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3.1

Psykiatri i Midt

Kortlægning af bevægelser og
udfordringer i indsatsen til
borgere med psykiske lidelser

17. august 2017
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Nye behov og vilkår for indsatsen
Hvilke bevægelser ses i de kommunale tilbud?
Hvilke udfordringer står kommunerne overfor?
Økonomi og kommunal medfinansiering
Rum for udvikling og handling
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Nye
behov og vilkår
for indsatsen
Introduktion
til KKR
indspil
Flere borgere behandles for psykisk sygdom
Flere borgere rammes af psykisk sygdom. Andelen af befolkningen, der er i kontakt med hospitalspsykiatrien er således steget
med 38 % fra 2007 til 2014. Blandt børn og unge er andelen med kontakt til hospitalspsykiatrien fordoblet (KL, 2016). Det sker i
en tid, hvor sundhedsvæsenet gennem en årrække har omlagt mere og mere behandling til ambulant behandling og kortere
indlæggelser.
Borgere med psykiske lidelser benytter sig af tilbud i alle dele af den kommunale tilbudsvifte. Det gælder både almene tilbud i
forhold til fx uddannelse, beskæftigelse og sygepleje og specialiserede sociale tilbud som fx bostøtte samt bo- og dagtilbud.
Nogle borgere med psykiske lidelser har komplekse problemer og har brug for flere tilbud – ofte på tværs af de kommunale
forvaltningsområder, den regionale behandlingspsykiatri og almen praksis.
Det betyder nye krav til kommunernes indsatser og samspillet med regionspsykiatri, almen praksis og civilsamfundet.
De ændrede vilkår for indsatserne til borgere med psykisk lidelser har også betydning for kommunernes økonomi.

Kortlægning
Derfor har KKR Midtjylland bedt de fælleskommunale styregrupper på henholdsvis det specialiserede socialområde og sundhedsområdet (DASSOS og KOSU) om at kortlægge kommunernes indsatser til borgere med psykiske lidelser. I kortlægningen
undersøges de bevægelser og udfordringer, der ses i de midtjyske kommuners samlede indsats til borgere med psykiske lidelser i
dag. Derudover belyses de økonomiske konsekvenser af den regionale omlægning fra stationær til ambulant behandling.
En præmis for kortlægningen er, at nøglen til at løse de udfordringer, som kommunerne står overfor, også skal findes internt i
kommunerne. Overgange og sammenhænge internt i den enkelte kommune har fx stor betydning for kvaliteten af den samlede
indsats. Herudover er samspillet med andre parter – ikke mindst Region Midtjylland og almen praksis – en forudsætning for at
finde bæredygtige løsninger.
Kortlægningen skal bringes i spil, når kommunerne skal formulere fælles målsætninger for indsatsen for borgere med psykiske
lidelser. Resultaterne skal også ses som indspil til implementeringen af psykiatriplanen for Region Midtjylland, den næste
generation af Sundhedsaftalen og Rammeaftalen på det sociale område. Det fordrer et tæt samarbejde mellem kommuner,
region og almen praksis.

Kortlægning
Kortlægningen er baseret på:

 Interviews med repræsentanter fra
Herning, Aarhus, Silkeborg, Randers,
Struer og Favrskov Kommuner,
dækkende områderne social,
beskæftigelse samt børn og unge

 Workshop mellem DASSOS og DKS,
hvor gennemgående tendenser fra
interviews er kvalificeret og nuanceret
Hvad er undersøgt?

 Hvilke bevægelser ses lige nu i
kommunernes indsatser for borgere
med psykiske lidelser?
 Hvad er udfordringerne?
 Kommunal medfinansiering af
behandling af borgere i
regionspsykiatrien
Kortlægningen er udarbejdet i
samarbejde mellem de administrative
styregrupper DASSOS og KOSU/DKS i majaugust 2017.
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Introduktion
til KKR
indspil
Hvilke
bevægelser
ses
i de kommunale tilbud?
Typer af tilbud

Kortlægningen beskriver en række bevægelser i de kommunale tilbud til borgere
med psykisk lidelse eller psykisk sårbarhed, der kan identificeres på tværs af de
midtjyske kommuner.
Recovery er den fælles ramme i kommunerne
Kommunerne har gennem en længere årrække været i en omstillingsproces fra
kompensation til ‘recovery’ i indsatserne til borgere med psykiske lidelser.
Grundtanken i recovery er, at man kan komme sig helt eller delvist efter psykisk
sygdom ved at tilegne sig viden og nye færdigheder til at genskabe en god og
meningsfuld hverdag.
De midtjyske kommuner tilkendegiver, at de arbejder med recovery som fælles
forståelsesramme på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet.

Recovery-begrebet anvendes derfor i det følgende som den fælles ramme i
kommunerne, der sigter på at hjælpe den enkelte borger til at deltage i
samfundet og leve et aktivt og selvstændigt liv med uddannelse, beskæftigelse,
familie og netværk – på lige fod med alle andre.

Overordnet ramme for kommunernes arbejde:
# Recovery

Syv bevægelser, der arbejdes med i de midtjyske kommuner:
#
#
#
#
#
#

Mestring
Tidlig opsporing
Let tilgængelige tilbud
Fokus på beskæftigelse
Bedre interne sammenhænge
Et styrket tværsektorielt samarbejde mellem kommunerne og
Region Midtjylland
# Samspil med civilsamfundet

Bevægelserne er beskrevet på de efterfølgende sider sammen med konkrete
eksempler på de nye typer af tilbud, der skyder op i kommunerne i disse år.
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Introduktion
# Mestring til KKR indspil
Mindre indgribende indsatser
Generelt arbejder kommunerne med at omlægge traditionelle bo- og bostøttetilbud i socialpsykiatrien til mindre indgribende indsatser. I botilbuddene
arbejdes med fleksibel døgndækning, digitale løsninger og mere tydelige mål
om, at borgerne i videst muligt omfang skal kunne klare sig selv i egen bolig,
evt. med bostøtte.

I bostøtten er fokus også rettet mod at skabe mindre indgribende indsatser –
blandt andet i form af virtuel eller gruppebaseret bostøtte samt forløb, der skal
øge borgerens selvstændighed og mestring af hverdagen. Her bidrager digitale
løsninger som app’s til at skabe struktur og overblik i hverdagen,
telepsykiatriske løsninger samt velfærdsteknologi til at understøtte målet om,
at borgerne bliver i stand til at klare sig selv.
Omlægning til mestringsforløb
Adskillige kommuner har omlagt traditionelle tilbud som individuel bostøtte,
mentorforløb og aktivitets- og beskæftigelsestilbud til undervisningsrettede
forløb med fokus på læring og mestring af eget liv. Mestringsforløbene
omhandler typisk temaer som: Mental sundhed, sociale færdigheder, arbejdspladskultur, livsstil og hvordan man får en hverdag til at hænge sammen.

Forløbene kan være målrettet familier, psykisk sårbare unge og borgere, der af
forskellige årsager har brug for strategier til bedre at kunne imødekomme
udfordringer og mestre deres hverdag.

Flere kommuner bruger ”peer to peer” support i mestringsforløbene, hvor
borgere der har haft en psykisk lidelse - eller stadig har en psykisk lidelse, men
har lært at mestre den - bidrager som undervisere eller mentorer.
I Aarhus Kommune arbejdes med stressreduktion i familier ud fra ATLASS,
hvor stressreducering handler om at ændre borgernes tænkning om de
stressede situationer samt at skabe bevidsthed om copingstrategier til at
mindske stress.
I Herning Kommune tilbyder Minihøjskolen undervisning til normalt
begavede unge med sociale og/eller psykiske vanskeligheder. Minihøjskolen
er et selvejende undervisningstilbud, hvor fokus er på den læringsmæssige
tilgang og ikke en behandlingstilgang.
I Randers Kommune tilbydes familiemestringskurser, hvor der dannes
netværk for familier med børn med en psykisk lidelse. Her får familierne
redskaber til at håndtere hverdagen og vanskelige situationer, blandet
andet ved hjælp af peer support.
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Introduktion
til KKR indspil# Let tilgængelige tilbud
# Tidlig opsporing
Flere kommuner arbejder systematisk med trivselsvurderinger og opsporende
indsatser på børne- og ungeområdet med henblik på at sætte ind med den
rette indsats så tidligt som muligt, hvis der opleves mistrivsel omkring et
barn/ung eller en familie.

Målet er at forebygge mistrivsel, der hvor borgerne er – i børnehaver og skoler
– ved at trække kompetencer ind fra de specialiserede tilbud, som fx PPR,
speciallærere og ressourcekorps. Et nyere udviklingsområde i kommunerne er
at øge samarbejdet med gymnasier og ungdomsuddannelser om forebyggelse
af fravær for unge, der mistrives og er frafaldstruede. Også her er kommunerne
optaget af, at de forebyggende og opsporende indsatser sker der, hvor de unge
har deres dagligdag.
Kommunerne har også fokus på tidlig opsporing og forebyggelse af fysisk
sygdom. Borgere med psykiske lidelser rammes i højere grad af forskellige
sygdomme og dør typisk 15 – 20 år tidligere end den øvrige befolkning.
Indsatser i forhold til sundhed og forebyggelse for borgere med psykisk sygdom
udgør derfor et centralt element i arbejdet med ulighed i sundhed. Det kan fx
være i form af sundhedsforløb for psykisk sårbare borgere,
misbrugsbehandling, opsøgende indsatser som gadesygeplejersker og
opsporing af mentale og fysiske helbredsproblemer blandt ældre borgere via
forebyggende hjemmebesøg.
I Silkeborg Kommune bringes den specialiserede viden ind i skolerne.

Fx kan elever i folkeskolen, der udviser tegn på mistrivsel og kræver særlig
opmærksomhed, få besøg af en rejselærer. En lærer fra en specialklasse i
kommunen, der kan understøtte eleven og lærerteamet i at løse udfordringen.
Rejselæreren kan komme på besøg i så lang tid, der er brug for det - og kan også
give supervision til lærerteams, der fx ønsker at arbejde med ADHD-pædagogik.

Flere kommuner arbejder på at skabe nye let tilgængelige indgange, hvor
borgerne kan møde op og få adgang til hurtig hjælp og mindre indgribende
indsatser. Flere kommuner har også skabt åbne rådgivningssteder, hvor borgere
kan møde op uden at være visiteret og få anonym rådgivning og hjælp til at
finde fællesskaber.
I Favrskov Kommune er ‘Social indsats’ en ny indgang til kommunen for
voksne med psykisk sårbarhed eller sociale problemer. Borgerne kan
møde op uden visitation og bliver mødt af et tværfagligt team med
kompetence til at igangsætte forløb på tværs af afdelinger. Målet er at
komme tidligere ind og handle hurtigt. Den øgede tilgængelighed har
åbnet op for nye målgrupper, som kommunen ikke tidligere så, men
forventes at kunne mindske tilgangen til blandt andet bostøtte på sigt.

I Syddjurs Kommune er der ansat socialrådgivere i skoleområdet, som hurtigt
kan gå ind og støtte børn og familier, der mistrives, tidligt i et forløb, så det
undgås at familien bliver ”en sag”.

I Odder Kommune er dele af bostøtten omlagt til ”Vores netværk”, som
er netværks- og kontaktskabende tilbud med sigte på at støtte
mennesker med en psykisk sårbarhed i at bryde social isolation og
ensomhed. Det er et uvisiteret tilbud, som er båret af brugerstyring.
Brugerne kan deltage i samvær og aktiviteter på stedet, men der er
også et stærkt fokus på at opsøge aktiviteter i nærmiljøet for at
understøtte borgerne i at begå sig som aktive medborgere.
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Introduktion
til KKR indspil# Bedre interne sammenhænge
# Fokus på beskæftigelse
Kommunerne er optaget af, at borgernes inklusion på arbejdsmarkedet gøres til et
fælles mål for indsatser på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet.
For nogle borgere kan et mestringsforløb være det første skridt på vejen til et
beskæftigelsesrettet tilbud. Her anvendes mentorordninger ofte som et første
skridt på vejen til at få fodfæste på arbejdsmarkedet.
I Skanderborg arbejder man ud fra ambitionen, en borger, et mål, en plan.
Borgeren tilknyttes en koordinerende sagsbehandler i Jobcenteret,
som kan arbejde på tværs af social, sundhed og beskæftigelse både, hvad
angår myndighed og aktiviteter. Herigennem søges det at "fusionere”
forskellige lovgivninger omkring borgeren for at skabe helhed og øget
beskæftigelsesfokus.

I Herning Kommune struktureres indsatser i socialpsykiatrien ud fra
funktionsniveau. Socialpsykiatrien er inddelt i to spor:
• Et med tilbud til de borgere, der er på førtidspension, pension og
borgere på ressourceydelsesforløb, der ikke forventes at skulle i
arbejde og uddannelse.
• Et med tilbud til borgere, hvor der er fokus på, at borgeren kan blive
selvforsørgende enten gennem uddannelse eller arbejde.

Flere kommuner arbejder med nye samarbejdsmodeller, hvor de interne
organisatoriske og strukturelle barrierer nedbrydes. Det kan være i form af
netværksmøder, hvor borgeren og de centrale personer omkring borgeren
deltager, så forløbet koordineres bedst muligt. Flere kommuner arbejder også
med koordinerende sagsbehandlere, der går på tværs af forvaltninger og har
mandat til at operere på tværs af lovgivninger og ‘kasser’.

Kommunerne operer også flere steder med ‘fremskudte’, sagsbehandlere, hvor
sagsbehandlingen foregår der, hvor borgerne opholder sig. Typisk i
almenområdets tilbud. En særlig opmærksomhed, der har været et kommunalt
udviklingsområde gennem en årrække, er at sikre bedre overgange fra børne- og
ungeområdet til voksenområdet.
I Struer Kommune er overgangen fra børneområdet til voksenområdet
rykket frem, så de unge, der forventes at få behov for tilbud som voksne,
allerede får det fra 15 år. Formålet er tidligt at planlægge
sammenhængende forløb, der strækker sig efter det 18. år.
Silkeborg Kommunes Familiesektion og Børnehandicap-sektion er fusioneret
for at skabe en større helhed i tilbuddet til udsatte familier - og en styrket
forebyggelse. Et team med fem ‘case managers’ arbejder ud fra et
helhedsorienteret perspektiv og kan iværksætte indsatser fra både
Serviceloven og Beskæftigelseslovgivningen.
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til KKR indspilsamarbejde
#Introduktion
Et styrket tværsektorielt
Sundhedsaftalen 2015-18

Samarbejdet med regionen foregår på flere niveauer –
både på borger-, kommune- og mellemkommunalt niveau.

Her findes fælles politiske visioner, mål og
værdier fastsat af Sundhedskoordinationsudvalget i Midtjylland.

På kommuneniveau som faste bilaterale samarbejdsmøder
mellem den enkelte kommune og regionen.

Sundhedsaftalen er den formelle ramme
om det tværsektorielle samarbejde i
sundhedsvæsenet mellem region,
kommuner og almen praksis.

Sundhedsaftalens formål er at bidrage til
sammenhæng og koordinering af
indsatsen i de patientforløb, der går på
tværs af hospitaler, almen praksis og
kommune. Målet er, at den enkelte
patient modtager en indsats, der er
sammenhængende og af høj kvalitet
uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for.
Sundhedsaftalen retter sig mod en bred
vifte af indsatser: Psykiatri, somatik,
sundhedsfremme, forebyggelse,
rehabilitering, behandling, patientsikkerhed mv., herunder også indsatser,
der rækker ind i fx beskæftigelses- og
uddannelsesområdet.
Sundhedsaftalen kan læses her:
www.sundhedsaftalen.rm.dk

På borgerniveau typisk som rundbordssamtaler, hvor de
centrale aktører samles omkring den enkelte borger for at
koordinere forløb og afstemme borgerens plan.

