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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 24.
januar 2018
SAG-2018-00803 egl/jhp
Baggrund
Referatet fra det konstituerende møde i KKR Midtjylland den 24. januar 2018
er udsendt den 29. januar 2018 og kan desuden ses på KKR Midtjyllands
hjemmeside: Referat af møde i KKR Midtjylland den 24. januar 2018

Indstilling
Det indstilles, at referatet fra det konstituerende møde i KKR Midtjylland den
24. januar 2018 godkendes.
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2.

Siden sidst

2.1.

Orientering
SAG-2018-00803 jhp/egl
Baggrund
KKRs formandskab orienterer her om:
- Møder med KL-KKR-formandskaberne
- Dialogforum Midtjylland
- Kvartalsmøder med Regionsrådsformanden
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
KKRs formandskab orienterer om:
Møder mellem de fem KKRs og KLs formandskaber
KLs formandskab og de fem KKR-formandskaber mødes 4-5 gange årligt og
drøfter sager af fælles interesse for de KL og de fem KKR.
Seneste møde var den 8. februar 2018, hvor bl.a. den forberedende grunduddannelse, der er på KKRs dagsorden i dag, blev drøftet.
Næste møde er den 24. maj 2018.
Dialogforum Midtjylland
Der er i 2010 indgået aftale mellem Danske Handicaporganisationer, Skole
og Forældre og KL om etablering af regionale dialogfora mellem kommuner
og brugerorganisationer på det specialiserede social- og undervisningsområde. Formålet med aftalen er at bidrage til åbenhed, vidensudveksling og
drøftelse af udviklingen af indsatser og tilbud på tværs af kommuner p å social- og specialundervisningsområdet. Der afholdes derfor årligt 2-3 møder
mellem KKRs formandskab og repræsentanter fra Dansk Handicap og Skole
og Forældre.
Medlemmer i denne periode, udover KKR's formandskab, er:
Tom Møller Jensen, Landsforeningen LEV
Dorthe Laustsen, UlykkesPatientForeningen
Gitte Jensen, Diabetesforeningen
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Juliane Overgaard, Skole og Forældre
Det første møde i Dialogforum forventes afholdt før sommerferien, og der vil
være fokus på Rammeaftale 2019-21

Kvartalsmøder med Regionsrådsformanden og Kontaktudvalgsmøder
KKRs formandskab afholder ca. 4 gange årligt møde med Regionsrådsformand Anders Kuhnau ("kvartalsmøder") for at drøfte emner, der både optager kommuner og region og med henblik på at forberede møder i Kontaktudvalget.
Det første kvartalsmøde finder sted den 3. april 2018.
Kontaktudvalgsmøderne finder sted den 13. april og den 31. august 2018.

SIDE | 5

KKR Midtjylland | 20-03-2018

3.

Regionalpolitiske sager

3.1.

Regional udvikling - temaer og proces for regional udviklingsstrategi
SAG-2018-00803 egl
Baggrund
Der arbejdes tæt sammen på tværs af kommunerne om at etablere gode
rammer for regional og lokal udvikling og vækst og en del af det tværkommunale samarbejde organiseres gennem KKR, der bl.a. udpeger medlemmer til Vækstforum og bestyrelserne for EU-kontoret og Væksthuset.
Disse fora fastlægger og udmønter strategier for anvendelse af midler afsat
til regional udvikling, vækst og erhvervsfremme herunder Region Midtjyllands pulje til regional udvikling og midler fra EU's strukturfonde,
I denne sag lægges der op til en drøftelse af kommunernes fælles interesser
i den regionale udviklingsstrategi (REVUS)og hvordan disse kan varetages.
KD-net drøftede sagen den 2. marts 2018.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter kommunernes fælles interesser i
den regionale udviklingsstrategi (REVUS) og hvordan disse bedst kan varetages.
Sagsfremstilling
Regionsrådet udarbejder en regional udviklingsstrategi i hver valgperiode,
hvor der sættes rammer og principper for udmøntning af regionale udviklingsmidler og midler fra EU's strukturfonde de kommende fire år.
Strategien udarbejdes iht. lov om erhvervsfremme og skal omfatte følgende
temaer: infrastruktur, erhvervsudviklingsindsatsen inklusiv turisme, uddannelse- og beskæftigelse, udviklingen i byerne og yderområderne, natur og
miljø herunder rekreative formål og kultur samt sammenhængen med regionens eventuelle samarbejde med tilgrænsende landes myndigheder og udviklingsmæssige emner.
Endvidere skal den regionale vækst- og udviklingsstrategi indeholde en
redegørelse for de initiativer, som regionsrådet vil foretage som opfølgning
på strategien.
Strategien skal inden vedtagelsen i offentlig høring i minimum otte uger og
udmøntes herefter blandt andet gennem de regionale udviklingsmidler til
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uddannelse, kultur og erhverv, hvor Vækstforum har en særlig opgave i forhold til de erhvervsrettede initiativer.
Til de erhvervsrettede initiativer udgør den samlede ramme i 2016 -2018 381
mio. kr. og der er igangsat en lang række projekter med betydning for eller
involvering af kommunerne.
Det er derfor ønskeligt, at kommunerne, også fremover, får størst mulig indflydelse på strategien.
Her kan der bl.a. tages udgangspunkt i anbefalingerne fra KKR i sidste periode om at holde fokus på kommunernes fælles interesser i, at regionale udviklingstiltag, herunder den regionale vækst- og udviklingsstrategi:
– bidrager til vækst og udvikling i Danmark og i hele regionen med fokus på
erhvervsudvikling og jobvækst, velkvalificeret arbejdskraft , sundhed og
levevilkår, uddannelse og infrastruktur
– planlægges og igangsættes med blik for kommunale forskelle
– har fokus på såvel eksisterende som nye muligheder
– sikrer kommunerne frivillig og fleksibel adgang til deltagelse i programmer
og aktiviteter
– tilrettelægges indenfor og understøtter det enstrengede sammenhængende erhvervsfremmesystem med Væksthuset som knudepunkt
– planlægges og igangsættes således, at kommunerne har mulighed for at
drøfte og præge projekter fra grunden.
For den kommende periode (2019-22) er FNs verdensmål valgt som ramme
for den regionale udviklingsstrategi. Der har den 5. februar 2018 været afholdt et startmøde for kommunerne om dette, og Vækstforum, der skal udarbejde et forslag til strategien til Regionsrådet, drøfter sagen den 19. marts
2018.
Der lægges op til inddragelse af KD-net og KKR således:
20/3

KKR drøfter proces og temaer

24/8

KD-net drøfter høringsudkast

12/10

KKR drøfter høringsudkast

16/11

KKR drøfter endeligt udkast

KD-net drøftede sagen den 2. marts hvor der var fokus på udfordringer med
hensyn til at indarbejde alle verdensmålene i vækststrategien. Der mangler
noget sortering i forhold til, hvad der skal fokuseres på, samt overvejelser i
forhold til hvordan der skabes kommunalt ejerskab.
Der var desuden overvejelser i forhold til barrierer for vækst. F.eks. på hvordan der skaffes hænder og energi nok. Der savnes en platform for effektiviserings og mobilitetsindsats, og for hvad der kan gøres her og nu for ikke at
løbe ind i en vækstfælde.
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Information om den regionale udviklingsstrategi og udgangspunktet i FNs
verdensmål ses her.
Den gældende regionale vækst- og udviklingsstrategi ses her.

3.2.

