag er i første omgang at udarbejde udspil til en fælles vision for ”den nære psykiatri”, at identificere de største udfordringer og identificere og afgrænse borgermålgrupper, der omfattes af den nære psykiatri. Samtidigt er det en opgave at lægge
op til en politisk prioritet af, hvor der først skal sættes ind i det tværsektorielle samarbejde med konkrete handlinger og udviklingsrum, som kan bidrage
til at forbedre og udvikle ”den nære psykiatri” i Midtjylland.
At forbedre og udvikle den nære psykiatri er en løbende og langsigtet proces. Processen er således dynamisk, hvor parterne aftaler, hvor man sætter
ind først – herefter skal der løbende ske prioriteringer. Processen vil derfor
indeholde flere spor, hvor dele forankres i sundhedsaftaleregi og dele u den
for sundhedsaftaleregiet.
Udspil med vision, definition og målgrupper
Der foreligger nu forslag til vision for den nære psykiatri og til en definition
for den nære psykiatri. Ligeledes er der identificeret målgrupper og tilhørende udfordringer. Endelig er der udarbejdet et bud på en foreløbig køreplan. I
denne lægges der på til, at første del/spor forankres i sundhedsaftaleregi.
Der afholdes i regi af Sundhedskoordinationsudvalget den 12. juni 2018 en
Kick-off konference om den kommende sundhedsaftale, hvor Sundhedsko-
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ordinationsudvalget på forhånd har peget på psykiatrien som et af de fokusområder, der ønskes arbejdet med i den nye sundhedsaftale. På konferencen forventes en politisk indkredsning af, hvilke en til to målgrupper indenfor
den nære psykiatri, der i første omgang skal arbejdes videre med. Udkommet fra denne konference vil således foreligge forud for KKR -mødet den 14.
juni 2018 og temamøde i Regionsrådet den 25. juni 2018.
Proces
Sagen om den nære psykiatri med præsentation af den tværgående styregruppes udspil til vision, målgrupper og handlingsrum fremlægges til drøftelse den 14. juni 2018 i KKR og den 25. juni 2018 på Regionsrådets temamøde. Desuden gives der tid til lokalpolitiske drøftelser i august 2018. Endelig
lægges der op til, at Kontaktudvalget drøfter materialet og afstemmer visionen på mødet den 31. august. 2018. Herefter igangsættes arbejdet med at
effektuere køreplanen for de konkrete og tværsektorielle indsatser, der skal
igangsættes på kort sigt. Der vil samtidigt være behov for et stærkt tværsektorielt samarbejde om at udvikle den nære psykiatri også i et længere tidsperspektiv.
./.

Udspil til vision, målgrupper og handlingsrum.
Beslutning
Udspillet blev taget til efterretning.
Jesper Kaas Schmidt (fmd. for KD-net) oplyste, at udspillet koordineres i
Kontaktudvalget, og at der derved tages højde for, at der er flere sektorer,
der skal i spil.

3.5.

Fordeling af flygtningetallet for 2019
SAG-2018-01715 chbo
Baggrund
Udlændingestyrelsen har meldt ud, at Danmark skal modtage i alt 1000
flygtninge i 2019. Udlændingestyrelsen har samtidig beregnet en fordeling
mellem kommunerne efter en matematiske model, hvorefter de 19 midtjyske
kommuner forventes at modtage i alt 250 af de 1000 flygtnin ge i 2019.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland godkender Udlændingestyrelsens beregnede fordeling af flygtninge i 2019 mellem de 19 midtjyske kommuner.
Sagsfremstilling
Den hidtil gældende proces med mulighed for frivillig aftale om r egionskvoterne er afskaffet. Kommunerne har fortsat mulighed for indbyrdes at indgå
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frivillige aftaler om kommune-kvoterne i hver region. Det skal ske inden den
10. september 2018.
Hvis kommunalbestyrelserne inden for en region ikke inden den 10. september 2018 har givet Udlændingestyrelsen meddelelse om indgåelse af aftale
om kommunekvoter for 2019, fastsætter Udlændingestyrelsen inden den 30.
september 2018 for hver kommune i regionen det antal flygtninge, som må
påregnes boligplaceret i de enkelte kommuner i det kommende år.
Udlændingestyrelsen har beregnet kvoter for hver region og hver kommune
ud fra gældende kriterier som er:
– Kommunens andel af den samlede befolkning pr. 1. januar
– Kommunens andel af indvandrere og flygtninge med ikke-vestlig oprindelse i de enkelte kommuner pr. 1. januar. Arbejdstagere, studerende, forskere og au pairs undtaget i beregningen
– Antallet af familiesammenførte til flygtninge bosat i kommunen.
Beregnede kommunekvoter for 2019 for kommunerne i region Midtjylland:
Det foreslås, at de 250 forventede flygtninge i Midtjylland fordeles som beregnet af Udlændingestyrelsen således:
Udvikling