På mellemkommunalt niveau organiseres samarbejdet om
sundhedsaftalen i fem klynger, hvor de nærliggende
kommuner (repræsenteret med sundhed, ældre, social og
beskæftigelse, børn og unge), hospitalet, almen praksis og
den regionale psykiatri mødes.
Kommunerne har i forskellig grad indgået samarbejdsaftaler med regionen om afgrænsede målgrupper eller
tilbudstyper. Ofte indgås samarbejdsaftaler mellem
regionen og en række kommuner, der samarbejder om en
specifik målgruppe.
Flere kommuner har eller har planer om at indgå i
samarbejder, hvor kommuner og region fysisk flytter
sammen i ”psykiatriens huse”. Her er ambitionen, at
sektor- og faggrænser skal vige, og at indsatserne over tid
skal integreres også i forhold til ledelse og økonomi. Det
seneste eksempel på dette er Psykiatrien i Nordvest, der
er et samarbejde mellem Region Midtjylland og Struer,
Holstebro og Lemvig Kommune.

Samarbejdet er også karakteriseret af ‘fremskudte indsatser’,
hvor medarbejdere går på tværs af sektorerne. Det kan være
kommunens sagsbehandler, der har fast træffetid på hospitalet.
Eller regionens medarbejdere med udgående funktioner, der
rykker ud fra hospitalerne og møder borgerne i deres nærmiljø i
et samarbejde med kommunen.
Aarhusklyngen har fokus på i det strategiske lederskab at få
”systemerne” til at spille bedre sammen. Målet er, at psykisk
sårbarhed ikke skal udvikle sig til psykisk sygdom eller social
deroute. Aarhusklyngen har blandt andet arbejdet med
BorgerDesign – som en metode, hvor de unge indgår i
ligeværdigt partnerskab med strategiske ledere.

Samarbejde med region og/eller almen praksis

De 19 midtjyske kommuner samarbejder med Region Midtjylland og/eller almen praksis om en række forskellige tiltag:

• 53 % af kommunerne har et samarbejde om udredning af
voksne med misbrug og psykiske problemstillinger
• 26 % har fælles kompetenceudviklingsforløb
• 26 % har lokaledeling

• 16 % har kommunal fremskudt visitation

• 16 % har shared care/integrerede løsninger

Kilde: KL, 2016
8

Introduktion
til civilsamfundet
KKR indspil
# Samspil med
Velfærd skabes i et samspil mellem mange aktører – på tværs af borgere,
virksomheder, foreningsliv, kommuner og andre aktører.

Kommunernes rolle handler i høj grad om at understøtte borgernes aktive
medborgerskab i processer, hvor der samskabes og tænkes nyt – og hvor
mange involveres i at løfte velfærdsopgaven. Alle borgere har en rolle i
skabelsen af velfærd, det gælder også borgere med en psykisk lidelse.

Mange kommuner arbejder på den baggrund aktivt med at skabe nye
platforme for samskabelse og civilsamfundsinddragelse i velfærdsløsningen
– også inden for det sociale område.
Blandt andet har flere kommuner har udviklet oplysnings-, undervisningsog mestringstilbud, der drives af eller sammen med lokale foreninger.
Flere kommuner peger dog på, at der er behov for en endnu større
involvering af civilsamfundet, så borgerne hjælpes til at søge ind i
fællesskaber, der ligger uden for rammerne af de kommunale tilbud i
socialpsykiatrien.

Flere kommuner arbejder på at skabe et mindset blandt både medarbejdere
og borgere der muliggør, at kommunens tilbud kan åbne sig mere op mod
civilsamfundet.

I Struer er kommunen gået sammen med en række lokale foreninger og
borgere i ‘Psykiatriskolen’, der bygger bro mellem psykiatrien og
civilbefolkningen. Psykiatriskolen arbejder for at skabe synlighed om
psykisk sygdom for alle byens borgere gennem en bred vifte af
aktiviteter og oplysningstilbud.

I Randers Kommunes midlertidige botilbud til unge med psykiske lidelser
arbejdes med et skifte i tilgangen, så de unge hjælpes til at finde
fællesskaber uden for botilbuddet. Målet er øget selvstændighed og
mestring for den unge.

I Favrskov Kommune fungerer cafétilbuddet ‘Kraftværk’ som et ungenetværk, hvor de unge skaber forbindelse til tilbud og foreningsliv i
civilsamfundet. Målet er, at de unge opnår langsigtede
netværksmuligheder, som ikke baserer sig på kommunens støtte.
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Introduktion
til KKR står
indspil
Hvilke udfordringer
kommunerne overfor?
Kommunernes handlerum
Kortlægningen beskriver en række udfordringer, der kan identificeres på tværs
af de midtjyske kommuner.
Overordnet kan der skelnes mellem:

# Interne kommunale handlerum - det vi selv kan i dag
Her har vi som kommuner selv handlerum og -muligheder på den interne
bane for at skabe nye løsninger og måder at tilrettelægge indsatserne på,
som vi skal benytte os af.
# Det vi kan påvirke i et samspil regionalt og nationalt
Her kan der skabes handlemuligheder i et samspil med regionale og
nationale parter med henblik på at frigøre ressourcer og skabe et større rum
for den borgerrettede opgaveløsning.

Syv udfordringer, der peges på i de midtjyske kommuner:
Interne kommunale handlerum

# Forskelligt mindset og sprog mellem fagområder
# Interne overgange og sammenhænge
# Når vi handler for sent

Udfordringer vi kan løse i samspil med Region Midtjylland

# Forskelligt mindset og sprog mellem kommuner og Region
# Korte behandlingsforløb og hurtig udskrivning

Udfordringer vi kan løse i samspil med andre aktører
# Forventningspres

# Nye store og små målgrupper
Udfordringerne er beskrevet på de efterfølgende sider sammen med en række
citater fra de interviews, der danner baggrund for kortlægningen.
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Introduktion
til KKR indspil
# Forskelligt mindset
og sprog
Borgere med psykiske lidelser har ofte behov for forskellige indsatser, der går
på tværs af fagområder og sektorer. Her bliver forskellige mindset og sprog
mellem de involverede fagpersoner en udfordring.
Forskelligt mindset og sprog betyder, at der er risiko for, at der arbejdes i
forskellige retninger og efter forskellige mål for borgeren. Dette gælder både
internt i kommunerne og tværsektorielt mellem kommuner og region.

”Vi taler om funktionsevne og
recovery, mens
behandlingspsykiatrien taler om
specialiseret tilgang”

Mellem kommuner og region

I de kommunale og regionale tilbud til borgere med psykiske lidelser kan der
være forskellige tilgange til og tolkninger af, hvordan borgeren får den bedste
behandling. Afsættet for kommunernes indsats er fx, hvordan den enkelte
borger kan komme sig og vende tilbage til et hverdagsliv. Mens fokus i den
regionale behandlingspsykiatri er på, hvordan en patient skal behandles for en
specifik sygdom.
Internt i kommunerne

Forskelligt sprog bliver også fremhævet som en udfordring på den interne bane
i kommunerne mellem forskellige fagområder – fx mellem social- og
beskæftigelsesområdet, og mellem det almene og det specialiserede børne- og
ungeområde. Overordnet er der et fælles fokus på at understøtte borgerne i ’at
komme sig’, og opnå eller vende tilbage til en selvstændig tilværelse (recovery).
Der kan dog være forskellige fagtraditioner og hermed forskel på begreber og
tolkning, som vanskeliggør dialogen med borgeren og mellem fagpersoner, og
når der skal opstilles mål for den samlede indsats.

”Det, der virker, er en helhedsindsats, hvor
der skal være tæt samarbejde og tillid. Det
er vigtigt, at der på tværs af kommunen
koordineres, og når der tales det samme
sprog, så virker det”.
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til KKR indspil# Når vi handler for sent
#Introduktion
Overgange og sammenhænge
Borgere med psykiske lidelser og psykisk sårbarhed har forløb på tværs af
sektorer, forvaltninger og lovgivninger. Hver gang en sag ’skifter hænder’, er der
risiko for videns- og relationstab. Samtidig er der risiko for silotænkning i
forhold til økonomi og budgetansvar mellem forskellige forvaltningsområder.
En stående udfordring er således at sikre sammenhæng og gode overgange
internt i kommunen og mellem kommune og region, så borgeren ikke tabes
mellem flere stole, og cykler rundt i systemet.
Specielt fremhæves overgangen fra barn til voksen, som en udfordring i
kommunerne. I denne fase oplever den unge mange skift i sit liv – de flytter
måske hjemmefra, starter uddannelse mv. Samtidig ændres den lovgivningsmæssige ramme, når en borger fylder 18 år, hvilket betyder et skifte i
muligheden for kommunale tilbud og indsatser.
” Hver eneste gang de er inde i et
behandlingsforløb, så spiller vores
systemer ikke godt nok sammen. ”
(Mellem kommuner og region)

” Økonomi og budgetansvar giver
incitament til silotænkning.”
(Internt i kommunerne)

” Hver gang en sag skal
overdrages fra en
medarbejder til en
anden, er der risiko for
videnstab, relationstab,
risiko for træthed og
systemlede. ”

Kortlægningen peger på, at internt bureaukrati nogle gange kan forsinke en
indsats, så der ikke handles rettidigt. Det kan fx handle om forskellige
lovgivninger, der skal samstemmes, økonomiske forhold, der skal afklares eller
manglende videndeling mellem almen- og specialområdet. Det udfordrer
mulighederne for at arbejde forebyggende og tage symptomer på manglende
trivsel i opløbet, inden det udvikler sig til alvorlig sygdom.
” Unge ny-diagnosticerede – hvorfor popper de først
op nu med en alvorlig diagnose i en alder af 20? Dem
skal vi have fat i før, så en mindre indsats kan
afhjælpe frem for, at de pludselig er alvorlige ”

”Det handler om at komme i gang så
tidligt som muligt. Der er nogen, der
har været for længe i systemet – så
det handler om at få dem fanget,
inden de er blevet gjort ’kroniske’.”

”Målet er at komme
tidligere ind, så vi undgår
at agere akut og yde så
meget bostøtte. For
kommunen er det en ret
markant ændring af hele
kulturen.”
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Introduktion
til KKR indspil# Nye målgrupper
# Forventningspres
Kommunerne oplever en stigning i antallet af borgere med psykiske lidelser og
dermed også øgede forventninger om, at region og kommuner kan sikre en
bred vifte af indsatser i forhold til udredning, behandling og støtte.
Samtidig kan der også være forventninger om, at bestemte diagnoser udløser
specifikke tilbud i kommunen.

Forventningspresset opleves både fra borgere og pårørende samt
fagprofessionelle, og fremhæves som en udfordring, da det er medvirkende til
at øge presset på systemerne.
”Vi oplever, at borgerne i højere grad
efterspørger en diagnose. Særligt store
forældreforventninger presser
systemet.”

”Diagnoser skaber forventninger om
specialiserede tilbud.

Kommunerne påpeger, at grænsen mellem, hvad der er en kommunal og hvad
der er en regional opgave, har rykket sig over de senere år. Kommunerne
oplever:
• Flere kontakter til borgere med lidelser som angst og depression: I forhold til
disse målgrupper peges der på et øget behov for indsatser i skoler og
beskæftigelsestilbud, der kan være med til at forebygge at mistrivsel og
psykiske symptomer udvikler sig til svær sygdom
• At der i højere grad skal findes løsninger til borgere, der har behov for en
særlig indsats: Det drejer sig fx om borgere med selvskade,
dobbeltdiagnoser (samtidigt misbrug og psykisk sygdom) og
dobbeltdiagnoser i kombination med domfældte. Antalsmæssigt kan der
være tale om få borgere, men det kan være vanskeligt og forbundet med
store udgifter og få etableret de rette indsatser til disse grupper. Generelt
fremhæver kommunerne, at der er behov for at se på opgavedelingen
mellem kommune og region og ikke mindst den medfølgende fordeling af
ressourcer.

”Dobbeltdiagnoser og domfældte fylder mere
og mere. Det er vanskeligt at rumme dem, da
de ofte ikke er modtagelige for behandling. Det
er et område der skriger på en national indsats,
da hverken kommuner, region eller de
retspsykiatriske afd. kan håndtere dem.”

”Angst og depression er en stigende
udfordring – 2/3 del er kvinder. De ses i
beskæftigelses- og uddannelsessystemet
før de bliver rigtig dårlige, men der
fanger vi dem ikke.”
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Introduktion
til KKR indspil og hurtig udskrivning
# Kortere behandlingsforløb
Kommunerne oplever, at de borgere, der udskrives fra regionspsykiatrien i dag,
har mere komplekse problemstillinger end tidligere. Det stiller større krav til
den kommunale indsats og udfordrer de kommunale budgetter.

Udviklingen med kortere behandlingsforløb og hurtigere udskrivning fra
hospital ligner den udvikling, som også ses i forhold til borgere med fysisk
(somatisk) sygdom. Men i kortlægningen pointeres det, at der er forskellige
vilkår i kommunerne for henholdsvis det somatiske og det psykiatriske område.
Fx er der en større volumen på det somatiske område i kommunerne (flere
borgere), hvorfor der også er forskelle på, hvor hurtigt man kan ”stille op” som
kommune efter en udskrivning.
Samtidig kan der være behov for at se på, hvordan man som kommune kan
handle hurtigt, når en borger udskrives efter behandling for en psykisk sygdom
- fx med en form for midlertidig og ambulant indsats.
Hurtigere udskrivning berører både de socialpsykiatriske tilbud og den
kommunale hjemmepleje og sygepleje, og koordineringen mellem de
forskellige indsatser.

”Hurtig udskrivning udfordrer os –
særligt i de komplekse forløb med
gråzonebørn og
dobbeltdiagnosticerede.”

”Vi har brug for at kunne planlægge flere
indlæggelser, så det ikke altid ender i en
akut indlæggelse.”

Det understreger også behovet for digital understøttelse af borgerforløb på
tværs af sektorer og fagområder, så borgeren får en sammenhængende indsats.
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Introduktion
til KKR indspil
Økonomi
og kommunal
medfinansiering
Stigende udgifter
Med til udfordringsbilledet hører også stigende udgifter til den kommunale
indsats. Borgere med psykiske lidelser har forskellige behov for indsatser og
støtte i hverdagen. Kommunernes udgifter til den samlede indsats til borgere
med psykisk sygdom afspejler sig således både i udgifterne til fx sygedagpenge,
førtidspension, sygepleje og socialpsykiatrien.
Ses der alene på udviklingen inden for socialpsykiatrien viser en opgørelse fra
KL, at udgifterne til socialpædagogisk støtte og botilbud for voksne med
funktionsnedsættelser på landsplan er steget fra 18,4 mia. kr. til 19,6 mia. kr. dvs. med godt 1 mia. kr. – i perioden 2013 til 2016. Antallet af voksne, der
modtager socialpædagogisk støtte anslås at være steget fra 24.000 i 2009 til
42.000 i 2015 svarende til en stigning på 72%.

I kommunerne arbejdes der derfor også kontinuerligt med at skabe et
tilstrækkeligt økonomisk råderum til indsatserne. Det kan fx være i form af den
løbende udvikling og tilpasning af de enkelte tilbud, ved at se på
sammenhænge mellem de forskellige velfærdsområder, som borgerne med
psykiske lidelser er i berøring med, udvikling af investeringsmodeller m.v.

I 2015 iværksatte Skanderborg Kommune en grundig analyse af
kommunens økonomi på sundhedsområdet – herunder også psykiatrien.
Analysen viste blandt andet, at angst alene i 2014 kostede kommunen 58,7
mio. kr. Heraf udgjorde den kommunale medfinansiering 1,1 mio. kr. mens
omkostninger til sygedagpenge og førtidspension til sammenligning
udgjorde henholdsvis 5,9 mio. kr. og 30,2 mio. kr. Hertil kommer tabte
skatteindtægter for 21,5 mio. kr.
For at finde nye og holdbare løsninger på udfordringerne har Skanderborg
Kommune nedsat et opgaveudvalg på psykiatri. Udvalget består foruden
politikere af borgere, pårørende og fagfolk med erfaringer på det
psykiatriske område. Udvalget arbejder i 2017.