FGU - proces for institutionsdannelse og skoleplacering
SAG-2018-00803 egl/snm
Baggrund
Regeringen og en bred kreds af Folketingets partier indgik i efteråret 2017
Aftale om bedre veje til uddannelse og job. Aftalen indeholder bl.a. I) en ny
uddannelsespolitisk målsætning om, at alle 25-årige skal have gennemført
en ungdomsuddannelse, være i uddannelse eller beskæftigelse, II) krav om
en sammenhængende ungeindsats i kommunerne samt III) etablering af en
ny institutionsstruktur for de forberedende uddannelser (FGU).
I forlængelse af aftalen fik de fem KKR, i brev fra af 12. januar 2018 fra undervisningsministeren, formelt opgaven med at indstille geografiske dækningsområder og placering af FGU-institutioner/skoler for det kommende
udbud af forberedende grunduddannelse. Ministeriet har den 22. februar
2018 angivet den 1. juni 2018 som frist for KKR's indstilling.
KKR Midtjylland blev orienteret på KKR mødet i januar og formand for KD net Jesper Kaas Schmidt vil på dette møde give en ny status for arbejdet.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland
– har en første drøftelse af mulige dækningsområder og placeringer for
FGU-institutioner og skoler
– drøfter og godkender proces frem til indstillingsfristen den 1. juni 2018,
herunder, at KKR
– afholder ekstraordinært møde om sagen den 17. maj kl. 14.00-15.30.
Sagsfremstilling
KKR har fået opgaven med at indstille placeringen af FGU-institutioner og
tilhørende skoler efter en lokale proces. I lovforslaget fremgår, at placeringen skal sikre en balance mellem nærhed og faglig stabilitet. Det fremgår
endvidere, at den nye institutionsstruktur skal bestå af i omegnen af 90
FGU-skoler, der hører under ca. 30 selvejende FGU-institutioner. Hver institution får et geografisk dækningsområde, der dækker et antal kommuner.
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Det fremgår af aftalen for FGU, at følgende kriterier skal lægges til grund for
placeringen af FGU-institutioner og tilhørende skoler: Antallet af unge (elevgrundlag), eksisterende institutioner/ bygninger og lokale transportmuligheder.
Grundlag for lokale drøftelser
Til grund for de lokale drøftelser om dækningsområde, institutions- og skoleplacering har Undervisningsministeriet udsendt materiale om elevgrundlag,
institutionsoversigt og adresselister over produktionsskoler og VUC institutioner samt et notat om transportafstandens betydning for placering af
FGU-skoler. Materialet kan læses her
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/orienteringer/fgu/180117 -opstart-aflokale-processer-om-udarbejdelse-af-daekningsomraader.
Af materialet fremgår, at Undervisningsministeriet, på baggrund af eksisterende aktivitetstal for de forberedende tilbud, estimerer, at elevgrundlaget
på landsplan er 14.000 årselever. En FGU-institution forventes således i
gennemsnit at have ca. 470 årselever.
Ligeledes har KL på vegne af Undervisningsministeriet den 23. februar 2018
videresendt yderligere materiale til brug for den lokale proces. Materialet
vedrører, skabelon til brug for KKRs forslag til dækningsområd er og institutions- og skoleplaceringer samt en kortløsning til vurdering af transportafstande ift. FGU-institutioner og FGU-skoler. KD-net koordinerer et antal brugerkonti, som giver adgang til kortløsningen, som ministeriet stiller til rådighed.
Af materialet fremgår det, at fristen for at indsende skabelonen vedrørende
dækningsområder er den 1. juni 2018. Det er en ændring i forhold til den ud melding KL tidligere har givet. KL har været i dialog med Undervisningsministeriet på såvel politisk som administrativt niveau. Men undervisningsministeren fastholder, at ministeriets plan for implementering forudsætter, at ministeren kan drøfte indstillinger med aftalekredsen og træffe beslutning om
fastlæggelse af dækningsområder og institutions- og skoleplaceringer inden
sommerferien.
Lokal proces for institutionsdannelse
De 19 midtjyske kommuner har indledt arbejdet med de forskellige elementer i FGU-aftalen, herunder sondering af mulige dækningsområder for FGU samarbejdet.
I KKR Midtjylland lægges der nu op til følgende proces.
10/5

KD-net indsamler indstillingsmateriale fra dækningsområderne

17/5

KKR træffer beslutning om indstilling vedr. dækningsområder og placering af institutioner og skoler
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24/5

KKR-formandskaberne drøfter indstillingen med KLs form andskab og
de øvrige KKR-formandskaber

25/5

KD-net drøfter indstillingen og sikrer indstillingsmaterialet

1/6

Indstilling sendes til UVM

Opmandsfunktion
Undervisningsministeren har udpeget en opmand til at bistå den lokale proces for institutionsdannelse. Hertil har ministeren valgt tidligere børne- og
kulturdirektør Per B. Christensen, Næstved Kommune, som den 31. januar
2018 har orienteret KKR-formandskaberne om opmandens virke. Der fremgår, at de enkelte KKR selv vurderer behovet for at involvere opman den i
den lokale proces for FGU-institutionsdannelse.
FGU-institutionernes bestyrelser
Institutionerne bliver selvejende med selvstændige bestyrelser.
Institutionsbestyrelsen skal være på mellem 7 og 11 medlemmer (kan i særlige tilfælde udvides op til 15) inkl. formand. Kommunerne vil være repræsenteret i bestyrelserne for hver FGU-institution med ét eller flere medlemmer fra hver kommune i institutionens dækningsområde (kommunale medlemmer kan til sammen være i flertal). Til brug for institutionsdannelsen, og
før de egentlige bestyrelser nedsætter undervisningsministeren en midlertidig (interims) bestyrelse for hver FGU-institution.
Af lovforslaget fremgår, at undervisningsministeren udpeger den midlertidige
bestyrelse, hvor et medlem udpeges efter indstilling i forening fra kommunalbestyrelserne for kommunerne i institutionens dækningsområde. De midlertidige bestyrelser forventes at skulle virke fra 1. september 2018.
Økonomi
Aftalen om FGU øger den kommunale finansiering af det forberedende område, idet finansieringen udvides med aktiviteter, som i dag afholdes af staten. Kommunerne skal finansiere 65 pct. af udgiften til FGU-institutionerne
og 65 pct. af FGU-elevernes skoleydelse. Kommunernes øgede udgifter
som følge af ændringerne kompenseres gennem bloktilskuddet. Finansieringsmodellen skal således understøtte kommunernes incitament til at tænke helhedsorienteret i deres ungeindsats og generelt i deres indsats overfor
alle 0 til 25-årige.
De økonomiske konsekvenser for kommunerne i forlængelse af aftalen
(DUT-forhandlinger om kompensationens størrelse) forhandles på plads
mellem staten og KL i løbet af foråret 2018.
Bilag:
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KL's høringssvar til lovudkast, der udmønter "Aftale om bedre veje til uddannelse og job"
Brev af 22. februar 2018 fra Undervisningsministeriet
Skabelon for indstilling af dækningsområder

3.3.