Fordeling 2018

Fordeling 2019

Horsens

7

33

Herning

44

28

Holstebro

51

12

Lemvig

11

0

Struer

0

5

Syddjurs

0

7

Norddjurs

28

0

Favrskov

34

4

Odder

0

0

Randers

93

11

Silkeborg

67

30

Samsø

0

0

Skanderborg

13

11

Aarhus

164

49

Ikast-Brande

19

7

Ringkøbing-Skjern

22

25

Hedensted

42

11

Skive

48

4

Viborg

70

13

Region Midtjyl-

713

250

land i alt
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Beslutning
Indstillingen blev godkendt dog med bemærkning om, at Dansk Folkeparti
ikke kan tiltræde indstillingen, og udtaler:
”I Dansk Folkeparti anerkender vi udfordringen og ved at dette punkt drejer
sig om en centralt udmeldt fordeling mellem de forskellige regioner og kommunerne. Vi vil fra Dansk Folkepartis side ikke stiltiende blive ved med at
acceptere, at vi som kommuner skal modtage flere og flere migranter og
flygtninge - uden at økonomien følger med. Det mener vi ikke, at vi har råd
til. Dette her er en national og global udfordring, som vi i vores øjne ikke kan
løse som kommuner. Vi er reelt set ikke lykkedes med at integrere de asylansøgere, vi har modtaget i Danmark historisk set. Derfor siger vi principielt
nej til indstillingen”.

3.6.

Dimensionering af SOSU- og PAU-uddannelserne i 2019
SAG-2018-01715 jhp
Baggrund
Den nuværende SOSU/PAU dimensioneringsaftale mellem KL, LO, Danske
Regioner og staten udløber i 2018. Forhandlingerne om en ny aftale har afventet OK-forhandlingerne. KL lægger vægt på, at en ny dimensioneringsaftale for social- og sundhedsuddannelserne skal sikre større kontinuitet og
sammenhæng til behovet for arbejdskraft jf. rekrutteringsudfordringerne på
området, hvilket taler for en ny flerårig aftale. Dette forventes tidligst at kunne indgås i efteråret.
Der er imidlertid brug for en hurtig proces om 2019 af hensyn til kommunernes budgetlægning og skolernes planlægning. Det er i den forbindelse aftalt
med FOA, at KL vil søge at øge dimensioneringen allerede fra 2019. Såfremt dette ikke er muligt videreføres det eksisterende dimensioneringsniveau.
KKR Midtjylland skal beslutte en dimensionering af SOSU- og PAUuddannelserne i 2019 på baggrund af en indstilling fra Uddannelsesudvalget.
Indstilling
Uddannelsesudvalget indstiller, at KKR Midtjylland viderefører det eksisterende dimensioneringsniveau.
Sagsfremstilling
I 2016 indgik KL, LO, staten og Danske Regioner en to-årig dimensioneringsaftale (2017, 2018) for social-og sundhedsuddannelserne (SOSU) og
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den pædagogiske assistentuddannelse (PAU). Aftalen imødekom kommunerne med øget mulighed for at uddanne flere social- og sundhedsassistenter og færre social- og sundhedshjælpere samt et lavere niveau for tilgangen
af pædagogiske assistenter. Kommunernes andel af dimensioneringen på
de to social- og sundhedsuddannelser blev, ifølge aftalen, fordelt mellem de
fem KKR-områder efter samme fordelingsnøgle, som blev anvendt i fordelingen for 2017.
Ankerkommunen (Silkeborg) har gennemført en rundspørge blandt kommunerne med henblik på at få belyst, om kommunerne i 2019 har behov for et
større optag af SOSU-og PAU-elever, eller om de ønsker at videreføre det
eksisterende dimensioneringsniveau. Rundspørgen viste, at kommunerne
ønsker at fastholde dimensioneringen.
På et møde den 30. maj 2018 fik Uddannelsesudvalget forelagt kommunernes ønske. Udvalget besluttede på baggrund heraf at indstille til KKR at videreføre det eksisterende dimensioneringsniveau.
Foreslåede dimensionering 2019
Kommuner