Kommunal medfinansiering
Udover kommunens indsatser medfinansierer kommunerne også den
behandling, som borgeren får i den regionale behandlingspsykiatri. I det
følgende belyses udviklingen i den kommunale medfinansiering og betydningen
af den regionale omlægning fra stationær til ambulant behandling indenfor
psykiatrien.
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Introduktion
til KKR
indspil
Den kommunale
medfinansiering
af psykiatrien
Hvordan har udviklingen af KMF på stationær behandling i psykiatrien været
for den enkelte kommune?

30.000

2014

10.000

2016

2015

Aarhus

Viborg

Struer

Syddjurs

Skive

Skanderborg

Samsø

Silkeborg

-

Randers

20.000

Ringkøbing-Skjern

60.498.364
36,11%
228.017.029

40.000

Odder

59.797.858
36,84%
222.117.730

167.518.665

50.000

Norddjurs

56.386.625
38,24%
203.850.614

2016

60.000

Lemvig

Psykiatri - stationær
Forholdet mellem stat og amb
Psykiatri - i alt

147.463.989

2015
´
162.319.872

70.000

Ikast-Brande

Psykiatri - ambulant

2014

80.000

Horsens

Psykiatri

90.000

Herning

Tabel: Udviklingen i KMF på behandlingspsykiatrien i Region Midtjylland 2014 –
2016.

Graf: KMF – udgifter til stationær psykiatri pr. 1000 indbyggere.

Holstebro

Nedenstående tabel viser udviklingen i KMF på psykiatrien 2014 – 2016 i
Region Midtjylland. Som det fremgår af tabellen har der været stigninger i KMF
udgifterne til både den ambulante og stationære behandling. Dog skal det
bemærkes, at der relativt set sker et fald i den stationær behandling set i
forhold til det ambulante alternativ. Regionen er således delvis lykkedes med
omlægningen, men omlægningen får ingen effekt på niveauet for den samlede
KMF, da den generelle aktivitetsstigning på området har været høj.

Grafen herunder viser udgifterne til KMF på stationær behandling i psykiatrien
pr. 1000 indbyggere. Det kan konstateres, at der er markante forskelle imellem
kommunerne. Et flertal af kommunerne er relativt konsistente set over de tre
år – 2014 til 2016.

Farvskov

Gennem de seneste år har Region Midtjylland arbejdet på at omlægge fra
stationær til ambulant behandling indenfor psykiatrien.

Hedensted

Betydningen for den kommunale medfinansiering (KMF) af omlægning fra
stationær til ambulant behandling indenfor psykiatrien.
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Introduktion
til KKR
indspil
Den kommunale
medfinansiering
af psykiatrien
Hvordan har udviklingen af KMF på ambulant behandling i psykiatrien været
for den enkelte kommune?

Udviklingen i udgifterne til KMF på den ambulante psykiatri viser markante
udsving mellem kommunerne. I grafen herunder kan man f.eks. se, at Silkeborg
Kommune i 2016 havde udgifter på 157.689 kr. til KMF på ambulant behandling
i psykiatrien pr. 1000 indbyggere. Det tilsvarende tal for Samsø Kommune var
50.760 kr. Som på det stationær område er de fleste kommuner – med enkelte
undtagelser – relativt konsistente over tid.
Graf: KMF – udgifter til ambulant psykiatri pr. 1000 indbyggere.
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I

Introduktion til
KKR indspil
Kommunernes
interne
rum for udvikling og handling
Vi kan gøre meget selv

Kortlægningen er et første skridt i forhold til at
afdække muligheder og udfordringer i indsatserne til
borgere med psykiske lidelser.
Samlet set tegner der sig på baggrund af kortlægningen en række interne og eksterne spor, der kan
arbejdes videre med i de midtjyske kommuner i
forbindelse med fælles kommunale målsætninger,
indspil til implementeringen af psykiatriplanen i
Region Midtjylland samt næste generation af
sundhedsaftalen og rammeaftalen.

Kommunale handlespor
Kommunerne kan vælge at stille skarpt på
udfordringer, der primært knytter sig til kommunerne
interne handlerum.

Centrale elementer vil her være fortsat udvikling af de
borgerrettede tilbud samt styrket samspil og
sammenhæng mellem forskellige fagområder i
kommunen. Dette kan fx understøttes gennem
videndeling, gensidig inspiration og metodeudvikling
på tværs af de midtjyske kommuner.

Kommunernes interne rum for udvikling og handling:
Det faglige udviklingsspor
Videreudvikling af
de borgerrettede
indsatser

Styrket samspil og
sammenhæng
internt i
kommunerne

• Mestring
• Tidlig opsporing
• Let tilgængelige tilbud
• Fokus på beskæftigelse
• Samspil med civilsamfundet

Det interne kommunale handlespor

• Interne overgange og sammenhænge
• Når vi handler for sent
• Forskelligt mindset og sprog mellem
fagområder

Type af handling på
tværs af kommuner
• Inspiration
• Videndeling
• Metodeudvikling

Type af handling på
tværs af kommuner
• Inspiration
• Videndeling
• Metodeudvikling
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Introduktion
til udvikling
KKR indspil
Eksterne
rum for
og handling
Flere med om bordet

Kommunerne kan også i højere grad rette et fælles
fokus på de udviklingsspor, der fordrer et tæt
samspil med eksterne parter.
Et naturligt afsæt vil her blandt andet være
eksisterende nationale mål og planer samt KKRmåIsætninger på området.

Et centralt spor vil være et styrket samspil med
Region Midtjylland og almen praksis, blandt andet
via det eksisterende klyngesamarbejde.
Vigtige spørgsmål er her, hvordan vi i et samarbejde kan bringe fx fælles mål, prioriteringer og
forløb i spil. Det fordrer et tæt og ligeværdigt
samspil. Derfor bør regionen og almen praksis
inviteres til at indgå i den videre dialog.
Endelig kan der være et behov for, at kommunerne arbejder på at påvirke de samfundsmæssige
rammevilkår for den samlede indsats til borgere
med psykiske lidelser. KL og andre nationale fora
vil i den forbindelse være vigtige sparrings- og
samarbejdsparter.

Eksterne rum for udvikling og handling:
Udviklingsspor med regionale parter
Styrket samspil
med Region
Midtjylland
og almen praksis

• Et styrket tværsektorielt samarbejde
mellem kommunerne, Region
Midtjylland og almen praksis
• Kortere behandlingsforløb og hurtig
udskrivning
• Forskellige mindset og sprog mellem
kommuner og Region
Udviklingsspor med andre aktører

Påvirkning af
samfundsmæssige
rammevilkår

• Forventningspres
• Nye store og små målgrupper
• Økonomiske rammer
• Lovgivningsmæssige rammer

Type af handling –
fælles fokus på:
• Mål
• Prioriteringer
• Forløb
• Sprog

Type af handling

• Dagsordenssætte
rammerne for
kommunernes
opgaveløsning og
arbejdsdelingen
mellem sektorerne i
relevante nationale
fora (KL m.fl.)
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3.1

Psykiatri i Midt

3. maj 2017

Kommissorium for udarbejdelse af indspil til KKR Midtjylland om borgere
med psykiske lidelser
Formål

Der er sket en stigning i borgere, der har psykiske lidelser, og som får behov for behandling og
andre indsatser. Samtidig oplever kommunerne en række udfordringer i forhold til at sikre, at
borgere med psykiske lidelser får de rette forløb. Hvordan får vi løst denne fælles
samfundsopgave?

KKR Midtjylland har drøftet udviklingen og på den baggrund anmodet DASSOS og KOSU om at
udarbejde:


overblik over de kommunale tilbud til borgere med psykiske lidelser



dokumentation for de økonomiske konsekvenser af den regionale omlægning fra




overblik over de nuværende og planlagte tværsektorielle indsatser
stationær til ambulant behandling

forslag til en fælles kommunal målsætning for borgere med psykiske lidelser

KKR Midtjylland har desuden peget på, at man i det arbejde, der igangsættes, beskriver

indsatser og tværfaglige initiativer, der virker. Endvidere var der ønske om, at kommunerne
medvirker til forskning på området.

Som det første skridt er der behov for at afdække muligheder og udfordringer i forhold til:


Borgerrettede indsatser i kommunerne



Økonomi og konsekvenser i forhold til opgaveudvikling på området



Overgange (interne og tværsektorielle)

Denne del gennemføres frem mod mødet i KKR Midtjylland 1. september 2017. Den
målsættende del af arbejdet kan herefter forankres i det nye KKR i den kommende
valgperiode.

Kommunerne tager hermed det første skridt ift. at afdække muligheder og udfordringer. Men
da væsentlige dilemmaer kræver løsning i et tæt samspil mellem kommunerne og regionen,
inviteres regionen til at indgå i arbejdet med, hvordan vi i fællesskab løser opgaven bedst

muligt. Resultaterne af kortlægningen vil derfor indgå i det videre arbejde med implementering
af psykiatriplanen for Region Midtjylland, den næste generation af Sundhedsaftalen og
Rammeaftalen.
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Fokus og afrapportering

Det overordnede fokus i kortlægningen er på typer af tilbud til borgere med psykiske lidelse

samt de bevægelser og udviklingstendenser, der kan identificeres på det kommunale område.
Fokus skal være på både indsatser og sammenhænge internt i kommunen samt samspillet
med civilsamfund og de regionale tilbud.
Foreløbig disposition for afrapportering:





Hvad er de overordnede udfordringer? (Fakta, rammesætning)

Hvad har kommunerne allerede gjort? (I hvilken retning arbejdes der? Hvor ligger
udviklingsområderne? Mulige best practice og de gode eksempler?)
Hvilke udfordringer og dilemmaer giver det os?

Forslag/anbefalinger til områder/problematikker, der kan arbejdes videre med. Invitere
til et bredt samarbejde med regionen og praksissektor

Målgruppe

Fokus er på en bred gruppe af borgere –dels borgere som har en psykiatrisk diagnose og dels
borgere som er psykisk sårbare. Ved psykisk sårbarhed forstås borgere, som ikke har en

egentlig psykiatrisk sygdom, men som af forskellige grunde har en sårbarhed, der gør, at de
har vanskeligt ved at fastholde tilknytning til uddannelse og arbejde. En central målgruppe
bliver derfor unge, der ikke trives/sårbare unge, hvor et centralt fokus er
forebyggelsespotentialer (høj risiko, stigende risiko, lav risiko).

Målgruppemæssigt skelnes der mellem børn (0-18 år), unge (16-30 år) og voksne (over 30
år).

Metode

Der laves en kvalitativ kortlægning af indsatser, udfordringer/dilemmaer og best practice i
Aarhus, Randers, Silkeborg, Herning og Struer Kommuner.

Der gennemføres interviews med nøglepersoner i de fem kommuner ud fra en fælles

spørgeguide. Nøglepersonerne udvælges således, at interviewene kommer ”hele vejen rundt” i
det kommunale landskab på tværs af de traditionelle forvaltningsområder.

Resultaterne udbygges og kvalificeres ved en fælles kommunal workshop, hvorefter der

udarbejdes oplæg til KKR. Deltagerne er DASSOS, DKS samt repræsentanter fra børneområdet
(særligt det almene børneområde) og arbejdsmarkedsområdet.
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Tids- og procesplan
Hvornår
Hvem
Senest 5. maj
Formandsskabet for
KKR Midtjylland
15. og 19.
DASSOS og KOSU
maj
19. maj
KD-net
22. maj
KKR-sekretariatet
Maj- juni

August

KOSU-sekretariatet og
Rammeaftale
Sekretariatet
KKR Midtjylland
DASSOS, den
Kommunale
Sundhedsstrategiske
gruppe (DKS) +
repræsentanter fra det
almene børneområde
og
arbejdsmarkedsområdet
Sekretariaterne

18. august
1. september

KD-net
KKR

15. juni
Medio/ultimo
juni

Hvad
Forventningsafstemning i forhold til, hvordan
opgaven gribes an.
Godkendelse af kommissorium
Orientering om arbejdet og forventet proces
Dagsordenspunkt til KKR sendes til KOSU og
Forretningsudvalget for DASSOS til
kommentering
Kvalitativ kortlægning i 5 kommuner +
økonomisk analyse
Forventningsafstemning og udkast til procesplan
Workshop
Afsættet for workshoppen: oplæg på baggrund af
kvalitativ kortlægning i 5 kommuner.

Færdiggøre oplæg til KKR
Høring af oplæg pr. mail til Forretningsudvalget
for DASSOS og KOSU
Præsentation af hovedpunkter i oplægget
Oplæg præsenteres og drøftes – herunder proces
for formulering af fælles målsætninger i nyt KKR.
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Etablering af nye psykiatriske afdelinger

Psykiatri og Social
Administrationen
Psykiatriplanlægning
Tingvej 11
Postboks 36
DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841 0000
Psykiatrisocial@rm.dk
www.ps.rm.dk

Dato 09-08-2017

Projektorganisation vedr. etablering af særlige pladser i
Psykiatrien
Der etableres en smal projektorganisation i Psykiatri og Social, som
har til formål, at planlægge etableringen og driften af de kommende
særlige pladser i Psykiatrien.
Projektorganisationen fortsætter frem til, at de særlige pladser er
etaberet i Psykiatrien.
Projektorganisationen er bygget op ud fra følgende struktur:

Styregruppe
Arbejdet med etablering af 34 særlige pladser i Psykiatrien forankres
i en styregruppe bestående af følgende medlemmer:






Koncerndirektør Christian Boel, Region Midtjylland
Sygeplejefaglig direktør Claus Graversen, Region Midtjylland
Socialdirektør Ann-Britt Wetche, Region Midtjylland
Steinar Eggen Kristensen, Randers Kommune
Anders Kjærulf, Silkeborg Kommune

Styregruppen sekretariatsbetjenes af Specialkonsulent Vivian
Grauting.
Mødekadence: Styregruppen mødes efter behov.

Koordinationsgruppe
Der nedsættes en koordinationsgruppe bestående af:
 Sygeplejefaglig direktør Claus Graversen, Region Midtjylland
 Socialdirektør Ann-Britt Wetche, Region Midtjylland
 To repræsentanter fra kommunerne i Region Midtjylland
 1 afdelingsleder fra Afd. P, Region Midtjylland

Vivian Grauting
Tel. +4578470303
Vivian.Grauting@ps.rm.dk
Sagsnr. 1-30-74-19-17
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1 afdelingsleder fra Regionspsykiatrien Midt, Region Midtjylland
Områdeleder Heinz Jacob, det specialiserede socialområde, Region Midtjylland
Psykiatriplanlægningschef Annette Bang Andersen, Region Midtjylland
Økonomichef Leif Hvid Jensen, Region Midtjylland
Specialkonsulent Vivian Grauting, Region Midtjylland

Koordinationsgruppen sekretariatsbetjenes af Vivian Grauting.
Formål:
Koordinationsgruppen vedrørende planlægningen af etableringen af særlige pladser i
Psykiatrien har til formål at fungere som et rådgivende forum i forbindelse med planlægningen
af de kommende særlige pladser. Styregruppen deltager på møderne i Koordinationsgruppen,
såfremt der er emner som Styregruppen ønsker drøftet i en bredere kreds.
Koordinationsgruppen kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper efter behov med henblik på at få
belyst konkrete områder, eksempelvis inden for
 Bygge/anlæg
 Økonomi
 Samarbejdet med kommunerne
I relation til samarbejdet med kommunerne vil der endvidere ske en løbende dialog og
orientering på møder i relevante fora, eksempelvis klyngemøder og Dassos.
Mødekadence: Koordinationsgruppen mødes efter behov.