Dimensionering af pædagoguddannelsen 2018/2019
SAG-2018-00803 jhp
Baggrund
KKR Midtjylland skal årligt indstille optaget på pædagoguddannelsen til
Forsknings- og Uddannelsesministeriet. På denne måde sikres det bedst
muligt, at optaget på pædagoguddannelsen er i overensstemmelse med behovet for uddannede pædagoger i kommunerne og regionen. Desuden ligger
optaget til grund for, at kommuner og regioner stiller det fornødne antal
praktikpladser til rådighed.
Indstilling
Indstilling eftersendes til KKR Midtjylland, idet Uddannelsesudvalget har
Uddannelsesstyregruppens i høring til den 15. marts 2018.
Sagsfremstilling
Det er KKR s ansvar og kompetence at beslutte, hvor mange der skal optages på pædagoguddannelsen. Denne kompetence omfatter også adgangen
til at bestemme fordelingen af studerende på specialer, idet denne fordeling
bliver bestemmende for, på hvilke kommunale institutioner, praktikpladserne
skal tilvejebringes.
Forslaget til dimensionering er udarbejdet af Uddannelsesstyregruppen og
været i mailhøring i Uddannelsesudvalget.
Som grundlag for Uddannelsesstyregruppens drøftelser af dimensioneringen
er der i samarbejde med Professionshøjskolen VIA, udarbejdet en analyse
af behovet for pædagoguddannede (COWI, februar 2018) i der går frem til
2028. Uddannelsesstyregruppen fik i tilknytning hertil udarbejdet analyser af
behovet for pædagogiske assistenter.
Anledningen til at få udarbejdet analysen var Danmarks Statistiks prognoser, der viser et stigende antal 0-6 årige børn, og de overvejelser det giver i
forhold til, om der er og bliver uddannet pædagoger nok til denne stigning.
I COWIS analyse, ses på efterspørgsel efter pædagoger og udbuddet af
pædagoger i de kommende 10 år.
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Analysen viser følgende,
– At det fremtidige behov for pædagoger i Midtjylland i høj grad afhænger
af tilbagetrækningsmønstret blandt de beskæftigede pædagoger (der er et
stigende antal plus 60 årige pædagoger i de kommende 10 år)
– At såfremt pædagogerne bliver på arbejdsmarkedet i lige så lang tid, som
de "skal" i henhold til tilbagetrækningsreformen, kan der forudses et overskud af pædagoger i de kommende år. Overskuddet indsnævres dog fra
2022 til 2027
– At såfremt pædagogerne trækker sig tilbage lige som før tilbagetrækningsreformen, kan der forudses en mangel på pædagoger i 2024. Manglen vil vokse i de efterfølgende år.
Uddannelsesstyregruppens drøftelser
Uddannelsesstyregruppen og VIA har især hæftet sig ved konsekvensern e
af tilbagetrækningsreformen, og man fik derfor udarbejdet to scenarier i analysen af reformen – et scenarie, hvor reformen ingen effekt får og et scenarie, hvor der er fuld effekt af reformen (jf. ovenfor)
Desuden drøftede man branchetilhørsforhold, hvor man lænede sig op ad en
analyse i Momentum, der viser, at pædagoger er en af de mest "branchetro"
uddannelser – 93% er i branchen efter 10 år.
Endvidere drøftede man, hvorvidt der er en arbejdskraftreserve og måtte
konstatere, at der er en mindre reserve af ledige pædagoger på 5,3 %
(2016). Dertil kommer, at der er en høj ledighed blandt pædagogiske assistenter på 14% (2016).
Endelig ønskede man behovet for pædagoger belyst i henholdsvis øst- og
vest regionen, samt pendlingsforhold i både øst- og vest-regionen. Analysen
viser, at behovet for flere pædagoguddannede opstår tidligere i øst end i
vest. Pendlingsanalysen viser, at pendlingen er størst mellem Aarhus kommune og 3 nærliggende kommuner.
Samlet set anbefaler uddannelsesstyregruppen, at man fastholder dimensioneringen på nuværende niveau og afventer den samlede analyse af behovet for velfærdsuddannelser, og således samlet får vurderet, hvor der er behov for rekruttering af arbejdskraft.
VIA bemærker hertil, at man ønsker at hæve dimensioneringen med 33
pladser i øst-regionen. Begrundelsen er det stigende børnetal og faldende
ledighed især i øst kommunerne (øst- ledighed 5,0%) (vest- ledighed 5,8%).
Fastholdes dimensioneringen på nuværende niveau ser fordelingen af pædagogstuderende på uddannelsesinstitutioner pr. 1. september 2018 og pr.
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1. februar 2019 således ud (sammenlignet med dimensioneringen
2017/2018):

Uddannelsessted

Optagelse

Optagelse

2017/2018

2018/2019

Inkl.5 pct.

Inkl. 5 pct.

Holstebro

166

166

Viborg

222

222

Ikast

118

118

Randers*

110

110

Grenaa

30

30

Aarhus*

438

438

Horsens

128

128

1212

1212

Ialt

* Opdimensionering med 10 pladser 2017/2018 blev fordelt med 4 pladser i
Randers og 6 pladser i Aarhus.
Endvidere foreslår Uddannelsesstyregruppen, at man fastholder fordelingen
på pædagoguddannelsens 3 specialeretninger med 43% på dagtilbud, 34%
på social- og specialpædagogik og 23% på skole og fritidspædagogik.
KD- net drøftede Uddannelsesstyregruppens forslag til dimensionering på
møde den 2. marts og havde ikke kommentarer til Uddannelsesstyregruppens anbefaling.
Uddannelsesudvalgets mailhøring
Uddannelsesudvalget har forslaget i mailhøring til den 15. marts 2018.
Desuden er forslaget sendt til BUPL, SL, FTF og Region Midtjylland.
Momentum analyse af uddannelser og branchetilhørsforhold
Bilag:
Det fremtidige behov for pædagoger og pædagogiske assistenter
Faktaark.
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3.4.

Pejlemærker og proces for den sociale rammeaftale 2019-20
SAG-2018-00803 egl
Baggrund
De offentlige driftsherrer og myndigheder i Midtjylland aftaler vilkår for anvendelse af hinandens tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde i den sociale rammeaftale. Dette skal fremover ske hvert andet
år, og første gang for perioden 2019-2020, hvor rammeaftalen skal være
godkendt senest den 15. oktober 2018.
I denne sag fremsendes der et administrativt forslag til pejlemærker for
rammeaftalen 2019-20.
KD-net har drøftet sagen den 2. marts 2018.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter forslaget til pejlemærker for indholdet i den sociale rammeaftale.
Sagsfremstilling
Rammeaftalen skal indeholde rammer for anvendelse, styring og udvikling af
kommunernes og regionens tilbud og indsats på det specialiserede social og undervisningsområde.
DASSOS har drøftet sagen på møde den 7. februar, og har, bl.a. med baggrund i kommunernes vurdering af sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på hhv. voksen-, børne- og specialundervisningsområdet, opstillet
forslag til pejlemærker for den kommende aftale.
DASSOS anbefaler, at der i Rammeaftale 2019-20 arbejdes med følgende
pejlemærker:
Den nære psykiatri
– Stadig flere borgere rammes af psykiske lidelser. Den nære psykiatri –
forstået som indsatser rettet mod den enkeltes hverdagsliv – spiller en afgørende rolle. Både når psykisk sygdom skal forebygges, men også når
man skal komme sig og leve et godt liv med en psykisk sygdom
– KKR Midtjylland har igangsat en proces, som skal føre til et fælles udspil
for udviklingen af den nære psykiatri mellem kommuner, region , almen
praksis og civilsamfund
– Udspillet om den nære psykiatri forventes at blive indarbejdet som et fælles udviklingsområde i Rammeaftale 2019-20 og den næste Sundhedsaftale.
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Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme
– Kommunerne oplever en tilgang af børn og unge, der diagnosticeres med
en autismespektrumforstyrrelse – ofte kombineret med andre former for
funktionsnedsættelser.
– Det kan være vanskeligt at få disse børn og unge til at trives i almene
skolemiljøer. Derfor foreslås det, at kommuner og region igangsætter fælles udviklingstiltag med fokus på, hvordan samspillet mellem det almene
og specialiserede område kan understøtte den enkeltes progression, samt
metoder til at forebygge og afhjælpe ’skolevægring’ og angst blandt børn
og unge med autisme.
– Udviklingstiltag vil også omhandle, hvordan der kan arbejdes med gode
overgange fra skole til ungdomsuddannelse, og videre til uddannelse og
beskæftigelse i voksenlivet.
Effekt, progression og gennemsigtighed
– Fokus på effekt, progression og gennemsigtighed fortsættes som et overordnet fælles udviklingsområde og tilgang, der skal understøtte, at borgerne opnår størst mulig livskvalitet og mestring.
– Fokus på effekten af sociale indsatser og progression i borgerens udvikling gør sig gældende for alle borgere, der modtager ydelser inden for det
specialiserede socialområde.
– Kommunerne og regionen forpligter sig på at arbejde med evidensbaserede metoder og videndeling om, hvad der virker, med henblik på at øge
den enkelte borgers livskvalitet og mulighed for selv at mestre så stor en
del af sit liv, som muligt.
– Samtidig skal der skabes øget gennemsigtighed i forholdet mellem udgifter og de ydelser den enkelte borger modtager.
– Ved en sådan øget gennemsigthed i samhandlen, skal borgerens progression afspejle sig i udgifterne for den ydelse borgeren modtager.
Takstudvikling
De midtjyske kommuner og regionen har været underlagt en aftale om takstreduktion på min. 3 % i rammeaftaleperioden 2015-2018.
Alle kommuner og regionen har efterlevet takstaftalen, og der er opnået en
samlet takstreduktion på 3,62 % for driftsherrerne under ét.
Formandskabet for KKR har anmodet KD-net om at foretage indledende
sonderinger i forhold til evt. fremtidige aftaler vedrørende takster i rammeaftalen. På KKR mødet redegøres der for disse sonderinger.
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Den videre proces
Frem mod vedtagelse af Rammeaftale 2019-20 ser processen således ud:
20. marts

KKR Midtjylland drøfter forslag til pejlemærker

22. marts

Forslag til pejlemærker sendes til politisk kommentering i
kommunerne og Regionen frem til den 1. maj

8. maj

DASSOS drøfter forslag til Rammeaftale

25. maj

KD-net drøfter forslag til Rammeaftale

14. juni

KKR Midt drøfter forslag til Rammeaftale

18. juni

Forslaget sendes til politisk godkendelse i kommunerne
og Regionen

15. oktober
./.