Region (til orientering

Social – og sundheds-

702 (hertil kommer

291

assistentelever

ekstra pulje)*

(SOSU-assistenter)
SOSU-hjælpere

481 (minimumsdimensionering)

PAU- elever

218

*Rundspørgen viser, at kommunerne ønsker at bruge 46-48 pladser, hvilket
er indenfor de 64 pladser, som puljen rummer.
./.

SOSU- og PAU- dimensionering fordelt på kommuner.
Beslutning
KKR Midtjylland godkendte indstillingen.
KKR drøftede, at det er vanskeligt at rekruttere SOSU-assistenter nok i
kommunerne. Der var en opfordring til, at kommunerne budgetterer med at
optage flere SOSU-assistentelever fremover. Behovsanalysen af velfærdsuddannelserne (som er færdig ultimo 2018) kan blive et godt grundlag herfor.
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4.

Udpegninger

4.1.

Udpegning af suppleant til RAR Østjylland
SAG-2018-01715 chbo
Baggrund
Helle Røge, byrådsmedlem for SF i Syddjurs Kommune, indstilles til at besætte den sidste suppleantplads i RAR Østjylland.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland tager indstillingen til efterretning.

Beslutning
Indstillingen blev taget til efterretning.
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5.

KKR

5.1.

Mødeplan for KKR Midtjylland i 2019
SAG-2018-01715 jhp
Baggrund
Der foreslås møder i KKR Midtjylland på følgende datoer i 2019:
– Onsdag den 6. februar 2019
– Onsdag den 24. april 2019
– Onsdag den 19. juni 2019 (eller 13. juni 2019 i forbindelse med Folkemødet)
– Fredag den 6. september 2019
– Fredag den 8. november 2019.
Indstilling
Det indstilles, at der afholdes møder i KKR Midtjylland på følgende datoer i
2019:
– Onsdag den 6. februar 2019
– Onsdag den 24. april 2019
– Onsdag den 19. juni 2019 (eller 13. juni 2019 i forbindelse med Folkemødet)
– Fredag den 6. september 2019
– Fredag den 8. november 2019.
Sagsfremstilling
KKR Midtjylland fastlægger årligt sin egen mødeplan og i 2019 lægges der
op til at afholde fem møder, hvor alle møder afholdes i Silkeborg kl. 10.0012.00 med mulighed for forudgående politiske formøder samt efterfølgende
frokost.
På KKR-mødet i september besluttes, om mødet i juni ønskes afholdt i forbindelse med Folkemødet på Bornholm, torsdag den 13. juni 2019 i stedet
for fredag den 19. juni 2019.
Beslutning
Indstillingen blev godkendt.
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6.

Punkter til næste møde

6.1.

Foreløbige punkter til KKR Midtjyllands næste møde
SAG-2018-01715 chbo/jhp
Baggrund
Der afholdes møde i KKR Midtjylland den 12. september 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 følgende foreløbige punkter til mødet i KKR Midtjylland den 12. september 2018:
– Erhvervsfremmesystemet – status og drøftelser
– Regional aftale med Væksthuset (hovedindhold)
– Socialtilsyn og børnehus
– Sundhedsaftale – indhold i aftalen
– Behovsanalyse velfærdsområdet (opstart).

Beslutning
Indstillingen blev godkendt dog således, at der ønskes flere tematiserede
drøftelser fremover.
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7.

Eventuelt

7.1.

Eventuelt
SAG-2018-01715 jhp

Beslutning
Der var ikke noget til eventuelt.
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