Eksternt samarbejde vedr. etablering af særlige pladser i Psykiatrien
Tværregional arbejdsgruppe
I regi af Danske Regioner har der været nedsat en tværregional arbejdsgruppe som har haft til
formål at udarbejde forslag til fælles principper og konkretisere indhold og rammer for det
tidligere forslag vedr. etablering af en specialiseret socialpsykiatrisk institution. Dette arbejde
er p.t. afsluttet. Der forventes dog nedsat nye arbejdsgrupper m.h.p. at understøtte
planlægning og etablering af de særlige pladser i Psykiatrien.
Deltagere fra Region Midtjylland:
 Sygeplejefaglig direktør Claus Graversen
 Specialkonsulent Vivian Grauting (Deltagelse i evt. arbejdsgrupper på
sagsbehandlerniveau)
Der orienteres løbende om arbejdet i den tværregionale arbejdsgruppe, herunder evt.
beslutninger mv. i henholdsvis Koordinationsgruppen samt i Styregruppen med henblik på at
sikre en koordinering af de tiltag der iværksættes, samt opfølgning på beslutninger.
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Afrapportering om det nære og sammenhængende
sundhedsvæsen

Oversigt over anbefalinger fra udvalget og KL s mindretalsudtalelser
Bedre samarbejde
mellem sygehuse,
kommuner og
praksissektor
1. Kommuner og regioner,
herunder praksissektoren,
skal afprøve og udbrede
integrerende
samarbejdsmodeller,
eksempelvis fælles
finansiering, ledelse og
planlægning
2. Håndtering af
hjælpemidler og
behandlingsredskaber skal
forbedres
3. Kommuner og regioner,
herunder praksissektoren,
skal systematisk øge fokus
på somatiske lidelser hos
mennesker med psykiske
lidelser og kognitiv
funktionsnedsættelse
4. Kommuner og regioner
skal sikre
forløbskoordination for
relevante patienter med
forløb på tværs af
sygehuse, kommuner og
almen praksis
5. Regioner og kommuner
skal forbedre brugen af
planer, der sikrer
koordination af indsatserne for mennesker med
psykiske lidelser og
mennesker med samtidigt
misbrug
6. Det hensigtsmæssige i
en ændret
ansvarsfordeling for
misbrugsbehandling af en
mindre del af gruppen af
menne-sker med psykiske
lidelser og samtidigt
misbrug skal vurderes

Rette kompetencer til
rette opgaver

Ensartet kvalitet over
hele landet

Bedre digital understøttelse og brug af data

7.Sundhedsaftalesystem
et skal fornys og sikre
bedre rammer for, at
regionerne og
kommunerne laver
forpligtende aftaler om
opgaver på tværs af
sygehuse, kommuner og
almen praksis *
8. Reglerne om benyttelse
af medhjælp skal
revideres, så de
understøtter klare og
fleksible rammer for
varetagelse af delegerede
opgaver
9. Reglerne for
hjemmesygeplejen skal
afspejle hjemmesygeplejens centrale rolle i det
nære og
sammenhængende sundhedsvæsen
10. Regionernes
rådgivningsforpligtelse skal
tilpasses udviklingen i det
nære og sammenhængende sundhedsvæsen
11. Kommuner og regioner
skal løfte kompetencerne i
det nære og
sammenhængende sundhedsvæsen med fokus på
tidlig opsporing og
koordinering samt
understøttelse af
komplekse patientforløb
12. Der skal etableres en
specialuddannelse til en
mindre gruppe
sygeplejersker i kommuner og almen praksis
målrettet borgere med
forløb på tværs af
sygehuse, kommuner og
almen praksis

13. Sundhedsstyrelsen
skal udvikle en national
model for
kvalitetsplanlægning i
det nære og
sammenhængende
sundhedsvæsen**
14. Almen praksis skal
styrke og ensarte
kvaliteten samt udvikles til
at varetage flere opgaver
fx i forhold til patienter med
kroniske sygdomme
15. Sundhedsvæsenet
skal differentiere
indsatserne ud fra
patientens individuelle
behov, ressourcer og målsætninger, blandt andet
gennem involvering af patienten, egenmestring og en
populationsbaseret tilgang
16. De effektive indsatser
af høj kvalitet for mennesker med psykiske lidelser
og samtidig misbrug skal
dokumenteres og
udbredes
17. Det tværsektorielle
samarbejde om børn og
unge med psykiske udfordringer skal styrkes

18. Digitale løsninger, der
understøtter patientens
mulighed for aktivt at tage
del i egen behandling, skal
udbredes til hele landet
19. Patienter og relevante
sundhedspersoner skal
have adgang til relevante
oplysninger på tværs af
sygehuse, kommuner og
almen praksis
20. Der skal være synlighed om aktivitet og resultater for alle aktører på
tværs af sundhedsvæsenet

* KL mindretalsudtalelse: KL anbefaler, at der på nationalt plan systematisk følges op på opgaveudviklingen aftalt i regi af
sundhedsaftalerne og den lokale udvikling i øvrigt. På baggrund heraf skal der i relevant omfang udarbejdes nationale rammer for
varetagelse af konkrete nye opgaver i kommunerne. Dette er nødvendigt for at sikre overblik over den løbende opgaveglidning fra
sygehuse til kommuner og skabe større ensartethed, effektivitet og kvalitet på tværs af landet.
** KL mindretalsudtalelse: . KL finder, at den nationale model for kvalitetsplanlægning bør suppleres med en egentlig
udviklingsplan for flytning af opgaver til det nære sundhedsvæsen for at sikre opfyldelsen af udvalgets målsætninger om, at flere
patienter med kronisk sygdom og ældre medicinske patienter fremover skal håndteres i det nære sundhedsvæsen. En mere
hensigtsmæssig fordeling af opgaverne i sundhedsvæsenet efter LEON-princippet skal bidrage til at fremtidssikre det danske
sundhedsvæsen og udbygge det nære sundhedsvæsen. Processen med vurdering af opgavefordelingen bør ske med inddragelse af
relevante parter.
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Kollektiv trafikplan for Region Midtjylland 2017 – 2021(2030)
Baggrund
Trafikstyrelsen udarbejder i henhold til lov om trafikselskaber i løbet af 2016 en ny statslig trafikplan 2016 2030 til afløsning af den nuværende statslige plan der dækker perioden 2012 – 2027.
§ 8. Transportministeren udarbejder mindst hvert fjerde år efter høring af trafikselskaberne og kommunerne en
trafikplan for den jernbanetrafik, der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten. I planen
redegøres for statens overvejelser, og statens prioriteringer fremlægges. Planen skal bl.a. indeholde oplysninger
om politiske og økonomiske servicemålsætninger for den statslige offentlige servicetrafik samt en beskrivelse af
besluttede statslige projekter og dispositioner, der berører kapaciteten på jernbanenettet og disses samspil med
den eksisterende offentlige servicetrafik..”

I henhold til Bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik m.v.
§1, stk. 2. skal ”den statslige trafikplan udarbejdes for at sikre god koordination mellem planerne for den
statslige, regionale og lokale offentlige servicetrafik og for at give trafikselskaberne mulighed for at indrette
planerne for deres trafik i forhold til den statslige offentlige servicetrafik.”
Trafikselskaber skal på baggrund af statens trafikplan udarbejde en trafikplan for trafikselskabets område.
§ 9. Trafikselskabet udarbejder med udgangspunkt i den statslige trafikplan mindst hvert fjerde år en plan for
serviceniveauet for den offentlige servicetrafik, der varetages af trafikselskabet, jf. § 5. Planen skal indeholde et
strategisk grundlag, der som minimum fastlægger de overordnede principper for rutenettet og et flerårigt
budgetoverslag.

Midttrafiks nuværende trafikplan dække perioden Trafikplan 2013 – 2017 og der skal derfor udarbejdes en
ny plan der dækker perioden 2017 – 2021.
Bestemmelsen i lov om trafikselskaber om trafikselskabernes udarbejdelse af en trafikplan blev i 2015
ændret således at sidste punktum i ovennævnte § 9 blev tilføjet. I bemærkningerne til lovforslaget hedder
det:
”For at skabe et mere stabilt rutenet inden for trafikselskabets geografiske område, hvor ansvaret mellem
kommuner og regioner sættes i mere forudsigelige og stabile rammer, foreslås det, at trafikplanen også skal
indeholde et strategisk grundlag, der som minimum fastlægger de overordnede principper for rutenettet samt et
flerårigt budgetoverslag.
Der skal med det strategiske grundlag fastlægges et grundlæggende net af ruter, herunder en beskrivelse af
kørsels- og betjeningsomfang, som regioner og kommuner så vidt som muligt har lagt sig fast på, og som de som
udgangspunkt ikke på kort sigt ændrer.
Det strategiske grundlag skal ses som en form for aftale mellem kommuner og regioner i trafikselskabet, hvor de
over for hinanden har lagt sig fast på dette grundlæggende rutenet, som kommuner og regioner efterfølgende vil
kunne arbejde ud fra i forbindelse med planlægningen af øvrige ruter.
Med forslaget fastlægges de overordnede principper for rutenettet ud fra en længere planlægningshorisont end
det er tilfældet med planlægningen af bustrafikken i dag.”

Lovændringen blev fulgt op i bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning af offentlig
servicetrafik m.v. § 2, som nu lyder:
Stk. 2. Trafikselskabernes plan skal indeholde et strategisk grundlag, der som minimum fastlægger de
overordnede principper for rutenettet og et flerårigt budgetoverslag, der udarbejdes i samspil med de

overordnede principper. De overordnede principper skal fastlægges ud fra en længere planlægningshorisont og
indeholde et grundlæggende net af ruter, herunder en beskrivelse af kørsels- og betjeningsomfang, som regioner
og kommuner så vidt som muligt har lagt sig fast på, og som de som udgangspunkt ikke på kort sigt ændrer.
Stk. 3. Trafikselskaberne skal i udarbejdelse af deres trafikplan tage udgangspunkt i den statslige trafikplan.

Lovændringen får betydning for den nye trafikplan. Der må i højere grad lægges vægt på, at trafikplanen mere
konkret beskriver de overordnede principper for rutenettet og strategien for udviklingen af nettet.
Den statslige plan for udvikling af banetrafikken sætter rammerne for den regionale trafik, og de opgaver den
skal løse. Banetrafikken og især den regionale trafik sætter så igen rammerne for de opgaver, der skal løses af
lokalruterne og i bybustrafikken.
Det foreslås derfor at hovedindholdet af trafikplanen bliver status og fremtidig udvikling af rutenettet
herunder flextur og teletaxa, mens andre emner såsom miljø, kommunikation, realtid, billet- og takstpolitik
m.v. evt. samles i en forretningsplan for Midttrafik.
Det foreslås endvidere, at det længere tidsperspektiv i statens trafikplan afspejles i Midttrafiks trafikplan

Forslag til hovedindhold i trafikplanen
Analyser
Der udarbejdes en statusredegørelse for den kollektive trafik i Region Midtjylland, som beskriver:
1. Togtrafikken med passagertal på strækningsniveau og udviklingen i passagertallet
2. Det regionale rutenet med passagertal på ruteniveau og udviklingen i passagertallet
3. Den kommunale bybustrafik og lokalruter med passagertal og udviklingen i passagertallet
(m.h.t. udviklingen i passagertallet i de regionale ruter og bybusserne overgår Midttrafik til
automatiske tællinger i 2016-2017, hvilket kan gøre det usikkert at sammenligne med
tidligere tællinger)
4. Forventninger/fremskrivninger af passagerudviklingen i forskellige dele af regionen ud fra
data for den demografiske udvikling og generelle tendenser i forhold til brug af kollektiv
trafik.
5. Status for kundetilfredshed (passagerpulsen evt. andre undersøgelser)
Herudover udarbejdes med udgangspunkt i Transportvaneundersøgelsen og evt. data fra
landstrafikmodellen en analyse af den kollektive trafikandel for rejser i bybusområderne
bybuskommunerne og mellem større byområder.
Specielt for Aarhusområdet anvendes denne analyse til en vurdering af potentialer for at øge den
kollektive trafikandel.
Indhold af trafikplanen
1. Baggrunden for Trafikplan 2017 – 2021 (2030)
2. Kort status for trafikplan 2013 – 2017 (bilag)
3. Status for den kollektive trafik i Region Midtjylland (bilag ovennævnte statusanalyse)
4. Hovedindhold i statens trafikplan 2016 – 2030

5.

6.

7.

8.

o Hvad betyder den statslige trafikplan i Region Midtjylland
o Hvilke ønsker er der til den fremtidige togtrafik(Skal også afleveres i forbindelse med
høringen i.f.m. den statslige trafikplan)
Udvikling af det regionale rutenet i planperioden
o Forslag til et regionalt hovednet med en overordnet beskrivelse af serviceniveauet i
dette net
o Supplerende regionale ruter
Særlig fokus på Aarhusområdet
o Letbaneudbygningen og bybusnettet
o Potentialer for at øge den kollektive trafikandel
De øvrige bybuskommuner
o Benchmark i.f.t. kollektiv trafikandel, passagertal, passagerkilometer, økonomi
o Planer for udvikling af bybussystemerne
Planer for udvikling af lokalruter flextur og teletaxa

Herudover foreslås to temaer.
Tema 1: Busprioritering, BRT og fremkommelighed i bybuskommunerne
Tema 2: Samarbejde om styrkelse af mobiliteten på tværs af transportformer

Organisering
Trafikplanen skal godkendes af Midttrafiks bestyrelse efter høring hos Region Midtjylland og
kommunerne.
Arbejdet forankres i Midttrafiks afdeling for Rådgivning og mobilitet.
Trafikstyregruppen fungerer som styregruppe for udarbejdelsen.
Der etableres en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Region Midtjylland (1) og kommunerne (3)
Tidsplan (Der kan være noget om kommunalvalg i 2017, der skal tages stilling til)
Følges tidsplanen fra 2013, så blev trafikplanen besluttet sendt i høring i august 2013 og vedtaget i
oktober 2013.
Det foreslås at samme tidsplan følges.
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Hovednettet i Trafikplanen

Baggrund:
I bemærkninger til Lov om Trafikselskaber hedder det:
”For at skabe et mere stabilt rutenet inden for trafikselskabets geografiske område, hvor ansvaret mellem
kommuner og regioner sættes i mere forudsigelige og stabile rammer, foreslås det, at trafikplanen også skal indeholde et strategisk grundlag, der som minimum fastlægger de overordnede principper for rutenettet samt
et flerårigt budgetoverslag.
Der skal med det strategiske grundlag fastlægges et grundlæggende net af ruter, herunder en beskrivelse af
kørsels- og betjeningsomfang, som regioner og kommuner så vidt som muligt har lagt sig fast på, og som de
som udgangspunkt ikke på kort sigt ændrer.
Det strategiske grundlag skal ses som en form for aftale mellem kommuner og regioner i trafikselskabet, hvor
de over for hinanden har lagt sig fast på dette grundlæggende rutenet, som kommuner og regioner efterfølgende vil kunne arbejde ud fra i forbindelse med planlægningen af øvrige ruter.”
Allerede i 2009 introducerede Movia ideen med et stabilt strategisk net i deres Trafikplan
med indførelsen af bl.a. deres Pendlernet. Pendlernettet er et stabilt net med et højt antal afgange, således at tilbuddet om kollektiv trafik er til stede minimum 1 gang i timen
hele døgnet, hele ugen. Mange strækninger endog med en højere frekvens.
Erfaringerne viser at Movia på deres pendlernet fra 2009 til 2015 har øget antallet af
kunder med 15 – 20 % med uændrede driftsomkostninger.
Strategiplanen for Nordjyllands Trafikselskab beskriver deres opgave som et mobilitetsselskab og grundstammen i mobiliteten er oprettelsen af et hovednet i Nordjylland i lighed med Movia. Deres Trafikplan beskriver tillige hvorledes borgere i Nordjylland, som
bor udenfor dette hovednet, skal sikres en kollektiv trafik forbindelse til hovednettet i
udvalgte knudepunkter. Transporten til knudepunkterne skal bl.a. ske gennem behovsstyret trafik, som NT forventer gennemført med deres nye tilbud Plustur.
Med baggrund i lovgivningen, erfaringer fra Movia og visioner fra NT vil Midttrafik i sin
kommende trafikplan arbejde mod et strategisk hovednet med en minimums frekvens,
som borgerne i regionen kan forvente vil være stabil og have tillid til.
Region Midt har siden foråret meddelt, at Regionen i fremtiden ikke kan finansiere det
regionale rutenet som hidtil. Dette betyder, at økonomien i den kollektive trafik i Midttrafik vil være mindre. Derfor har Styregruppen anbefalet, at ambitionen for hovednettet
skal ligge indenfor de rammer, der er for strækningerne i dag, således at hovednettet ikke kræver yderligere reduktioner andre steder.
Hovednettet skal dog være den bærende del af den kollektive trafik i Midttrafik i fremtiden, og derfor foreslås nettet at have en minimums frekvens – et minimum antal afgange.
Movias Pendlernet har nedenstående frekvenskrav:

I Midttrafiks hovednet foreslås, at frekvensen for at en strækning er med i hovednettet er
minimum:
Hverdage (06 – 19) 1 afgang i timen
Hverdage (19 – 23) ½ afgang i timen
Weekend (06 – 23) ½ afgang i timen.
Frekvensen kan overvejes udvidet til 2 afgange i timen i myldretiden (6 – 9) samt (15 –
17),
eller 1 gang i timen hverdage – hele dagen.
Objektivitet
Den nedsatte styregruppe har pointeret, at det strategiske net – herefter hovednet - skal
være objektivt funderet. Arbejdsgruppen har derfor lavet nedenstående forslag til en objektiv opbygning af et hovednet:
Alle byer i regionen med mere end 2.000 indbyggere tilbydes betjening til deres primære
rejsemål. Et primært rejsemål (egnscenter) defineres således ved, at en by, med mere
end 2.000 indbyggere har rejsemålet som primær pendlerdestination. Derudover skal der
være betjening mellem naborejsemålsbyer (egnscentre).
Udover hovednettet oprettes en række uddannelsesstrækninger, som skal sikre uddannelsessøgende adgang til ungdomsuddannelserne. Strækningerne betjenes med 1 + 2
ture.
Mellem hovednettet og rene uddannelsesstrækninger opbygges et net af Øvrige strækninger, hvis definition endnu ikke er fastsat.
Betjeningen i hovednettet kan ske med tog på de eksisterende togstrækninger.
Styregruppen har tilføjet, at betjeningen med tog kan ske med op til 1 togskifte. Dog
skal toget i så fald ikke være langsommere (incl. Omstigningstid) end en busforbindelse.
Ellers oprettes en busforbindelse.
Det forudsættes at frekvensen på togforbindelsen svarer til frekvenskravet til en hovednetsstrækning. De nuværende togstrækninger i regionen, med undtagelse af Lemvigbanen, lever op til minimumsfrekvensen. Statens trafikplan, der skal definere frekvensen på
statslige togstrækninger i de kommende år, forventes offentliggjort omkring årsskiftet
2017/2018, hvorefter der kan ske en justering af forslaget til hovednet.
På vedlagte kort ses de strækninger som ovenstående objektive bud vil give (Mørke blå
strækninger) På kortet er endvidere indtegnet lyse blå strækninger, som viser strækninger, som anses for vigtige for at hovednettet er et sammenhængende net. Disse strækninger foreslås at have en relativ høj frekvens, dog ikke nødvendigvis på hovednets niveau.
Hovednettet vil i den kommende tid gennemgå 4 realitetstjek. Realitetstjekket skal sikre,
at der ikke oprettes hovednets strækninger, hvor der ikke er et realistisk kundegrundlag,
og at alle strækninger er medtaget.
1.
Tjekket vil blive foretaget på antal af rejser mellem en by og den primære rejsemål
by. Der er stor forskel l antallet af rejser, der foretages, og alle strækninger med
færre end 500 daglige rejser udtages til tjek. Rejsetallene er fra Transportvaneundersøgelsen der nogle steder beror på et forholdsvist lavt antal respondenter, hvorfor tallene tillige ses i forhold til pendlertal fra Danmarks statistik. Fx rejser 163
mellem Tørring og Vejle.
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2.

For at en strækning er en hovednets strækning stilles krav til frekvens. Dette tjek
undersøger, det antal ture strækningen skal tilføres i forhold til i dag for at opnå
hovednets frekvens. Alle strækninger, som kræver mere end 6 daglige ture, udtages. Fx skal der oprettes 8 daglige ture mellem Them og Silkeborg for at opnå timesdrift hverdage.

3.

Midttrafiks nuværende strækninger gennemgås, og det vurderes, om nogle strækninger i dag har så høj en frekvens, at de naturligt kan indgå i hovednettet, ligeledes for bybuslinjer. Fx er der tilnærmet 20 minutters drift på rute 100 Odder – Aarhus – Hornslet i dag.
Analysen er foretaget for byer i Midttrafik. Der gennemføres en tilsvarende analyse
for byer udenfor Midttrafik. Fx bør strækningerne Nykøbing M – Skive, Viborg –
Aalestrup og Randers – Mariager – Hobo undersøges og evt. medtages i hovednettet.

4.

I lighed med planerne i NT og i Trafikplan Djursland tænkes der oprettet en række knudepunkter, hvor der er korrespondancer i og til hovednettet. Borgere, som bor udenfor
hovednets strækninger, tilbydes transport til knudepunkterne i tilbud der er tilpasset efterspørgslen. Det kan være med de ”øvrige strækninger” i busnettet, Flextur eller Midttrafiks nye Teletaxa tilbud.
Fra sommeren 2017 tilbyder Midttrafik en meget forbedret form for Teletaxa.
Teletaxa er en almindelig tur i en køreplan, som dog kun udføres når den bliver bestilt hos Midttrafiks bestillingskontor og kun på den strækning som bliver bestilt.
Det betyder, at kunden kan bestille en teletaxa til eller fra et af de stoppesteder, bussen normalt
betjener, og afgangstiden kan variere 0 – 15 minutter i forhold til køreplantiden. Derudover vil teletaxaturen fremgå af Rejseplanen og dermed fremkomme ved søgning på siden.
Kørsel med Teletaxa kører nu på samme vilkår som en almindelig bus. Den skal bare bestilles til
stoppestedet forud.
Det er muligt at benytte Midttrafiks betalings-app, når man kører med teletaxa. Man kan også betale kontant samt med periodekort. Hvis man ønsker at betale med periodekort eller Midttrafiks betalings-app skal det oplyses ved bestilling.

Det tænkes også at enkelte strækninger kan defineres som en hovednets strækning ved
at tilbyde Teletaxa ture på absolut tynde tidspunkter.
Der sker meget indenfor samkørsel, delebiler mv. og i Trafikplanperioden vil Den Samlede Rejse også blive en realitet. Der lægges derfor også op til i Trafikplanen at disse nye
muligheder skal inddrages og tilbydes borgerne.
Næste skridt
Midttrafik vil gennemføre ovenstående realitetstjek og i samarbejde med de nedsatte
grupper udarbejde et tilrettet forslag til trafikplanens hovednet.
I efteråret 2017 vil Midttrafik gå i dialog med kommuner og region med henblik på udpegning af øvrige ruter og uddannelsesruter i trafikplanen.
Omkring årsskiftet 2017/2018, hvor statens trafikplan forventes offentliggjort, skal forslaget til Midttrafiks trafikplan tilpasses statens trafikplan i overensstemmelse med lov
om trafikselskaber.
Forslag til Midttrafiks trafikplan forventes færdiggjort til godkendelse i Midttrafiks bestyrelse og hos bestillerne i foråret 2018.
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Hovednet
Vigtige strækninger til hovednet
Øvrige større strækninger
Togstrækninger
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1) Baggrund og formål
Baggrund for og formål med evalueringen

Afrapporteringen er opbygget efter de samme tre evalueringstemaer, som har
været anvendt gennem interviewene. Indledningsvist opridses en række
hovedobservationer, og herefter gennemgås observationer vedrørende hvert af
tre evalueringstemaer separat. Evalueringen afrundes med en række bilag,
herunder grafer, der illustrerer kommunalpolitikernes besvarelser af spørgeskemaet.

Implement Consulting Group (ICG) har på vegne af KL foretaget en evaluering
af kommunekontaktrådene (KKR). Formålet med evalueringen er at få et
grundlag for drøftelser mellem KL og KKR af næste valgperiode i de fem KKR,
herunder samspillet mellem KKR og kommunalbestyrelser og KKR og KL.
Evalueringen er gennemført i perioden fra maj til juli 2017.

Evalueringstema I: KKR som politisk koordinations- og mødeforum

Det er således ikke formålet at sammenligne de fem KKR eller evaluere deres
indsats og resultater i den forgangne periode, men snarere at få indblik i,
hvornår samarbejdet fungerer særligt godt og hvor det kan udvikles yderligere.

Under det første evalueringstema er det belyst, hvordan KKR som forum formår
at varetage kommunernes fælles interesser, herunder samspillet med
regionerne samt øvrige samarbejdspartnere. Derudover er det undersøgt,
hvordan samspillet mellem KKR og de KKR-udpegede repræsentanter i diverse
fora opleves.

Evalueringen tager udgangspunkt i samtaler med en række kommunalpolitikere, der tæller formandskaberne i de enkelte KKR, borgmestre (som er
fødte medlemmer af KKR), øvrige KKR-medlemmer, KKR-udpegede
repræsentanter i regionale fora, samt endeligt kommunalbestyrelsesmedlemmer, der ikke er direkte involveret i KKR – hverken som medlem eller
udpeget.

Under temaet er det tillige belyst, hvordan KKR’s rolle i at understøtte
rammerne for kommunernes opgavevaretagelse opleves varetaget gennem fx
samarbejde om tværkommunale opgaver, koordinering af tværkommunale og
regionale problemstillinger, samt fælles indsatser i forhold til regionalpolitiske
spørgsmål, herunder arbejdet i forskellige regionsdækkende organer (eksempelvis vedrørende vækst, turisme, erhverv mv.)

Alle interviews har taget udgangspunkt i en spørgeramme opbygget efter de
samme tre evalueringstemaer. Disse er gengivet overfor. Der er i alt interviewet
over 60 personer. Det har vist sig vanskeligt at få kommunalbestyrelsesmedlemmer, der ikke er direkte involveret i KKR, til at deltage i interviews. Idet
kommunalbestyrelsesmedlemmerne er kommet med meget enslydende
udsagn, er det vores vurdering, at det ikke har været nødvendigt med
yderligere opfølgende interviews, for at få et retvisende billede. I tillæg til
interviewene har interviewpersonerne besvaret et kort spørgeskema, som giver
evalueringen yderligere retning. Se i øvrigt bilag 1 for metode og interviewoversigt.

Evalueringstema II: Relationen mellem KKR og kommunalbestyrelserne
Under det andet evalueringstema er det belyst, hvad der kendetegner
relationen mellem KKR og den enkelte kommunalbestyrelse. I den forbindelse
er det undersøgt, hvordan KKR indgår i dialog med kommunalbestyrelserne,
hvordan inddragelsen opleves at foregå, samt hvordan de enkelte fagudvalg
måtte opleve relationen på afgrænsede, faglige områder.
Evalueringstema III: Relationen mellem KKR og KL

ICG vurderer, at denne afrapportering udtrykker en samlet opfattelse af KKR –
på tværs af regioner og interviewgrupper. På trods af visse regionale forskelle
samt de forskellige indgange til KKR, som interviewpersonerne naturligt har
haft i egenskab af deres forskellige roller, står der således et relativt klart
billede tilbage af, hvordan KKR samlet set opfattes.

Under det tredje evalueringstema er det belyst, hvordan og hvorvidt KKR
bidrager til at styrke samarbejdet mellem KL og kommunerne, herunder
sammenhængen mellem KL’s dagsordener regionalt og lokalt. Det er tillige
undersøgt, hvordan og hvorvidt KKR på samme måde bidrager til at formidle
viden og synspunkter fra den enkelte kommunalbestyrelse via KKR til KL.

de
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2) Hovedobservationer
Hovedobservationer på tværs af evalueringstemaerne

taksternes størrelse og reguleringen heraf.

Evalueringen giver et nuanceret billede af, hvordan KKR opfattes på tværs af
de fem KKR og kommunalpolitikeres forskellige roller.

KKR løser således en række praktiske forhold og udfordringer, som ellers ville
være vanskelige at koordinere og samarbejde om på tværs af kommuner. Dette
medfører ofte drøftelser, som i sin natur er mere koordinerende og tekniske end
egentlig politiske. Hvor dette kan være befordrende for en pragmatisk løsning af
fælles problemstillinger, kan det også bidrage til en varierende interesse i selve
møderne. Denne variation understøttes også af, at det opleves vanskeligt at
påvirke beslutningerne på KKR-møderne, og at det politiske arbejde i sagerne
ligger forud for møderne og derfor forudsætter en vis politisk kapital for at kunne
påvirke sagerne rettidigt.

På tværs af roller er der stor enighed om, at KKR er et relevant og nødvendigt
mellemkommunalt forum, hvor fælles retningslinjer formes, og hvor der ydes
regional interessevaretagelse, herunder kvalificeret med- og modspil til
regionen og øvrige samarbejdspartnere.
Oplevede forskelle i kommunernes rammevilkår kan i konkrete tilfælde give
anledning til overvejelser om, hvorvidt mere lokale kommunale samarbejder på
visse områder kunne synes mere naturlige end en regional konstruktion – et
ofte nævnt eksempel er business regions og turismeindsatser.

Den øgede formalisering – eller måske rettere institutionalisering – af arbejdet i
KKR, kan siges på den ene side at have medført en øget accept af KKR’s rolle
og dermed yderligere samarbejde og villighed til at indgå kompromiser, og på
den anden side en øget kompleksitet i sagerne, som for nogle medfører en
større distance til drøftelserne og beslutningerne.

Opfattelsen af KKR varierer efter, hvor tæt på kernen i KKR man befinder sig.
Hvor formandskab og medlemmer af KKR eksempelvis har en større viden om
forummet, de behandlede emner og mulighederne for indflydelse, kan de
udpegede og almindelige kommunalbestyrelsesmedlemmer være mere
søgende herpå. Det udtrykker sig blandt andet i, at relationen mellem KKR og
KL opleves som afgrænset til at blive varetaget af formandskabet, og at KKR
generelt opleves fjernt for de enkelte kommunalbestyrelser.

En væsentlig udfordring for KKR’s virke synes at være balancen mellem de
emner og områder, som det succesfuldt lader sig gøre at samarbejde om,
overfor emner og områder, hvor interesseforskelle mellem kommunerne
vanskeliggør fælles løsninger. Men også i disse sager lykkes KKR med at finde
et fælles udgangspunkt, selvom det bliver i bredere formuleringer end først
tiltænkt.