Rammeaftalen er godkendt

Opsamling på kommunale indberetninger 2018
Oversigt over udmøntning af takstaftale 2015-18

3.5.

Orientering om Praksisplanudvalgets opgaver i den kommende valgperiode
SAG-2018-00803 jhp/lvi
Baggrund
I efteråret 2017 kom der en ny overenskomst for alment praktiserende læger, der får betydning for praksisplanudvalgets rolle i denne valgperiode.
Den ny overenskomst betyder bl.a., at der ikke længere er særskilte midler
til arbejdet i praksisplanudvalgene til sygebesøg og samtaleterapi.
Den nye overenskomst betyder også, at der er opgaveflytninger på vej til
almen praksis, hvilket også får betydning for kommunerne. Endelig er det en
vigtig opgave for praksisplanudvalgene at sikre lægelige kompetencer overalt i regionen.
For at understøtte de nye kommunale medlemmer af praksisplanudvalgene
har KL udarbejdet et notat, der beskriver de kommende udfordringer i forhold til samarbejdet mellem almen praksis og kommune. KL pege r ligeledes
på nogle anbefalinger i forhold de enkelte udfordringer, der kan håndteres i
praksisplanudvalgene.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland tager orienteringen om det kommende arbejde i Praksisplanudvalget til efterretning.
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Sagsfremstilling
Afsættet for arbejdet i praksisplanudvalgene er den gældende overenskomst, som er indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn
(RLTN) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO). Aftalen trådte i kraft
den 1. januar 2018 og er en treårig aftale.
Den nye overenskomstaftale indeholder følgende hovedelementer, som har
kommunale perspektiver:
– Opprioritering af sygebesøgsopgave via en honorarstigning, rammeudvidelse til aktivitetsstigning og løsning af sygebesøgsopgaven ud over 5/15
km. Det skal sikre, alle borgere adgang til de nødvendige sygebesøg
– Bedre lægedækning, der er aftalt en række initiativer, der skal bidrage til
bedre lægedækning særligt i lægedækningstruede områder
– En del af aktiviteten vedr. patienter med diabetes type 2 og KOL flyttes til
almen praksis fra sygehusambulatorier
– Øget kontrol og øget fokus på kræftforløb i almen praksis
– Udrulning af forløbsplaner til patienter med type-2 diabetes, KOL og/eller
kroniske lænderygsmerter
– Styrket indsats for tidlig opsporing i almen praksis af mennesker med lungesygdomme
– Kvalitetsarbejdet styrkes og der etableres kvalitetsklynger, der skal arbejde målrettet med kvaliteten i klinikkerne.
KL’s anbefalinger til kommunernes fokus i praksisplanudvalgene
Nedenfor er oplistet anbefalinger til kommunernes fokus i praksisplanudvalgene inden for centrale områder:
I) Lægedækning
Der skal udarbejdes en praksisplan, der beskriver en fælles strategi for,
hvordan regionen, almen praksis og kommunerne løser udfordringerne med
fastholdelse og rekruttering i lægedækningstruede områder. KL anbefaler, at
kommunerne skaber sig et overblik over lægedækningstruede områder med
mange sårbare borgere og områder samt andre faktorer med betydning for
lægedækningen.
Lægedækning af kommunale akutfunktioner
Praktiserende læger er forpligtet til at køre almindelige sygebesøg til tilmeldte patienter med ophold på et kommunalt akuttilbud. Den centrale aftale
dækker udelukkende afstandstillæg og klinisk arbejde i forhold til sygebesøg.
Med henvisning til Sundhedsstyrelsens standarder, anbefales det, at rammerne for samarbejdet mellem akutfunktionen i hjemmesygeplejen og de regionale behandlingstilbud fastlægges i en underliggende aftale. Disse aftaler
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vedr. rammer, samarbejde og arbejdstilrettelæggelse kan i princippet være
ikke-økonomibærende. KL anbefaler, at disse aftaler afgrænses til at omfatte relevante og nødvendige tillægsydelser til det almindelige sygebesøg.
Delegation fra almen praksis til kommune
KL anbefaler, at mulighederne for delegation anvendes i større omfang med
henblik på at udnytte de fælles kompetencer bedst muligt. KL anbefaler ligeledes, at både almen praksis og kommuner får drøftet de lokale behov og
muligheder i praksisplanudvalget.
II) Styrket samarbejde af indsatserne til borgere med kronisk sygdom
De praktiserende læger får et øget ansvar for borgere med kroniske sygdomme. Det bliver afgørende at styrke samarbejdet mellem almen praksis
og kommune for at sikre sammenhængende forløb. KL anbefaler, at samarbejdet i forhold til borgere med kronisk sygdom drøftes i regi af praksisplanudvalgene. Det er vigtigt, at der tages hånd om, at der ikke opbygges parallelle tilbud i kommuner og almen praksis.
Der er fortsat for få henvisninger fra almen praksis til kommunale forebyggelsestilbud. KL anbefaler, at henvisninger løbende drøftes i praksisplanudvalgene med det formål at få flere læger til at henvise samt øge lægernes
kendskab til mulighederne i kommunen.
Faste læger på plejecentre og botilbud
Kommunerne er i gang med at implementere faste læger tilknyttet plejecentre og længerevarende botilbud efter servicelovens § 108 for borgere med
psykiske lidelser. KL anbefaler, at praksisplanudvalgene følger op lokalt på,
hvordan det går med implementeringen af ordningen og drøfter udfordringer
ved implementering herunder rekruttering af læger.
./.

Notat om praksisplanudvalg og KL's anbefalinger er vedlagt som bilag.

3.6.

Orientering om konference om den nære psykiatri
SAG-2018-00803 jhp
Baggrund
KKR Midtjylland afholdt den 7. marts 2018 en konference om den nære psykiatri. Konferencen var startskuddet til et fælles arbejde med region, almen
praksis og foreninger om at forbedre den nære psykiatri i Midtjylland og at få
skabt bedre sammenhænge i forløb, der går på tværs af sektorer.
KKR Midtjylland orienteres om konferencen og om, hvordan der arbejdes videre med de ideer og forslag, der kom frem på konferencen.
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Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Konferencen om den nære psykiatri den 7. marts 2018 var meget velbesøgt
med mere 180 deltagere fra kommuner, region, praksislæger og bruger - og
pårørende foreninger. Deltagelsen af godt 80 politikere vidner om en st or
politisk interesse for den nære psykiatri.
Konferencedeltagerne havde forinden fået udleveret et debatoplæg fra
kommunerne, hvor der var 4 udviklingspunkter, der kunne drøftes:
Sammenhæng mellem hverdagsliv og behandling, - hvordan kan vi blive
bedre til at bevare tilknytningen til et job efter en psykisk lidelse?
Vejen til uddannelse og job – fokus på trivsel og mental sundhed -hvordan
kan vi forbedre samarbejdet mellem behandling, uddannelse og beskæftigelse, så unge og voksne med psykiske lidelser i større grad fastholder en tilknytning til job og uddannelse?