Hovedobservationer vedrørende KKR som politisk koordinations- og
mødeforum
KKR bruges både som et politisk-, koordinerende- og vidensdelingsforum. I
hvilken grad de forskellige dimensioner fylder er forskelligt fra KKR til KKR.
Generelt opfattes KKR i høj grad som et koordinerende forum. På tværs af
forskellige KKR fremhæves det eksempelvis, at KKR fungerer godt til at
koordinere på særligt sundhedsområdet og det specialiserede socialområde.
Omvendt er KKR udfordret på områder, hvor kommunernes egeninteresse er
stærk. Det gælder særligt på infrastrukturområdet og på erhvervs- og
turismeområdet. Selvom det specialiserede socialområde er nævnt som et
eksempel, hvor KKR er lykkedes, erfares det dog samtidig i flere KKR, at man
har svært ved at nå til enighed om

Hovedobservationer vedrørende relationen mellem KKR og
kommunalbestyrelserne
Overordnet opleves arbejdet i KKR fjernt for kommunalbestyrelserne. Der er i
kommunalbestyrelserne ikke stor viden om (arbejdet i) KKR, de behandlede
emner, sammenhængen til kommunalbestyrelsens eget arbejde eller deres
mulighed for at øve indflydelse. Oftest bliver de sager fra KKR, som bliver
behandlet i kommunalbestyrelserne, behandlet som efterretningssager uden reel
politisk drøftelse.
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2) Hovedobservationer, fortsat
Mange af de temaer, som behandles i KKR opleves som abstrakte og
komplicerede og – selvom de er rammesættende og retningsgivende for
kommunens virke – uden direkte indflydelse på kommunalbestyrelsens arbejde.
Der erfares en generel tendens til, at kommunalbestyrelserne i højere grad
interesserer sig for mere lokale/borgernære sager fremfor de tværkommunale
sager, som er udgangspunkt for arbejdet i KKR.
Hovedobservationer vedrørende relationen mellem KKR og KL
KKR er en del af KL’s politiske organisation. Hovedsageligt opleves relationen
mellem KKR og KL dog hovedsageligt som varetaget af formandskaberne.
Relationen står mindre klar for de øvrige medlemmer af KKR, som derimod
føler sig betrygget i, at formandskabet har den fornødne kontakt og varetager
det pågældende KKR’s interesser på en god måde i denne relation.
I forhold til politiske udspil eller temadrøftelser, hvor KL arbejder på at inddrage KKR i politikdannelsen udtrykkes ofte, at der er for kort svarfrist eller
høringsperiode, hvis der skulle ske en reel involvering af de politiske bagland.
Enkelte udtrykker dog også, at KL er blevet bedre til at involvere og inddrage
KKR i politikdannelsen end tidligere og at dette er positivt.
Hvorvidt relationen mellem KKR og KL med fordel kunne styrkes – fx konkret
mellem regionale fagudvalg og KL’s ditto – fremstår ikke entydigt. Det erfares
ad flere omgange, at der er en efterspørgsel efter øget inddragelse i og
samarbejde med KL, mens der andre steder betones vigtigheden af at
fastholde KKR som et koordinerende og regionalt forum og i stedet varetage
relationen til KL via andre fora.

5

TEMA I
KKR som politisk
koordinations- og mødeforum
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3) TEMA I:
KKR som politisk koordinations- og mødeforum
KKR som koordineringsforum og adgang til indflydelse

Det er bred enighed om, at politisk indflydelse på sagerne ikke opnås på selve
KKR-møderne, men forud for og imellem møderne. Det er således også på
formøder (fx i partigruppen), at der opleves de største politiske drøftelser og
muligheder for at øve politisk indflydelse.

KKR betragtes af alle interviewpersoner i evalueringen som et nødvendigt
forum til at koordinere og håndtere emner eller områder, der går på tværs af
kommunerne i det enkelte KKR. Som det fremgår af figuren nedenfor opleves
der generelt en høj enighed om, at KKR fungerer som et godt koordineringsforum mellem kommunerne. Formandskaberne er mest positive.
1.A KKR er et godt koordineringsforum mellem
kommunerne i regionen

Ofte opleves det, at sagerne er handlet af og blot skal eksekveres på KKRmøderne. Det kræver således en vis politisk fornemmelse at øve indflydelse og
flere udtrykker, at man som politiker skal kende sin besøgstid. Det er også i
denne sammenhæng, at der erfares den største ubalance mellem borgmestrene og de øvrige medlemmer, hvor borgmestre i egenskab af deres
fuldtidshverv, deres adgang til embedsværket samt øvrige politiske relationer
har markant bedre mulighed for at øve indflydelse på sagernes udformning. Det
kan derfor være svært for de øvrige KKR-medlemmer at matche borgmestrene
og opnå den samme viden om sagerne.

1.B KKR er et godt koordineringsforum mellem
kommunerne i regionen
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Der opleves dermed en ubalance i, hvor godt man som medlem er klædt på til
de forskellige drøftelser, herunder en ubalance i mulighederne for at sætte sig
(principielt og substantielt) ind i alle sagerne, alt efter om man er borgmestermedlem eller øvrigt medlem. Dette skal dog ikke forstås som, at øvrige
medlemmer ikke har samme mulighed for at gøre sig gældende på selve KKRmøderne – tværtimod er oplevelsen, at der er en klar ligestilling, hvad det
angår.
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3
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5
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høj grad

0
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Øvrigt Udpeget KBKKRmedlem
medlem

Koordineringen og den politiske søgen efter konsensus i KKR er et af de
karaktertræk, der definerer samarbejdet. Det betyder, at de enkelte
formandskaber, lokale direktør- og cheffora og KKR-sekretariater har en vigtig
rolle i forhold til at inddrage kommunerne, formidle og forberede sagerne
således, at alle kommunerne i det enkelte KKR kan tilslutte sig sagerne på
dagsordenen.

”Det er ikke noget problem at matche borgmestrene på
selve møderne – alle bliver hørt. Men selvfølgelig går man
som menigt medlem mere op i nogle emner end andre –
dem som man også går op i derhjemme.”
Citat fra KKR-medlem (ikke-borgmester)
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3) TEMA I:
KKR som politisk koordinations- og mødeforum
I forhold til at nå til enighed om de emner, som er på dagsordenen, erfares det,
at man generelt er lykkedes på tværs af alle KKR. Her synes særligt det
forarbejde, som formandskabet udfører forud for møderne, afgørende, ligesom
det synes centralt at identificere de emner eller det fælles grundlag, som det er
realistisk at opnå konsensus om.

Omvendt erfares det som en klar barriere for samarbejdet, hvis enkeltkommuner på visse områder udtrykker stærke særinteresser – fx vedrørende
infrastruktur eller takster på det specialiserede socialområde.
”Programerklæringer” eller udvælgelsen af få ”fokusområder” har vist sig at
være effektive i samarbejdet i KKR og har skabt en retning og tydelighed i,
hvad KKR-samarbejdet reelt skal handle om eller lede til i perioden. Dette kan
gøre det nemmere at forfølge de politisk målsætninger for det enkelte KKR.

Konsensus-arbejdsformen bevirker også, at de sager, der er på selve
dagsordenen i KKR ofte er givet på forhånd og den politiske dimension på selve
KKR-mødet således er mindre. Det kan fx være vedrørende rammeaftaler på
det specialiserede socialområde, dimensionering på uddannelsesområdet,
infrastruktur, kollektiv trafik eller lignende temaer.

Udadtil kan opgavefordelingen mellem KKR og øvrige regionale fora på visse
områder synes uklar. Det kan være i relation til regionen eller lokale fora som fx
business regions. Erfaringen er dog, at disse snitflader efterhånden udjævnes,
ligesom det opleves, at KKR i stigende grad anvendes af eksterne relationer
(som fx organisationer, uddannelsesinstitutioner, mv.) som en fælles indgang til
kommunerne i regionen. Dette varierer dog noget mellem de fem KKR.

Tydeliggørelsen af den politiske dimension i sagerne håndteres forskelligt
mellem de fem KKR. Nogle steder arbejdes med et princip om, at alle sager
skal behandles på KKR-møder to gange: først en indledende politisk dialog,
hvor politiske forskelle og ligheder i synspunkterne tydeliggøres, som dernæst
inddrages i forarbejdet af den endelige sagsfremstilling, som der kan opnås
konsensus om i anden runde. Andre steder har man et større fokus på
koordineringsdelen, hvor den politiske dimension således bliver mindre. Denne
forskellige prioritering af, hvad KKR anvendes til i dag, er en af de mest
markante forskelle observeret i evalueringen.

4.A KKR fremstår som en troværdig og kvalificeret
repræsentant og talerør for kommunerne over for
regionen/øvrige samarbejdspartner

4.B KKR fremstår som en troværdig og kvalificeret
repræsentant og talerør for kommunerne over for
regionen/øvrige samarbejdspartner
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Der er observeret en forskel i adgangen til viden om og støtte til KKRmedlemmerne i det substantielle arbejde i KKR – afhængigt af, om man er del
af formandskabet, borgmester eller menigt medlem af KKR.
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For at arbejde aktivt med at skabe et velfungerende KKR, er der flere
forskellige tiltag. Flere steder har det været befordrende med en proces i
starten af valgperioden, hvor formandskaberne i samarbejde med det øvrige
KKR har formuleret en ‘programerklæring’, som satte fokus på de områder,
som KKR gerne ville lykkes med i perioden.
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3) TEMA I:
KKR som politisk koordinations- og mødeforum
Der er dog en generel oplevelse af, KKR opfattes som en troværdig og
kvalificeret repræsentant for kommunerne (jf. figuren ovenfor). Oplevelsen er,
at flere og flere af samarbejdspartnerne oftere henvender sig til KKR som en
fælles indgang til kommunerne i regionen.

Eksempler på områder, hvor KKR særligt er lykkedes

Samarbejde på tværs af fagområder
For så vidt angår de forskellige fagområder, er det mere varierende, hvorvidt
det er lykkedes de enkelte KKR at samarbejde om opgaverne og skabe fælles
løsninger. Inden for de mere bundne opgaver (som fx socialt tilsyn og
beredskab) er man generelt lykkedes, om end processen til tider har været
lang. Men arbejdet i KKR synes på disse områder bestemt at have medvirket til
at finde frugtbare løsninger, som det ellers næppe var lykkedes kommunerne
selv at identificere og realisere uden et forum som KKR.
På det sociale område og sundhedsområdet er erfaringen, at samarbejdet tillige
er modent. Det synes vanskeligere på områder som infrastruktur og vækst,
hvor der observeres større forskelle mellem de forskellige KKR. Her kommer
enkelte kommuners særinteresser dels tydeligere til udtryk, ligesom
snitfladerne til øvrige regionale fora, såsom business regions, er mere uklare,
hvilket kan mindske KKR’s gennemslagskraft på området. Det er særligt
gældende inden for erhvervs- og vækstområdet, samt turisme, hvor der
opleves konkurrence fra regionen i at ”eje” dagsordenen. Generelt er det dog
opfattelsen, at KKR har – og bør have – en rolle at spille også på disse
områder.

•

Socialtilsynet: Selvom etableringen af socialtilsynet var en svær
udfordring, så lykkedes det alligevel at nå til enighed igennem KKR.

•

Sundhedsaftalerne: I ét KKR udarbejdede man en ny proces, hvor
kommunalbestyrelserne blev inddraget meget og tidligt, herunder helt
ned til de enkelte fagudvalg i kommunerne. Resultatet var, at
kommunalbestyrelserne bakkede op om sundhedsaftalen og følte
ejerskab til den.

•

Rammeaftalerne på det specialiserede socialområde: Det lykkedes i
flere KKR at involvere kommunalbestyrelserne i udarbejdelsen af den
sociale rammeaftale i endnu højere grad ved at afholde temamøder om
netop rammeaftalen.

•

Beredskab: Sammenlægningen af beredskaberne lykkedes, fordi KKR
tog ejerskab til dagsordenen. Formandskabet oplevedes at have den
faciliterende rolle, og KKR udgjorde fra start et forum, hvor man kunne
forventningsafstemme med hinanden.

Det, der er kendetegnende for øvrige sager, som de enkelte KKR er lykkedes
med, fx på uddannelsesområdet, trafik- eller infrastrukturområdet, er at en
mindre gruppe – herunder formandskabet – har sat temaet på dagsordenen og
fået skabt konsensus om vigtigheden af dette tema.

”Vi opnår konsensus om langt de fleste emner uden problemer. De
få steder, for eksempel i forhold til prioritering af infrastruktur, hvor
konsensus kan være vanskeligere, finder vi alligevel fælles fodslag i
nogle bredere formuleringer eller indstillinger, som alle kan se sig i
eller acceptere.”
Citat fra borgmester

De temaer, hvor KKR oplever de største udfordringer med at skabe konsensus
er, når særinteresser i den enkelte kommune er større eller stærkere end den
linje, der forsøges lagt i KKR. Dette kan både omfatte takster på det
specialiserede socialområde, samt konkrete prioriteringer af infrastruktur. Oftest
løses de konkrete udfordringer eller forskellighederne med, at sagens indstilling
gøres bredere eller mindre forpligtigende.
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3) TEMA I:
KKR som politisk koordinations- og mødeforum
Sekretariatsbetjeningen af de udpegede repræsentanter er også forskellig. I de
mere centrale udvalg er der en betydelig sekretariatsbetjening af medlemmerne
hvor der i de mindre centrale udvalg, reelt ingen understøttelse er fra KKR.

Samarbejde mellem kommunerne i KKR om fagområder omhandler ikke alene
den politiske eller koordinerende dimension. KKR anvendes også oftere som
mødeforum i forhold til videndeling og erfaringsudveksling
mellem
kommunerne. Der afholdes et stigende antal temamøder, konferencer eller
lignede på såvel politisk som administrativt niveau mellem kommunerne i KKR.
Dette understøtter en større videndeling og samarbejde mellem kommunerne
end tidligere. På denne måde bliver KKR et naturligt omdrejningspunkt for det
mellemkommunale samarbejde på alle niveauer.

I de kombinerede tilfælde, hvor man dels er udpeget til et mindre centralt
udvalg, dels ikke er medlem af KKR, opleves rollen som repræsentant særligt
vanskelig, og det kan være uklart, hvem man som sådan repræsenterer i
udvalgsarbejdet (KKR, egen kommune, eget parti, ‘sig selv’).
Mange af de interviewede i evalueringen giver udtryk for, at de mange samt
meget forskelligartede typer af repræsentationer muligvis, er med til at
forstærke et diffust billede af, hvad KKR reelt skal levere på. Der gives udtryk
for, at en række af de mindre tværgående repræsentationer, uden reelt politisk
indhold, muligvis ville være bedre tjent med udpegede embedsmænd.

Rollen som KKR-udpeget repræsentant
Det enkelte KKR udpeger kommunale repræsentanter til en række regionale
fora. Det kan eksempelvis være til Sundhedskoordinationsudvalget, Praksisplanudvalget, Vækstforum, men også mindre regionale udvalg og nævn som fx
samarbejdsudvalg for diverse faggrupper (tandlæger, fysioterapeuter mv.). Der
er observeret to forskelle på tværs af de fem KKR, som har indflydelse på,
hvordan rollen som repræsentant opleves.

”Mandatet kan måske godt svæve lidt. Forventningsafstemningen i forhold til KKR og formandskabet
mangler lidt. De drøftelser kunne man godt bruge.
Gerne med hele KKR. I dag har man ingen drøftelser
med KKR.”

Den første forskel handler om tilknytningen til KKR. Visse repræsentanter er
ikke samtidig medlem af KKR, hvilket kan medføre, at rollen opleves som noget
fritsvævende. Ofte opleves ingen nærmere dialog med KKR, ligesom mandatet
kan opleves uklart.
I de KKR, hvor hovedparten af udpegelserne til de forskellige fora sker fra de
faste medlemmer af KKR, er der en stærkere relation, og der gives udtryk for et
tydeligere mandat end i de KKR, hvor der rekrutteres bredt (og udenfor KKR).

Citat fra udpeget (ikke KKR-medlem, mindre udvalg)

Den anden forskel knytter sig til tyngden af det pågældende udvalg, som man
er udpeget til. Ofte er interessen for, og dialogen med, KKR større, des mere
centralt udvalget opleves (fx Sundhedskoordinationsudvalget). I disse tilfælde
gives ofte en orientering til KKR om arbejdet i udvalget, hvilket kan bidrage til at
afstemme forventninger til de(n) udpegede. Modsat kan interessen opleves
ringere i de tilfælde, hvor repræsentanterne er udpeget til mindre centrale
udvalg (fx samarbejds- eller klagesagsudvalg inden for et bestemt fagområde).
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4) TEMA II:
Relationen mellem KKR og kommunalbestyrelserne
Kendskabet til KKR i kommunalbestyrelserne

Omvendt opleves der heller ikke nogen større efterspørgsel fra
kommunalbestyrelsen på viden om arbejdet i KKR, ligesom der sjældent søges
indflydelse i de sager eller emner, som KKR måtte behandle. Det kan blandt
andet skyldes, at både dagsordener og materiale til KKR-sager opfattes som
meget
omfangsrigt
og
svært
tilgængeligt
–
særligt
for
kommunalbestyrelsesmedlemmer med begrænset tid. Hertil kommer, at emner
ofte har en mere overordnet og tværkommunal karakter, hvilket ikke opfattes
ligeså nærværende som de øvrige sager i kommunalbestyrelsesarbejdet, som
ellers optager medlemmernes tid.

Kommunalbestyrelserne oplever KKR som et fjernt forum, og kendskabet til
KKR og KKR’s arbejde er generelt lavt. Denne oplevelse gælder på tværs af de
forskellige grupper – såvel borgmestre som kommunalbestyrelsesmedlemmer,
der enten er – eller ikke er – medlem af KKR.
Det afspejler sig også ved interviewpersonernes vurdering af, hvorvidt arbejdet
i KKR anses som vigtigt for kommunalbestyrelsen. Her er gennemsnittet af
vurderingerne lavt, jf. figuren nedenfor.
3.A KKR-arbejdet er vigtigt for kommunalbestyrelsen i min kommune

3.B KKR-arbejdet er vigtigt for kommunalbestyrelsen i min kommune

”Jeg fortæller ikke kommunalbestyrelsen om, hvad
der sker på KKR-møderne. Det er ikke fordi, at
arbejdet i KKR ikke er relevant. Men det er svært for
de almindelige kommunalbestyrelsesmedlemmer at
fatte interesse for.”

30

Meget høj grad

Antal besvarelser

5

Gns.= 2,8

25

4

20

17

3,0

3

15

3,2
2,8

2,1
10

10

10

2
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Citat fra borgmester

Meget lav grad

10

3,4

1

5
0

0
1
Meget
lav grad

2

3

4

5
Ved
Meget ikke
høj grad

Der opleves dog eksempler på, at kendskabet til KKR er højere i de fagudvalg,
som beskæftiger sig med de emner, som ligeledes behandles i KKR. Det
gælder særligt på det specialiserede socialområde og på sundhedsområdet. I
samme forbindelse er det også lykkedes at højne interessen via temamøder,
men fælles for begge disse forhold synes at være, at emnerne skal kunne
kobles mere direkte til arbejdet i fagudvalget/kommunalbestyrelsen, og det skal
være tydeligt om, og i givet fald hvordan, eventuel indflydelse kan gøres
gældende.

0
Formand- Borgskab mester

Øvrigt Udpeget KBKKRmedlem
medlem

Der er ingen fast praksis for, hvordan KKR-medlemmer (herunder borgmestre)
orienterer deres kommunalbestyrelse om arbejdet i KKR, eller hvorvidt
dagsordener, referater, mv. distribueres til kommunalbestyrelsens medlemmer.
Dette opleves at være personafhængigt, og op til hovedsageligt borgmesteren
at udbrede kendskabet til KKR i egen kommunalbestyrelse. Det sker således
på en række forskellige måder og i forskelligt omfang – oftest begrænset og
sporadisk.

I lighed med ovenstående er der også set eksempler på, at formandskabet har
forsøgt at udbrede kendskabet til KKR ved at besøge hver enkelt
kommunalbestyrelse i regionen.
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4) TEMA II:
Relationen mellem KKR og kommunalbestyrelserne
Kommunalbestyrelsernes mulighed for at øve indflydelse i KKR

Besøgsrunden har haft en positiv værdi, men det erfares, at det har været
vanskeligt at forankre interessen på længere sigt, hvorfor der stilles
spørgsmålstegn ved, om det er umagen værd. Det havde for eksempel taget et
formandskab halvandet år at nå rundt til alle kommunalbestyrelserne i regionen,
med et væsentligt ressourcetræk til følge.

Det er opfattelsen, at kommunalbestyrelserne ikke har stor mulighed for at øve
indflydelse på arbejdet i KKR. Sager fra KKR til kommunalbestyrelsen opfattes
bredt som efterretnings- eller orienteringssager, med begrænset mulighed for at
justere i materialet. Det forekommer uklart for kommunalbestyrelsernes
almindelige medlemmer, om – og i givet fald hvordan – det er muligt at øve
indflydelse, inden sagen når KKR. Denne oplevelse deles også af de
kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er medlemmer af KKR. Det er således
hovedsageligt borgmestrene, der øjner og udnytter mulighederne for at øve
indflydelse på arbejdet i KKR.

Det nævnes, på tværs af interviewgrupper, at der med fordel kunne gøres en
yderligere indsats i starten af en valgperiode, for at introducere KKR. I den
enkelte kommunalbestyrelse kunne man også introducere kommunens KKRmedlemmer,
således
at
de
almindelige
(og
særligt
nye)
kommunalbestyrelsesmedlemmer stifter bekendtskab med arbejdet i KKR.
Indsatsen skal balanceres med, hvad nye kommunalbestyrelsesmedlemmer i
øvrigt skal introduceres til, i starten af en valgperiode.

”KKR lever ikke i kommunalbestyrelserne. Det er kun
i forbindelse med de store ting, som fx den sociale
rammeaftale, at kommunalbestyrelserne involveres,
og der er alt tygget og klappet af i forvejen. Og så er
det svært at skabe energi omkring det.”

Eksempler på erfaringer med at involvere kommunalbestyrelserne
Der er forskellige erfaringer med at øge involveringen af kommunalbestyrelserne. I
en række kommuner har man eksempelvis inviteret kommunalbestyrelsen eller
kommunens fagudvalg til temamøder om emner, som sideløbende har været drøftet
i KKR – fx en kommende sundhedsaftale, den sociale rammeaftale eller
sammenlægningen af beredskaberne.

Citat fra borgmester

Erfaringerne hermed har været blandende. I visse kommuner og på visse
enkeltstående områder er det lykkedes at vække interessen og mobilisere
kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg. I andre tilfælde har interessen for,
og deltagelsen i, temamøderne været lav og da man i ét KKR inviterede fagudvalg
på tværs af regionens kommuner til dialogmøde om den kommende sundhedsaftale
mødte alene 11 personer op.

Der opleves dog sjældent større uenigheder i kommunalbestyrelserne i forhold
til de sager, som kommer til behandling fra KKR. Sagerne opleves at være
resultat af det ofte langstrakte forløb, der er gået forud for, at sagen behandles i
kommunalbestyrelsen, herunder den konsensusprægede behandling i KKR.
Den utydelige mulighed for at øve indflydelse på sagerne, samt det ofte
konfliktfri indhold, synes begge at være medvirkende til at mindske interessen
for arbejdet i og sagerne fra KKR.

Det lader dog til, at der hvor det er lykkedes at skabe en interesse, har det været
kendetegnende, at emnerne har været afgrænsede, konkrete og nærværende for
kommunalbestyrelsen. I den forbindelse synes det lettere at mobilisere interessen i
kommunernes fagudvalg end bredt på tværs af kommunalbestyrelsen.
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4) TEMA II:
Relationen mellem KKR og kommunalbestyrelserne
Legitimiteten af KKR

Der er en erkendelse af, at et konsensusforum som KKR – med bred
repræsentation på tværs af partier – ikke på samme tid kan være et forum, hvor
beslutninger træffes i konsensus og et effektivt beslutnings- og
eksekveringsorgan. På den måde opleves det, at KKR formår at udfylde sin
rolle, om end selve konstruktionen kan give anledning til en manglende
interesse i den enkelte kommunalbestyrelse.

På trods af den lave interesse for, og viden om, KKR observeres fortsat en
generel opbakning til KKR som koordinationsforum. Der udtrykkes generel tillid
til de udvalgte KKR-politikere samt deres embedsmænd. Der er bred enighed
om, at KKR har en værdi, som dog kan være uklar i det daglige og det nære.
Der erfares en variation i denne opfattelse, hvor medlemmer af KKR
(formandskab, borgmestre og øvrige medlemmer) i højere grad end almindelige
kommunalbestyrelsesmedlemmer udtrykker tilfredshed med den aktuelle
struktur (herunder inddragelse og mulighederne for indflydelse), mens
almindelige kommunalbestyrelsesmedlemmer erfares at være en anelse mere
tilbageholdne med opbakningen. Blandt sidstnævnte anerkendes KKRmedlemmernes indsats dog fortsat.

På nuværende tidspunkt erfares det ikke, at der er væsentlige udfordringer med
legitimiteten, men det bemærkes som et opmærksomhedspunkt, at arbejdet i
KKR ikke bør dekobles kommunalbestyrelserne fuldstændigt. Det forhold, at
der fortsat er øvrige medlemmer end borgmestre repræsenteret i KKR, samt at
den enkelte kommunalbestyrelse formelt kan undlade at vedtage indstillinger
fra KKR, synes at bidrage til denne fortsatte legitimitet.

Denne observation understøttes af nedenstående figur, hvorom det ligeledes
kan siges, at jo tættere på kernen i KKR, man befinder sig, des større
opbakning til arbejdet i KKR udtrykker man.

2.A Der er bred opbakning til arbejdet i KKR
Antal besvarelser
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16

15

16

4,0

3,6
3,2

3

12

2,6

”Det er bestemt vigtigt, at kommunernes stemme bliver
hørt, og gerne med en vis pondus gennem KKR. Men
det er også fint, hvis KKR repræsenterer kommunerne
uden, at man derfor behøver at informere om det eller
belemre kommunerne med det i tide og utide.”

2,3

2

10

7

Meget lav grad

20

Citat fra kommunalbestyrelsesmedlem

5

25

5

2.B Der er bred opbakning til arbejdet i KKR
Meget høj grad

Gns.= 3,1
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”Man accepterer, at systemet er som det er
– nogle ting besluttes i noget, der hedder
KKR, og det er så bare sådan det er.”

1
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0
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Meget ikke
høj grad
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medlem

Citat fra KKR-udpeget
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5) TEMA III:
Relationen mellem KKR og KL
Relationen mellem KKR og KL

I forhold til politiske udspil eller temadrøftelser, hvor KL arbejder på at inddrage KKR i politikdannelsen udtrykkes ofte, at der er for kort svarfrist eller
høringsperiode hvis der skulle ske en reel involvering af de politiske bagland.
Enkelte udtrykker dog også, at KL er blevet bedre til at involvere og inddrage
KKR i politikdannelsen end tidligere og at dette er positivt. KKR opfattes
hovedsageligt som et regionalt forum, hvor emner af interesse for kommunerne
i regionen kan drøftes. Kontakten til og fra KL opfattes således som varetaget
via andre fora og kontaktpunkter end KKR, fx KL’s nyhedsbreve eller personlige
kontakter.

Relationen mellem KKR og KL er ikke tydelig i kommunalbestyrelserne, og for
så vidt heller ikke blandt medlemmerne af KKR – både borgmestre som øvrige
medlemmer. Det opfattes således ikke bredt, at KKR er en del af KL’s politiske
organisering og der er ikke klarhed om hvordan KKR indgår i samspillet med KL
om politiske dagsordner. Det er hovedsageligt formandskaberne, der oplever
denne sammenhæng.
Der er i forlængelse heraf også en relativ høj andel af interviewpersoner, der
svarer ”Ved ikke” på spørgsmålet om, hvorvidt der er et godt samspil mellem
KKR og KL, jf. figuren nedenfor. Når man spørger mere direkte ind til dette, er
svaret, at det primært er formandskabet, der har dialogen med KL og derfor
alene kender svaret på dette.

Der er endvidere ikke entydighed om, hvorvidt denne relation til KL ønskes
forstærket. Visse steder ytres der ønske om en større inddragelse i KL’s sager,
fx større udspil, hvor KKR med fordel kunne anvendes mere aktivt til at
inddrage kommunerne – særligt når forummet i forvejen eksisterer. Andre
steder ytres der tilfredshed med, at formandskabet sikrer relationen til KL, og at
arbejdet i KKR primært fokuserer på det tværkommunale samarbejde mellem
kommunerne indenfor regionen.

Formandskabet opleves altså i høj grad som værende de, der varetager
relationen til KL, og det er man som medlem betrygget i. De borgmestre, der er
repræsenteret i KL’s bestyrelse eller fagudvalg bidrager, ligeledes til relationen
mellem KKR og KL.
7.A Der er et godt samspil mellem KKR og KL

Antal besvarelser

8.A KL inddrager KKR i relevante spørgsmål

Antal besvarelser
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KKR formandskaberne adskiller sig fra de øvrige grupper ved at opleve en
tættere relation til KL. Særligt opleves møderne mellem KL’s og KKR’s
formænd og næstformand som vigtige og centrale for at sikre sammenhæng
mellem KL’s og KKR’s dagsordner..
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”Den relation (til KL, red.) opdager man slet
ikke. Man går ud fra, at det sker gennem
formandskabet, og det er man så tryg ved –
at de repræsenterer os godt.”
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Metode og interviewoversigt
Fokusgruppeinterviews
I den forbindelse bemærkes det, at der undervejs i afholdelsen af interviews er
observeret en ensartethed i oplevelsen af KKR, hvilket tillige indikerer, at
antallet af interviews har været tilstrækkeligt til at udtrykke de forskellige
perspektiver.

Den indsamlede viden, som ligger til grund for evalueringen, er hovedsageligt
indsamlet gennem fokusgruppeinterviews, samt supplerende telefoninterviews.
Disse interviews er alle foretaget som semistrukturerede interviews – det vil
sige en naturlig samtale styret efter en bagvedliggende spørgeramme.

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgerammen er udarbejdet i tæt samarbejde med KL. Spørgerammen er
tilpasset efter de forskellige fokusgrupper, men dog for alle fokusgrupper
opbygget efter samme tre temaer, som tidligere beskrevet.

Den via interviews indsamlede viden er suppleret med en kort
spørgeskemaundersøgelse, hvor interviewpersonerne først har vurderet en
række faste udsagn om KKR på en skala fra 1 til 5, hvor 5 udtrykker en meget
høj grad af enighed i det pågældende udsagn. Disse udsagn er vurderet af
såvel interview-personerne i fokusgruppe- samt telefoninterviews, dog således
at enkelte interviewpersoner, som fx forlod interviewet før tid, ikke har svaret.

Fokusgrupperne er dannet med udgangspunkt i de forskellige roller, som er
enten tæt eller mindre tæt på arbejdet i KKR – det vil sige formandskaberne,
borgmestre (som er fødte medlemmer af KKR), øvrige medlemmer af KKR,
udpegede
KKR-repræsentanter
samt
almindelige
kommunalbestyrelsesmedlemmer. På den måde er der søgt at sikre en bred
repræsentation af synspunkter alt efter, hvor de interviewede er placeret i
forhold til KKR.

Derudover er interviewpersonerne på fokusgruppeinterviewene blevet forholdt
en liste med 15 nøgleord, hvoraf de har skullet markere maksimalt 5 af disse,
som de i) bedst synes kendetegner KKR i dag samt ii) mener bør kendetegne
KKR fremadrettet. Output fra såvel udsagn samt nøgleord fremgår af bilag 2.
Det bemærkes, at ikke alle interviewpersoner har markeret lige mange
nøgleord, og at nøgleordene ej heller er udfyldt ved telefoninterview.

Mængden og bredden af interviews vurderes at give et solidt indblik i
oplevelsen af KKR på tværs af regioner og roller. Der var oprindeligt planlagt
flere interviews end gennemført. Det har vist sig vanskeligt, at få
kommunalbestyrelsesmedlemmer, der ikke er direkte involveret i KKR, til at
deltage i interviews. Dette vurderes dog ikke at have nogen konsekvens for
evalueringens konklusioner, bl.a. da der ikke er oplevet væsentlig varians i
udsagn på tværs af de kommunalbestyrelsesmedlemmer, som har deltaget.

Interviewoversigt
Antallet af interviewpersoner fremgår af tabellen nedenfor. Denne dækker både
over fokusgruppe- samt telefoninterviews.

Interviewoversigt
Formandskab

Borgmestre

Øvrige KKRmedlemmer

Udpegede

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

I alt

KKR Nordjylland

2

4

3

4

1

14

KKR Midtjylland

2

3

1

3

4

13

KKR Syddanmark

2

5

2

4

2

15

KKR Sjælland

2

4

3

1

0

10

KKR Hovedstaden

2

4

2

2

2

12

I alt

10

20

11

14

9

64
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Introduktion til grafer
Nøgleord – i dag og fremover

Vurdering af udsagn

Som beskrevet i bilag 1 har de interviewpersoner, som har deltaget i fysiske
fokusgruppeinterviews, udfyldt en liste med nøgleord. Listen er gengivet
nedenfor. På de følgende sider ses en grafisk fremstilling af, hvilke ord, der
oftest er markeret for dels at kendetegne KKR bedst i dag; dels bør kendetegne
KKR fremadrettet, ligesom der er foretaget en sammenstilling heraf, sorteret
efter de udsagn, som interviewpersonerne har angivet bør kendetegne KKR
fremadrettet.