Bedre rammer – når det svære løftes i det nære - hvordan kan vi skabe bedre rammer i det nære for borgere, der har brug for en særlig indsats på
grund af svære psykiske lidelser?
Psykiske lidelser sidst i livet - hvordan får vi sat fokus på mental sundhed og
psykiske lidelser blandt ældre?
Der bliver nu nedsat en fælles styregruppe (region, kommuner, almen praksis og
med inddragelse af bruger og pårørende foreninger), som skal følge op på følgende, som der blandt andet blev peget på under konferencen:

– Blive bedre til kommunikation og være en psykiatri i øjenhøjde med brugeren
og lytte til, hvad vedkommende har af ønsker og drømme.

– Fastholdelse i job og uddannelse er vigtigt
– Større og bredere inddragelse af netværk og peers (bruger til bruger)
– Lære af det somatiske områder med hensyn til rettidighed, sammenhæng og
kvalitet

– Bedre balance og sammenhæng mellem både at yde specialiseret (centraliseret) indsats og indsats, hvor borgeren er

– Brugerstyrede tilbud kan give fleksibilitet, tilgængelighed og tryghed i indsatser

– Mere dokumentation og forskning så man får mere viden om, hvad der virker
– Gøre mere ved uligheden i sundhed for borgere med psykiatriske lidelser
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– Tidlig og rettidig indsats og forebyg noget mere
– Psykiatrien er økonomisk underprioriteret
Det forventes, at styregruppen kan vende tilbage til KKR mødet i juni måned
med de første skitser til fælles målsætninger for den nære psykiatri i Midtjylland.

3.7.

Orientering om pulje til tværsektorielt samarbejde om børn
og unge med psykiske problemstillinger
SAG-2018-00803 jhp/tle/skl/hbe
Baggrund
I forbindelse med satspuljeaftalen på sundhedsområdet for perioden 2017 2020, blev der afsat 3 mio. kr. til udvikling af forløbsprogrammer vedrørende
I) børn og unge med spiseforstyrrelser, II) børn og unge med angst og/eller
depression og III) børn og unge med ADHD. Forløbsprogrammerne er nu offentliggjort, og der er udmeldt en pulje på 33,5 mio. k r. til implementering af
forløbsprogrammerne i regioner og kommuner.
I satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2018-2021 blev der endvidere afsat 223,5 mio. kr. til afprøvning af en fremskudt regional funktion, som i
samarbejde med kommunerne skal styrke den tidlige indsats til børn og unge med begyndende tegn på psykiske vanskeligheder.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland adresserer drøftelserne til KOSU (den
kommunale styregruppe på sundhedsområdet) om, hvordan
– de nye forløbsprogrammer og afprøvningen af fremskudte regionale funktioner kan indgå i de kommende sundhedsaftaler,
– det tværsektorielle samarbejde om børn og unge med psykiske vanskeligheder kan understøttes af forløbsprogrammerne og de fremskudte regionale funktioner
Sagsfremstilling
Sundhedsstyrelsen har ultimo 2017 offentliggjort tre nye forløbsprogrammer
til børn og unge med psykiske problemstillinger.
Forløbsprogrammerne er organisatoriske redskaber, der understøtter sammenhængende og koordinerede forløb på tværs af sektorer og forvaltningsområder. Ved bl.a. at beskrive samarbejdet mellem forskellige parter, kan
forløbsprogrammerne for børn og unge med henholdsvis ADHD, spiseforstyrrelse samt angst og/eller depression være med til at understøtte sam-
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menhæng og kvalitet i indsatsen, hensigtsmæssig ressourceudnyttelse samt
inddragelse af barnet/den unge og forældre eller andre pårørende i forløb.
Forløbsprogrammerne indeholder følgelig en række anbefalinger til det
tværsektorielle samarbejde. Heri indgår en model for graduerede indsatser
med anbefalinger til de respektive aktørers indsats på forskellige stadier af
udviklingen af problemstillinger hos barnet eller den unge.
Forløbsprogrammerne forventes at danne udgangspunkt for aftaler mellem
region og kommuner i regi af sundhedsaftalerne. Sundhedsstyrelsen har i
januar 2018 udmeldt en ansøgningspulje på 33,5 mio. kr. til kommuner og
regioner med ansøgningsfrist i april 2018, hvor der kan søges om midler til
lokale tilpasninger og implementering af tre nationale forløbsp rogrammer.
Forløbsprogrammerne skal implementeres på et område, hvor kommuner og
regioner har stor fælles interesse i at styrke det tværsektorielle samspil for
at forebygge, at børn, unge og deres forældre oplever at blive tabt mellem
systemer.
I forbindelse med implementeringen af forløbsprogrammerne, vil det fx være
relevant at have for øje, at formålet med forløbsprogrammerne er at give en
overordnet ramme for koordination og samarbejde. Formålet er ikke at ændre på opgavedelingen mellem almen praksis og kommuner eller mellem
børne- og ungdomspsykiatrien og kommunerne.
Hvis det overvejes at ændre på kriterierne for henvisning til psykiatrien, skal
det forhandles lokalt. Ændringer kan fx være, at kommunerne skal lave yderligere vurderinger forud for en henvisning eller, at flere henvises via kommunerne frem for via almen praksis. Sådanne ændringer følger ikke af de
nye forløbsprogrammer. Der kan også nogle steder være et regionalt ønske
om at udbrede anvendelsen af genoptræningsplaner ift. en bredere målgruppe end vejledningen om genoptræning efter KL's vurdering tilsiger.
Sammenfattende er forløbsprogrammerne en oplagt anledning til fælleskommunalt og på tværs af sektorer at overveje og planlægge, hvad der skal
til for at understøtte et bedre tværsektorielt samarbejde.
I satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2018-2021 blev der endvidere afsat 223,5 mio. kr. til afprøvning af en fremskudt regional funktion, som i
samarbejde med kommunerne skal styrke den tidlige indsats til børn og unge med begyndende tegn på psykiske vanskeligheder. Puljen er endnu ikke
udmeldt.
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Der er således aktuelt flere anledninger til, i hver enkelt KKR, at drøfte det
fremadrettede samarbejde med regionen og almen praksis om børn og unge
med psykiske vanskeligheder, herunder koblingen til de næste sundhedsaftaler.
Forløbsprogrammer for børn og unge, Sundhedsstyrelsen
Aftale om satspulje på sundhedsområdet, 2018

3.8.

Orientering om en ny specialuddannelse i borgernær sygepleje
SAG-2018-00803 jhp/mmf/udy/kmm
Baggrund
På baggrund af KL's anbefaling fremlagde Sundhedsministeren primo februar 2018 forslag om oprettelse af en ny specialuddannelse målrettet sygeplejersker i borgernær sygepleje i kommuner og almen praksis. Oplægget imødekommer kommunernes ønsker til både uddannelsens indhold (et stærkt
klinisk fokus) og til uddannelsens omfang (ca. et års varighed). Uddannelsen
forventes udbudt ultimo 2018. I tilknytning hertil bliver der en tværkommunal
koordinerings-opgave i regi af KKR.
Der er i 2018 afsat 35 mio. kr. på landsplan til et generelt kompetenceløft af
relevante faggrupper, der arbejder med de ældre medicinske patienter i
kommunerne. Herudover vil KL bl.a. i forbindelse med økonomiaftalen for
2019 rejse behovet for yderligere midler til kompetenceløft af kommunalt
sundhedspersonale, herunder midler til specialuddannelsen.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland
– tager orienteringen om den nye specialuddannelse til efterretning, og
– anmoder Uddannelsesstyregruppen om at udarbejde en model til forankring af de beskrevne KKR-opgaver i forbindelse med den nye specialuddannelse.

Sagsfremstilling
Specialuddannelsen har længe været et ønske fra kommunerne, og var af
KL spillet ind i udvalgsarbejdet om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Uddannelsen sigter på, at sygeplejersker i kommuner og almen
praksis opnår øgede kompetencer til bl.a. patientforløb i forhold til: a) den
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ældre medicinske patient, b) patienter med kroniske sygdomme og c) mennesker med psykiatriske lidelser – herunder mennesker med samtidig misbrug.
Den nye specialuddannelse i borgernær sygepleje får en varighed på ca. 40
uger, hvilket svarer til et års fuldtidsstudie. Størstedelen af uddan nelsestiden
vil skulle foregå på sygeplejerskens eget ansættelsessted (28 uger), mens
en mindre del (6 uger) vil skulle foregå i relevant ekstern klinik (fx på sygehus) bl.a. med henblik på træning af håndtering af patienter i ustabile behandlingsforløb. Til at understøtte den kliniske oplæring indgår i alt 6 ugers
teoretisk uddannelsestid.
Iværksættelse og udbud af uddannelsen
Udbuddet af den nye specialuddannelse skal varetages af professionshøjskolerne i et forpligtende samarbejde med kommuner og almen praksis. Professionshøjskolerne får således ansvaret for at tilrettelægge og udbyde den
teoretiske del af uddannelsen, mens kommuner, almen praksis og regionerne får ansvaret for den praksisnære, kliniske del.
Med det formål at sikre et fælles afsæt for aftagerkredsen (KL, PLO, DR)
lægges der op til en governancemodel, med en tydelig opgave- og ansvarsfordeling. En særskilt pointe er derudover, at uddannelsen får en høj grad af
ensartethed på tværs af landet, og KL foreslår derfor, at der nedsættes en
national følgegruppe bestående af KL, Danske Regioner og PLO, til den
nødvendige koordinering i den indledende iværksættelse- og udviklingsproces.
Lokal tilpasset model til koordinering i forbindelse med specialuddannelsen
I tilknytning til uddannelsen vil der være en række opgaver, der vil være behov for at løfte tværkommunalt. Det drejer sig bl.a. om:
– Koordinering af klinisk uddannelsesforløb (med henblik på at sikre den
nødvendige faglige kvalitet i den kliniske uddannelse)
– Koordinering af samarbejdet mellem kommuner, almen praksis og regionen om tilrettelæggelse af ekstern kliniske uddannelse (fx på sygehus/
almen praksis)
– Samarbejde med professionshøjskolerne om uddannelsespladser
– Løbende dialog med det nationale specialuddannelsesråd om evaluering
og kvalitetssikring af uddannelsen.
Samarbejdsopgaven med hensyn til specialuddannelsen kan evt. forankres i
en ankerkommune-lignende model i hvert af de fem KKR. En ankerkommunemodel anvendes bl.a. på uddannelsesområdet i KKR-samarbejdet, hvor fx
én udpeget kommune varetager fælles interesser på de områder, hvor
kommunerne i det enkelte KKR har besluttet at løse opgaver på tværs. KL
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bistår gerne i etableringen af en lokal samarbejdsmodel, der kan drøftes og
godkendes i de enkelte KKR på junimødet.
Dimensionering
Det er forudsat, at det er en mindre gruppe af sygeplejersker, der skal have
et kompetenceløft ved en ny specialuddannelse. Ud af de i dag ca. 10.000
kommunalt ansatte sygeplejersker har Sundhedsstyrelsen skønnet, at ca.
1.000 kommunale sygeplejersker er i målgruppen for uddannelsen. Hverken
kommuner eller almen praksis er forpligtet på dette tal.
Dimensioneringen af uddannelsen (antal af pladser) fastsættes af aftagerne
i fællesskab, herunder kommunerne. Af væsentlige hensyn i forhold til dimensioneringen er udover økonomien, at kommunernes behov for specialuddannede sygeplejersker dækkes hurtigt. I forlængelse heraf er en geografisk bred uddannelsesdækning afgørende, så alle kommuner sikres mulighed for at få uddannet specialsygeplejersker.
Økonomi
I perioden 2016 til 2018 er der, i den nationale handlingsplan for ældre medicinske patienter, afsat samlet 125 mio. kr. (heraf 35 mio.kr. i 2018) til
kompetenceløft generelt, dog ikke alene til specialuddannelsen. De kommunale udgifter til specialuddannelsen forventes bl.a. at ville bestå af deltagerbetaling for teoriundervisning, vikardækning og klinisk vejledning samt udgifter til administrativ drift og etablering. Dertil følger varige merudgifter til løntillæg for de nye specialuddannede sygeplejersker. KL rejser således
spørgsmålet om yderligere midler til kompetenceløft af kommunalt sundhedspersonale, herunder midler til specialuddannelsen i forårets økonomiforhandlinger med regeringen.

3.9.

Analyse af den kollektive trafik i Midtjylland
SAG-2018-00803 jhp
Baggrund
Region Midtjylland udarbejdede i foråret 2017 en plan for tilpasning af det
kollektive busrutenet med begrundelsen, at der er en ubalance i forhold til
Region Midtjyllands ramme til kollektiv trafik, som man ønskede fastsat til
50,9 % fra og med budget 2018 (hvilket svarer til en reduktion af regionens
udgifter til den kollektive busrutenet på 33,1 mio. kr.). Men som følge af
kommunal modstand valgte Regionsrådet at udskyde forslaget om besparelse til budgettet for 2019.
Herefter blev det på et møde i Kontaktudvalget den 25. august 2018 besluttet, at der skulle udarbejdes en analyse af udgifterne til den kollektive
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trafik, der kunne tjene som fælles fakta om den kollektive trafik i Midtjylland.
Analysen foreligger nu og skal drøftes på møde i Kontaktudvalget den 13.
april 2018, og KKR Midtjylland får hermed lejlighed til at drøfte den inden
mødet i Kontaktudvalget.

Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland tager analysen af den kollektiv e trafik i
Midtjylland til efterretning.
Sagsfremstilling
KKR Midtjylland drøftede input til analysen af den kollektive bustrafik på
mødet den 1. september 2017, og pegede blandt andet på gennemsigtighed
i letbanens økonomi og betjeningen i øst og vest, herunder særligt uddannelsesinstitutionerne.
En nedsat trafikstyregruppen (med administrative repræsentanter fra kommuner, region og Midttrafik) samlede herefter yderligere input til analysen
fra kommunerne og regionen, således at analysen kom til at indeholde følgende elementer:
– Overordnet belysning af kommunal og regional finansiering af den kollektive trafik og rammerne herfor
– Sammenligning med andre regioner, ift. hvor meget regionerne bruger på
kollektiv trafik
– Baggrunden for ønsket om besparelser på den kollektive trafik – en tilbundsgående beskrivelse af, hvad der er årsagen til besparelserne
– Beskrivelse af gældende aftaler for finansiering af for rutenettet (e ks. finansiering af uddannelsesruter)
– Belysning af regionale udgifter/rejsetimer til kollektiv trafik pr. borger i de
forskellige kommuner
– Sammenhæng med andre mobilitetsløsninger, f.eks. flexbusser, flextaxa
m.v.
– Redegørelse for letbanens økonomi og betydning for den samlede økonomi til den kollektive trafik .
KD-net drøftede analysen af den kollektive trafik på møde den 2. februar
2018.
Det kan oplyses, at Udvalget for Regional Udvikling i Region Midtjylland på
et møde den 7. marts 2018 drøftede et forslag om tilpasning af det regionale
rutenet og besluttede at indstille følgende til Regionsrådet:
– at besparelser i den regionale kollektive trafik indfases hurtigst muligt,
dog senest med fuld virkning fra budgetåret 2021, og
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– at administrationen udarbejder en plan for indfasningen af besparelserne
til godkendelse i regionsrådet.
Det fremgår af sagsfremstillingen, at der lægges op til en besparelse på i alt
40 mio. kr. på det regionale rutenet.
Beslutningen kan ses her

./..

Notat: Analyse af den kollektive trafik, november 2017
Rutezonekort.

3.10.