Som beskrevet i bilag 1 har samtlige interviewpersoner vurderet en række
udsagn. Udsagnene er gengivet nedenfor. På de følgende sider ses en grafisk
fremstilling af interviewpersonernes vurdering. På den første side vises en
simpel numerisk fremstilling, samt et gennemsnit. På den følgende side vises,
hvordan de forskellige fokusgruppers besvarelser fordeler sig.

Hvordan vurderer du nedenstående udsagn om KKR?

Hvilke af de følgende 15 nøgleord synes du bedst kendetegner KKR i dag – og hvilke
bør kendetegne KKR fremadrettet?
Kendetegner bedst
KKR i dag

Bør kendetegne KKR
fremadrettet

(markér max 5)

(markér max 5)

(Sæt ét kryds pr. udsagn: 1 = i meget lav grad; 5 = i meget
høj grad)
KKR er et godt koordineringsforum mellem kommunerne i
regionen

Samarbejde
Inddragende
Politisk

Der er bred opbakning til arbejdet i KKR

Proaktiv

KKR arbejdet er vigtigt for kommunalbestyrelserne i min
kommune

Konsensus

KKR fremstår som en troværdig og kvalificeret repræsentant
og talerør for kommunerne over for regionen/øvrige
samarbejdspartner

Tilgængelig
Handlekraft
Innovativ

KKR udvikler værdifulde fælles løsninger og politikker

Kompetent

KKR understøtter implementeringen af fælles løsninger og
politikker på tværs af kommuner

Inspirerende
Transparent

Der er et godt samspil mellem KKR og KL
Effektiv
KL inddrager KKR i relevante spørgsmål

Værdiskabende
Beslutsom

Viden om KKR's arbejde er vigtigt for det politiske arbejde i
min kommunalbestyrelse

Relevant
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Grafer
Nøgleord der bedst kendetegner KKR i dag, antal markeringer
Samarbejde
Konsensus
Relevant
Kompetent
Værdiskabende
Politisk
Inddragende
Tilgængelig
Proaktiv
Handlekraft
Beslutsom
Innovativ
Inspirerende
Effektiv
Transparent

Sammenligning af kendetegn i dag og fremadrettet
(Sorteret efter ‘fremadrettet’)

34
28
24

Samarbejde

33

16
14
13
12

12

Inddragende

14

5
5
5
3
3
3
2

17

Kompetent

16

Konsensus

16
13

Politisk

Nøgleord der bør kendetegne KKR fremadrettet, antal markeringer
33
21
17
17
16
15
15
14
6
5
5

5
3

Effektiv

3

10
6

5
5
5

Beslutsom
Tilgængelig

6

3
2

Transparent

0

3

5

10
I dag

21

24

14

Inspirerende

3
3

28

15

Proaktiv

10

17

15

3

Relevant
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21

5

Handlekraft

Innovativ

Samarbejde
Inddragende
Værdiskabende
Handlekraft
Kompetent
Konsensus
Politisk
Innovativ
Relevant
Proaktiv
Inspirerende
Effektiv
Beslutsom
Tilgængelig
Transparent

24

Værdiskabende

6
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Fremadrettet

25

30

35

1.A KKR er et godt koordineringsforum
mellem kommunerne i regionen
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n = 56
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5.A KKR udvikler værdifulde fælles løsninger og
politikker
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7.A Der er et godt samspil mellem KKR og KL
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6.A KKR understøtter implementeringen af fælles
løsninger og politikker på tværs af kommuner
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8.A KL inddrager KKR i relevante spørgsmål
30

Gns.= 1,9 n = 56
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9.A Viden om KKR's arbejde er vigtigt for det
politiske arbejde i min kommunalbestyrelse
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Gns.= 2,9
n = 56
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3.A KKR-arbejdet er vigtigt for
kommunalbestyrelsen i min kommune
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4.A KKR fremstår som en troværdig og kvalificeret
repræsentant og talerør for kommunerne over for
regionen/øvrige samarbejdspartner
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1.B KKR er et godt koordineringsforum
mellem kommunerne i regionen
Meget høj grad 5
4,5
N=56
3,9
3,9
4
3,3
3,3

2.B Der er bred opbakning til arbejdet i KKR
Meget høj grad 5
4

N=56
3,6
3,2

3

3

2

2

1

1

2,6

2,3

1

0

0

Formand- Borg- Øvrigt Udpeget KBskab mester KKRmedlem
medlem
4.B KKR fremstår som en troværdig og kvalificeret
repræsentant og talerør for kommunerne over for
regionen/øvrige samarbejdspartner
Meget høj grad 5

4,0

4,4
3,7

4

N=56

4,3

0

Formand- Borg- Øvrigt Udpeget KBskab mester KKRmedlem
medlem
5.B KKR udvikler værdifulde fælles løsninger og
politikker
Meget høj grad 5

N=56
4,1

3,3

3.B KKR-arbejdet er vigtigt for kommunalbestyrelsen i
min kommune
Meget høj grad 5
N=56
4
3,4
3,2
3,0
2,8
3
2,1
2

4

3,6

4,0

3,3

Formand- Borg- Øvrigt Udpeget KBskab mester KKRmedlem
medlem
6.B KKR understøtter implementeringen af fælles
løsninger og politikker på tværs af kommuner
Meget høj grad 5
4

3,0

3
2

2

2

1

1

1

Formand- Borg- Øvrigt Udpeget KBskab mester KKRmedlem
medlem

8.B KL inddrager KKR i relevante spørgsmål*

* : ”Ved ikke” udgør 19 besvarelser

* : ”Ved ikke” udgør 23 besvarelser

4
3

Meget høj grad 5

4,2

N=56
3,3

3,3

3,3
2,6

Formand- Borg- Øvrigt Udpeget KBskab mester KKRmedlem
medlem
9.B Viden om KKR's arbejde er vigtigt for det politiske
arbejde i min kommunalbestyrelse

N=56

4
2,8

3,0

3,0

3,3

3

2

2

1

1

1

0

Formand- Borg- Øvrigt Udpeget KBskab mester KKRmedlem
medlem

N=56

4

2

0

3,1

Meget høj grad 5
4,1

3

3,3

0

Formand- Borg- Øvrigt Udpeget KBskab mester KKRmedlem
medlem

7.B Der er et godt samspil mellem KKR og KL*
Meget høj grad 5

3,8

3

0

0

3,5

3,3

3

N=56

4,3

3,2

2,9

3,4

3,1

2,3

0

Formand- Borg- Øvrigt Udpeget KBskab mester KKRmedlem
medlem

Formand- Borg- Øvrigt Udpeget KBskab mester KKRmedlem
medlem
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5.2

Drøftelse af indeværende periode og opfølgning på
spørgeguide

På hvilket område arbejder det forum, som du er udpeget til?

Synes du, at du har kunnet varetage de 19 midtjyske kommuners fælles
interesser som udpeget?

Hvad kunne evt. gøre det lettere at varetage de 19 midtjyske kommuners
fælles interesser?
 Jeg har haft en oplevelse af kun at repræsentere min egen kommune
 Jeg føler ikke vi har haft betydning for elevoptag til sundhedsområdet,
Mener jeg sammen med i formation fra egen forvaltning har forberedt mig på de behov der er, men
vor møder har generelt været efterrationalisering,
 I vækstforum hvor jeg sidder - mangler der gennemsigtighed - hvor starter sagerne ?
 Som 1 af 6 repræsentanter for kommunerne kunne det være godt at få tilbagemeldinger fra
formandsmøderne hvor en af os sidder med. Da vi stort set aldrig bliver orienteret om hvad der
foregår på disse møder er vi dårligt klædt på.
Vi har stort set aldrig formøder.
 Svært at gøre en forskel, når der både er 19 kommuner, et regionsråd og ikke mindst et
embedsværk, der er en del af systemet.
 Eventuel slå sundhedsudvalgene sammen,
 At deltage i tværkommunale debatter om centrale emner. Jeg er udpeget meget "enkeltstående"
 Øget mødefrekves

Hvordan har din relation til KKR og KKRs formandskab været?

Hvad kunne evt. styrke relationen til KKR og KKRs formandskab?





Har intet hørt. :-)
Klædt bedre på fra starten, så man ved, hvad det er for en opgave, man har påtaget sig.
At jeg havde benyttet invitationer til at søge kontakt
Ikke eksisterende

Hvordan har den administrative opbakning været?

Hvordan kunne den administrative opbakning evt. blive bedre?
 Har ikke haft brug for hjælp fra KKR sekretariatet.
 Men igen vort udvalg har ingen indflydelse haft
 Jeg har haft en fra min egen administration med.

Har du andre kommentarer eller forslag til KKRs samarbejde med de udpegede
i næste periode?
 De er bliver udpeget skal i langt højere grad samles og klædes på og have kontakter til de øvrige
kommuner.
 Dimmensionerings udv. Indflydelse har været lig nul
Spild af tid,
 Jeg synes det fungerer godt - måske en form fra rapportering fra de udpegede fora.
 KKR er i region midt er meget stort og det virker nogen gange meget diffust hvad der skal komme
ud af møderne.
 Slå nogle af udvalgene sammen, fx PPU-SU-KEU og koordinationsudvalget - det vil give mere power
og sammenhæng
 Sørg for en ordentlig introduktion til hele området, så man ikke først efter 3 år finder ud af, hvordan
tingene hænger sammen og hvor man som politiker kan få indflydelse.
 Det er vigtigt, at de politisk udpegede rent faktisk prioriterer disse områder. Nogle gange er
sagerne vildt komplekse og der kan være meget læsestof, men det er vigtigt, at kommunerne ikke
overlader spillepladen til andre aktører
 Er der noget samarbejde???
 At dimensioneringsudvalgene nedlægges og slås sammen til et eller undergår en total
omorganisering. De har ingen berettigelse med nuværende struktur.

Samlet status

5.3

Temaer for politisk fokus i næste periode

NOTAT

Eksempler KKRs resultater 2014-17

Dato: 22. juni 2017
Sags ID: SAG-2017-00495
Dok. ID: 2317484
E-mail: EGL@kl.dk
Direkte:

Sundhed
Fælles Sundhedsaftale 2015-2018 vedtaget
Fælles sundhedspolitiske mål som grundlag for kommunernes input til
sundhedsaftalen
Akutfunktioner i alle kommuner
Udbredt TOBS i alle kommuner
Hjerterehabilitering 2. fase overtaget af kommunerne
Styrkelse af sundhedssekretariatet
Projekt om sundhedsinnovation gennemført i samarbejde med regionen
Fælles service center (telemedicin) – udkomme af projekt om innovation
Praksisplan 2016 vedtaget
Indgået aftaler om FMK og plejehjemslæger
Konference om resultater opnået med sundhedsaftalen
Kortlægning af kommunale tilbud og udfordringer i indsatsen for borgere med
psykiske lidelser/problemer, der skal føre frem til en fælles politisk målsætning
Halvårlige møder ml. medlemmer af SKU og PPU og udvalgsformændene på
sundhedsområdet, om fælles kommunale sundhedspolitiske emner
Det specialiserede social- og undervisningsområde
Årlig rammeaftale og politisk konference
Afrapportering vedr. centrale udmeldinger og koordination af lands- og
landsdelsdækkende tilbud
3 årlige møder i Dialogforum Midtjylland
Netværk vedr. hjerneskaderehabilitering
Fælles uddannelse af hjerneskadekoordinatorer
Takst/udgiftsreduktion i alt 4,5+3% (2014-18)
Fælles rammepapir med sundhed vedr. socialpsykiatri
Rammepapir vedr. voksenhandicap
Anbefalinger vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser.
Regional udvikling og erhvervsfremme
Indspil til regional udviklingsstrategi
Indspil til erhvervsudviklingsstrategi
Temadrøftelse om internationalisering
Deltagelse i regionale indsatser og programmer
Friholdelse fra geografiske bindinger ifht. deltagelse i Vækstforums /RM’s
programmer
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Konsolideret kommunernes interessevaretagelse i en ny struktur med nye
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NOTAT

aktører (KKR / RAR / Business Regions)
RARs dagsorden bredt ud fra ensidig fokus på forsikrede ledige til bred fokus
på alle ledige borgere også borgere på kanten af arbejdsmarkedet
Opbygget et politisk netværk på tværs af kommunerne (udvalgsformændene,
KKRs formandskab, de udpegede på erhverv, beskæftigelse og uddannelse)
Afholdt netværksmøde for udvalgsformændene 8/5 2016
Synliggjort /bidraget til konsolidering af tværkommunale samarbejder
Opfordre til tværkommunalt samarbejde om virksomhedsservice + kortlægning
heraf
Afholdt temamøde om unge på kanten for udvalgsformænd og de udpegede til
Vækstforum, RAR og på uddannelsesområdet 27/2 2017
Kortlægninger af kommunernes samarbejder på beskæftigelsesområdet
Henstilling til samarbejder vedr. virksomhedsservice
Kobling til / arbejdsdeling med andre regionale/subregionale aktører (fx
ungeanalyse)
Uddannelse
Dimensionering af uddannelser på pædagogområdet, så det svarer til
efterspørgeselen.
Balance i udbud af velfærdsuddannelser
Tværgående drøftelser i Dialogforum for vækst, beskæftigelse, uddannelse
Adgang til Eud i hele regionen
Konference om uddannelsesområdet 31/3 2016
Trafik, herunder kollektiv trafik (og anden infrastruktur)
Opfølgning på indspil til infrastruktur i Midtjylland (tilbageløbsmidler)
Strategi for digital infrastruktur
Fælles anbefalinger vedr. maste –og gravetilladelser
Øvrige områder:
Fordeling af flygtningekvoter
Indspil til fordelingsnøgle for flygtningekvoter
Væksthus Midtjylland – årlige resultataftaler og -opfølgning
CD EU-kontor
Sammenlægning af beredskaber
Børnehus og Socialtilsyn – placering og årlig opfølgning

Dato: 22. juni 2017
Sags ID: SAG-2017-00495
Dok. ID: 2317484
E-mail: EGL@kl.dk
Direkte:
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www.kl.dk
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5.4

Principper for udpegning i næste valgperiode

NOTAT

Liste over udvalg og antal udpegede ultimo 2017

Dato: 22. august 2017
Sags ID: SAG-2017-00454
Dok. ID: 2396269
E-mail: JHP@kl.dk
Direkte:

KKR s udpegelser 2014-2018
Områder/udvalg
Erhverv/vækst
Vækstforum
Væksthus
Central Denmark EU
Beskæftigelse
Rar Øst
Rar Vest
Uddannelse
VIA University College
SOSU Dimensioneringsudvalg
Praktikpladsforum
Erhvervsakademi Dania
Sundhedsområdet
Sundhedskoordinationsudvalget
Praksisplanudvalget
Samarbejdsudvalget for praktiserende læger, herunder kvalitetsog efteruddannelsesudvalget for
praktiserende læger
Samarbejdsudvalget for
praktiserende fysioterapeuter
Samarbejdsudvalget for
kiropraktorer
Samarbejdsudvalget for psykologer
Samarbejdsudvalget for tandlæger
Øvrige områder
Styringsudvalg for Interreg IV A
Kattegat-Skagerak
Midttrafiks bestyrelse

Antal medlemmer
2014-2018

6
5 (heraf mindst 1
erhvervsrepresentant)
3
5 (plus suppleanter)
5 (plus suppleanter)
1
3
5
1
5 (overlap (2) til
Praksisplanudvalget)
5 (overlap (2) til
Praksisplanudvalget
2 (1 overlap til Praksisplanudvalget)

2
1
2
1
1 og 1 suppleant
7 (udpeges af repræsentantskabet
for Midttrafik)
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