Hovednettet i Midttrafiks trafikplan 2018-2022
SAG-2018-00803 jhp
Baggrund
Der skal udarbejdes en trafikplan for Midttrafik, der gælder for minimum en 4
årig periode. En administrativ styregruppe (med repræsentanter for kommuner, region og Midttrafik) har udarbejdet et forslag med principper for hovednettet, som forelægges KKR Midtjylland til drøftelse inden de drøftes i Kontaktudvalget den 13. april 2018.
Forslaget til trafikplanen skal til høring i kommunerne og i regionen, ind en
der udarbejdes et beslutningsgrundlag, der skal behandles i såvel kommunerne som regionen. Den konkrete tidsplan foreligger ikke endnu, idet man
afventer Regionsrådets beslutninger om de fremtidige vilkår får den regionale bustrafik. Forslaget til principper for hovednettet for hovednettet skal drøftes i Kontaktudvalget på møde den 13. april 2018 og KKR Midtjylland får
hermed mulighed for at drøfte dem inden mødet i Kontaktudvalget.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter forslagene til principper for hovednettet i trafikplanen for Midttrafik.

Sagsfremstilling
En administrativ trafikstyregruppe har drøftet principper for hovednettet i
Trafikplan 2018-2022. Der sigtes mod at få lagt principper for rutenettet, der
kan holde i minimum en 4 årig periode. Styregruppen har ikke forholdt sig til
finansieringen af ruttenettet. Kommuner og Midttrafik understreger vigtigheden af, at der bliver en god og stabil betjening af hovednettet med bestemte
intervaller (idet de øvrige ruter binder sig til det).
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Trafikstyregruppen har drøftet 3 overordnede principper for rutenettet:
– Princip 1: Midttrafiks hovednet, der sikrer at alle byer med mere end 2000
indbyggere får en god og stabil forbindelse til det større byområde, som
rejse og pendlingsstrømme er rettet mod
– Princip 2: Sammenbinding af hovedbyer – hovedbyerne er vigtige drivere
for den økonomiske udvikling og det er en vigtig opgave at sikre acceptable/gode forbindelser mellem naboregionsbyer
– Princip 3: Forbindelse mellem nabokommuners større bycentre
Endelig er der en række øvrige ruter (uddannelsesruter) som falder udenfor
disse principper og som beskrives i et særskilt afsnit.
KD- net drøftede principperne for hovednettet på møde den 2. februar 2018.
./..

Rutenettet i Midttrafik
Hovednet version 26.01
Øvrige strækninger - Nøgletal

3.11.

Kommende KL-udspil på integrationsområdet
SAG-2018-00803 egl/annb
Baggrund
Bestyrelsen i KL har besluttet, at KL skal udarbejde et udspil på integrationsområdet.
Udspillet skal i foråret behandles i KL's nye bestyrelse og relevante fagudvalg og forventes lanceret medio 2018.
I udviklingen af udspillet sigtes der på en tidlig inddragelse af kommunerne.
Det skal være med til at sikre, at de temaer og indsatsområder, som adresseres i udspillet, harmonerer med den virkelighed og de behov, som kommunerne oplever. Da integrationsindsatsen har en række regionale perspektiver, er det besluttet, at de fem KKR' skal drøfte de temaer, som foreløbig er
udvalgt til udspillet. Endvidere er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse i alle 98 kommuner om deres integrationsindsats. Data fra under søgelsen er ved at blive bearbejdet, og de foreløbige resultater har indgået i
udvælgelsen og beskrivelsen af temaerne.
Formålet med KKR-drøftelsen er at få input til de foreslåede temaer og de
beskrevne problematikker med henblik på at kvalificere det e ndelige udspil
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KD-net har drøftet sagen den 2. marts 2018.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter de foreslåede temaer til integrationsudspillet med henblik på, at udfordringer og gode eksempler kan indsendes til KL til det videre arbejde.
Sagsfremstilling
Antallet af asylansøgere er faldende – men samtidig har kommunerne aldrig
haft flere borgere i integrationsprogram. Kommunerne har sat målrettet ind
for at få de nytilkomne flygtninge og familiesammenførte i job, og det er i
stor udstrækning lykkedes. Knap hver tredje er kommet i job – til gavn for
den enkelte, for virksomhederne og for samfundet.
Der er dog stadig et stykke vej til at nå regeringens målsætning om at få 50
pct. af de nytilkomne i job. Samtidig er der også en større gruppe indvandrere, som har været i landet i en længere periode og har brug for en ekstra
indsats for at blive en del af arbejdsmarkedet og en del af samfundslivet.
Derfor er der behov for at tænke i en bred og helhedsorienteret indsats. Ikke
mindst når det kommer til samarbejdet på tværs af kommunegrænser. Koordination og dialog på tværs er afgørende for, at kommunerne kender behovene i det regionale erhvervsliv og bliver en central rekrutteringspartner for
de lokale virksomheder.
KLs integrationsudspil har et todelt sigte, som er dels at adressere udfordringer i kommunernes rammebetingelser over for Regeringen og Folketinget, dels at understøtte kommunerne i deres indsats med vidensdeling og
best practice.
Nedenfor præsenteres seks temaer, som på nuværende tidspunkt forventes
at indgå i integrationsudspillet. Temaerne foreslås drøftet i KKR med udgangspunkt i følgende spørgsmål:
– Hvilke nationale og lovgivningsmæssige ændringer skal der til for at kom munerne kan styrke integrationsindsatsen?
– Hvordan kan den kommunale indsats styrkes for at adressere udfordrin gerne i integrationsopgaven?
– Er der centrale kommunale integrationsudfordringer, som ikke er adresseret i de seks temaer?
1)

Rammer for nye flygtninge og familiesammenførte

Integrationsloven blev ændret væsentligt i 2016 som opfølgning på to - og
tre-partsaftaler på flygtningeområdet mellem Regeringen, KL og arbejds-
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markedets parter. Det har betydet et markant øget fokus på den virksomhedsrettede indsats for alle nytilkomne flygtninge og familiesammenførte.
Ændringerne har ført til betragtelige forbedringer, og kommunernes tilbagemeldinger er overvejende positive, men der kan være behov for at justere på
nogle af elementerne i den nye lovgivning og i implementeringen. Det kunn e
være på baggrund af de foreløbige erfaringer med integrationsgrunduddannelsen (IGU-en), hvor der fx har vist sig en udfordring med, at uddannelsesinstitutionerne ofte ikke kan oprette de efterspurgte kurser på grund af
manglende volumen af IGU-kursister. Et regionalt fokus, både fra kommune
og fra uddannelsesinstitutioner, kan her bidrage til at sikre et tilstrækkeligt
kursistgrundlag.
2)

Unge i spændingsfeltet mellem job og uddannelse

Ændringerne i Integrationsloven betyder, at de 18-25 årige skal have minimum 15 timers virksomhedsrettet indsats samtidig med, at de er omfattet af
uddannelsespålæg. Det kan give nogle dilemmaer i forhold til kommunernes
fokus på hhv. at få de unge hurtigt i job eller at forberede dem til en uddannelse.
For nogle i målgruppen giver det god mening at fokusere på den korteste vej
til job. Men for andre kan det være en mere langsigtet investering at forfølge
uddannelsesvejen. Det kunne tyde på, at der er behov for en mere differentieret indsats. Både i kommunens egen organisering af indsatsen men givetvis også i de rammer og redskaber, som er nationalt givet. Her kan der muligvis hentes inspiration fra indsatsen for den øvrige gruppe af unge, som ikke er omfattet af integrationsloven, hvor indsatsen fx differentieres alt efter
om den unge er uddannelsesparat eller ej.
3)

Helhedsorienteret beskæftigelsesindsats

Der har de senere år været markant fokus på gruppen af nytilkomne flygtninge, som en konsekvens af den øgede tilstrømning. Det er dog også afgørende at have øje for den relativt store gruppe af udlændinge, som har været i landet i længere tid, men som stadig kan have brug for en ekstra indsats for at komme ind på arbejdsmarkedet.
Der er særligt behov for at se på, hvordan kommunerne kan tilrettelægge
indsatsen for nogle af de kvinder, som har en række barrierer for at komme
videre i job eller uddannelse. På den ene side er det nærliggende, som
mange kommuner allerede gør, at lave særindsatser for målgruppen, der fokuserer på netop deres situation og barrierer. Omvendt er der andre kommuner, der bevidst tilbyder kvinderne netop den samme indsats som resten
af målgruppen for at stille de samme krav og forventninger.
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4)

Investering i børn og deres forældre

Børn og unge skal dannes og kunne begå sig i det danske samfund, hv is de
som voksne skal kunne klare sig på arbejdsmarkedet. Det kræver en indsats
med fokus på børnene – men også med en målrettet indsats over for forældrene. Mere and halvdelen af kommunerne har allerede særlige indsatser
for at styrke forældresamarbejdet i skole og dagtilbud med forældre med
indvandrerbaggrund. Det er et område, der med fordel kan udbygges yderligere.
For mange børn og unge lever med væsentlige begrænsninger i deres frihed
og selvbestemmelse. Ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriets medborgerskabsundersøgelse fra 2017 har mere end hver sjette indvandrer og
efterkommer fx været udsat for, at familiemedlemmer tjekker deres mobil,
mail el lign. for at kontrollere dem.
Flere kommuner peger på, at der er behov for en forebyggende indsats med
fokus på at styrke børn og unges viden om deres rettigheder og handlemuligheder. Nogle kommuner har allerede arbejdet med området i årevis, mens
det er et relativt nyt fokusområde i andre kommuner. Det kan derfor være
nyttigt at udveksle erfaringer på tværs af kommuner, fx i regionale fora.
5)

Styrkede danskkundskaber

Tilegnelse af det danske sprog er afgørende for at kunne begå sig i og blive
en del af det danske samfund.
For børnene handler det om at sætte ind tidligt. Stimulering af små b ørns
sprogudvikling er en af de beskyttelsesfaktorer, der har stor betydning for,
om udsatte børn udvikler sig positivt. Der skal allerede i dagtilbud være et
skarpt fokus på, hvordan børns sprog stimuleres og udvikles, og der skal
også sættes fokus på, hvordan forældrene kan understøttes i at stimulere
deres børn.
For de voksne er tilbuddet/kravet om danskuddannelse afgørende, og også
her er der kommet et øget fokus på at gøre indsatsen mere beskæftigelsesrettet. Samtidig er der fokus på at sikre kvalitet og gøre indsatsen så omkostningseffektiv som muligt. Som et redskab til dette, blev der med ændringerne af Danskuddannelsesloven i 2017 indført krav om, at kommunerne
skal udarbejde regionale rammeaftaler om danskuddannelse. Den første
rammeaftale skal indgås inden 1. juli 2021, og der vil blive tilrettelagt en
proces i KKR-regi herom. Det kan dog være relevant med en indledende
drøfte af, hvordan rammeaftalerne kan tilrettelægges så de sikrer et koordineret fokus på fx behovene i de lokale erhvervsliv sam t bedst mulig udnyttelse af kapaciteten og muligheder for at lave specialiserede tilbud på tværs
af kommunegrænser.
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6)

Lokale partnerskaber om integration

Kommunerne kan ikke løfte integrationsopgaven alene. Derfor er der behov
for at skabe lokale samarbejder på tværs af boligorganisationer, civilsamfund, erhvervsliv m.fl.
Frivillige organisationer er allerede en integreret del af kommunens integrations-indsats. Langt størstedelen af kommunerne samarbejder allerede med
frivillige organisationer om socialt netværksskabende aktiviteter og en række
andre området.
Aktiv deltagelse i foreningslivet er også i sig selv integrationsfremmende. En
rapport fra Oxford Research i 2016 peger på, at aktiv foreningsdeltagelse
bl.a. fremmer danskkundskaber, tilknytning til samfundet og positivt syn på
myndighederne.
Hvad har kommunerne brug for i forhold til at styrke samarbejdet med boligorganisationer, civilsamfund, erhvervsliv for at understøtte hinanden i en
fælles målsætning om integration? Og kan der være regionale perspektiver i
partnerskaberne?.
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4.

Udpegninger

4.1.

Status for KKR Midtjyllands udpegninger
SAG-2018-00803 egl
Baggrund
Efter det konstituerende møde i KKR Midtjylland den 24. januar 2018 udestod der enkelte udpegninger.
Her gives en status for dette til KKRs efterretning.
Indstilling
Det indstilles, at KRR Midtjylland tager til efterretning, at:
– det præciseres, at Ib Boye Lauritsen (V) er næstformand i Væksthus
Midtjylland
– Peder Udengaard, (A), Aarhus er udpeget til EU-kontorets bestyrelse, og
– suppleant for Keld Hvalsø (Ø) i RAR Østjylland fortsat udestår og udpeges efterfølgende af F iht. Konstitueringsaftalen
– Niels Ole Damgaard, (A), Skive er udpeget til samarbejdsudvalget for Fysioterapeuter

Sagsfremstilling
Der var enkelte udestående efter KRR Midtjyllands konstituerende møde
den 24. januar 2018.
Status for disse er, at
– at Ib Boye Lauritsen (V) er næstformand i Væksthus Midtjylland
– Peder Udengaard, (A), Aarhus er udpeget til EU-kontorets bestyrelse, og
– suppleant for Keld Hvalsø (Ø) i RAR Østjylland udestår
– Niels Ole Damgaard, (A), Skive er udpeget til samarbejdsudvalget for Fysioterapeuter
Bilag: Konstitueringsaftalen
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5.

KKR

5.1.

Program og tilmeldingsstatus for Bornholm 14. – 15. juni
2018
SAG-2018-00803 egl
Baggrund
KKR Midtjyllands møde den 14. juni 2018 afholdes i forbindelse med et besøg på Folkemødet 2018.
Her fremsendes program og tilmeldingsoversigt pr. 12. marts 2018.
Indstilling
Det indstilles:
– at KKR Midtjylland tager program og tilmeldingsstatus til efterretning, og
– at KKR medlemmer, der endnu ikke har taget stilling til deres deltagelse,
anmodes om at gøre det ved mail til KRR sekretariatet senest den 21.
marts 2018.
Sagsfremstilling
Der er udarbejdet følgende program for den 14. – 15. juni 2018:
Torsdag den 14. juni
DCheckin i Karup lufthavn
eAfgang Karup / Ankomst Rønne

Tidspunkt

rBus til Allinge for ikke-deltagere i KKR-mødet

9.00

KKR møde i lufthavnen
eFrokost samme sted
rAfgang i bus til Allinge

9.00 – 10.45

Folkemødet åbner
pTid til egen disposition
r
Middag på Restaurant No-9 i Allinge
.
Bus fra Birkeløkken i Allinge til Strandhotel Balka
1
Søbad, Neksø
2

12.00

.

6.45
7.30 / 8.45

11.15

17.45 -20.45
22.00 / 23.30

Fredag den 15. juni

Bus til Allinge
m
Dagen til egen disposition
a
Bus fra Birkeløkken i Allinge
r
Checkin i Rønne lufthavn
t
Afgang Rønne /Ankomst Karup
s
Ankomst Karup

9.00
15.45
16.45
17.30 / 18.45
18.45
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tilmeldt 26 KKR-medlemmer og 17 administrative deltagere til turen. Der er
udsendt rykker for svar fra indbudte, der endnu ikke har svaret med henblik
på, at evt. ledige pladser kan gå til andre deltagere fra kommunerne.
Program/rejseplan med flere praktiske oplysninger og endelig delt ageroversigt udsendes senere.
Bilag:
Tilmeldingsoversigt af 12. marts 2018.
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6.

Punkter til næste møde

6.1.

Foreløbig oversigt over sager til KKR Midtjyllands næste
møde
SAG-2018-00803 egl/jhp
Baggrund
Der afholdes møde i KKR Midtjylland den 14. juni 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 KKRs møde den 14. juni
2018:
– Dimensionering af SOSU og PAU uddannelserne
– Sundhedsaftalen 4. version, proces og forslag til indhold
– Den nære psykiatri – evt. foreløbige forslag til fælles mål
– Forslag til Rammeaftale 2019-20 på det specialiserede social- og undervisningsområde
– Avanceret genoptræning på hjerneskadeområdet
– Fordeling af godkendte asylansøgere 2019.
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7.

Eventuelt

7.1.

Eventuelt
SAG-2018-00803 egl/jhp
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