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KKR MIDTJYLLAND
Dato:
Sted:

01-09-2017 10:00
Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg

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

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

Godkendelse af referat

1.1.

Godkendelse af referat fra møde i KKR Midtjylland den 15.
juni 2017
SAG-2017-00454 jhp
Baggrund
Referat fra møde i KKR Midtjylland den 15. juni 2017 er udsendt den 22. juni
og kan desuden ses på KKR Midtjyllands hjemmeside: Referat 15. juni 2017
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland godkender referatet fra mødet den 15. juni
2017.

Beslutning
KKR Midtjylland tiltrådte indstillingen.
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2.

Siden sidst

2.1.

Orientering
SAG-2017-00454 jhp/egl
Baggrund
KKR's formandskab orienterer om bl.a.:
– Statsliggørelse af ejendomsskatteopkrævningen
– Møde med KL's og KKR's formandskaber den 17. august 2017
– Møde i det regionale kontaktudvalg den 25. august 2017
– Møde i Dialogforum Midtjylland den 7. september 2017.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Statsliggørelse af ejendomsskatteopkrævningen
På baggrund af drøftelser på KKR's møde den 15. juni 2017 er der den 30.
juni 2017 udsendt en redegørelse for sagen til KKR's medlemmer.
Møde med KL's og KKR's formandskaber den 17. august 2017
På det seneste møde mellem KL's og de fem KKR's formandskaber blev der
orienteret om status for den nye forberedende grunduddannelse, der fortsat
afventer de politiske forhandlinger centralt, den kommende forenkling af beskæftigelsesindsatsen, hvor der snart forventes udspil fra regeringen og den
kommende forenkling af erhvervsfremmesystemet, hvor der netop er nedsat
en gruppe, der skal arbejde med resultaterne af evalueringen.
Hverken KL eller Danske Regioner er repræsenteret i gruppen.
Desuden blev der orienteret om, at trepartsforhandlingerne vedrørende efter-og videreuddannelsesområdet er gået i gang. Man stiler mod at afslutte
forhandlingerne i uge 42.
Møde i det regionale kontaktudvalg den 25. august 2017
Der er møde i Kontaktudvalget den 25. august 2017. På mødet drøftes
blandt andet oprettelse af de nye særlige pladser i psykiatrien, kultursamarbejdet efter 2017 og udvidelsen af Trafikstyregruppens kommissorium.
Disse sager er også på KKR's dagsorden her under hhv. punkt. 3.2, 3.6 og
3.5.
Dagsorden for kontaktudvalgsmødet kan ses her.
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Møde i Dialogforum Midtjylland den 7. september 2017
På KKR-formandskabets næste møde med repræsentanter fra Dansk Handicap og Skole og Forældre er Rammeaftale 2018 og psykiatriområdet på
dagsordenen. Desuden vil der være oplæg fra Center for Sundhedssamarbejde på Aarhus Universitet og fra Aarhus Kommunes Center for frihedsteknologi.
Beslutning
KKR Midtjylland var enige om at henstille til KL, at sagen om statsliggørelse af ejendomsskatteopkrævningen bør prioriteres højt. De 4 KLbestyrelsesmedlemmer bærer dette videre.
KKR formandskabet orienterede desuden fra mødet i Det Regionale Kontaktudvalg den 25. august 2017. Der var ikke beslutningssager på dagsordenen, men kommunernes synspunkter blev ført til referat på enkelte punkter .
Der blev afholdt generalforsamling for det fælles EU kontor den 25. august
2017. Der er opnået gode resultater i det forgangne år. Akkumuleret siden
begyndelsen er driftstilskuddet gearet mere end 10 gange (fra ca. 53 mio.kr.
til ca. 590 mio.kr.)
KKR sekretariatet booker allerede nu fly til Folkemødet på Bornholm 2018,
således at det nye KKR får mulighed for at vælge at tage derover (i foråret
er det for sent at booke).
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3.

Regionalpolitiske sager

3.1.

Psykiatri i Midt
SAG-2017-00454 egl/jhp
Baggrund
På mødet den 15. juni 2017 godkendte KKR Midtjylland et kommissorium for
en kortlægning af psykiatri-området i de midtjyske kommuner. Kortlægningen er nu gennemført og forelægges KKR Midtjylland til drøftelse.
Indstilling
Det indstilles at KKR Midtjylland:
– Drøfter "Kortlægningen af bevægelser og udfordringer i indsatsen til borgere med psykiske lidelser", herunder hvor der særligt er behov for fælles
indsatser og målsætninger
– Anmoder styregrupperne (KOSU og DASSOS) om at udarbejde en procesplan, der sikrer, at KKR Midtjylland i begyndelsen af den kommende
valgperiode får forelagt forslag til fælles indsatser og målsætninge r for
psykiatriområdet.
Sagsfremstilling
KKR Midtjylland har gennem en længere periode temasat og drøftet udviklingen på psykiatriområdet og anmodede på møde den 27. februar 2017
DASSOS og KOSU (administrative styregrupper indenfor rammeaftale - og
sundhedsområdet) om at forestå analyser og indspil til en fælles målsætning
for området.
På mødet den 15. juni godkendte KKR Midtjylland et kommissorium for det
fælles arbejde med psykiatriområdet, og der foreligger nu en kortlægning,
der er udarbejdet i følgende step:
– Kvalitativ kortlægning i 6 kommuner (Favrskov, Aarhus, Silkeborg, Randers, Struer, Herning)
– Workshop med deltagelse af 15 kommuner, hvor kortlægningen i de 6
kommuner blev drøftet og kvalificeret med bidrag fra flere kommuner
– Drøftelse mellem repræsentanter fra DASSOS og KOSU
– Skriftlig kommentering i kommunerne via DASSOS og KOSU.
Kortlægningen af indsatser og udfordringer i kommunerne
Samlet set viser kortlægningen, at der er en række interne og eksterne spor,
der kan arbejdes videre med i de midtjyske kommuner, med henblik på at få
opstillet fælles målsætninger, der kan bruges som indspil til sundhedsaftalen, psykiatriplanen og rammeaftalen.
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På de interne kommunale linjer, viser kortlægningen, at der kan identificeres
følgende borgerrettede spor:
– Mestring
– Tidlig opsporing
– Let tilgængelige tilbud
– Fokus på beskæftigelse
– Samspil med civilsamfundet.
Kommunerne er i fuld gang med at udvikle og implementere disse udviklingsspor.
Kortlægningen viser også, at der kan identificeres udfordringer omkring interne samspil og sammenhænge i kommunerne, for eksempel overgange og
samspil mellem forvaltninger, forskellige mindset og sprog mellem fagområder og "for sen handlen".
På de eksterne linjer tegner der sig nogle fælles udfordringer i samspillet
med regionen. Her peger kommunerne på, at der er behov for et styrket
samarbejde, at der er udfordringer med kortere behandlingsforløb og hurtige
udskrivning og, at forskellige mindset og sprog mellem region og kommuner
kan være en udfordring.
Endelig er der samfundsmæssige (ramme) vilkår, hvor kommunerne med
fordel kan samarbejde om at påvirke den samlede nationale indsats for borgere med psykiske lidelser. KL og andre nationale aktører k an i den forbindelse være vigtige samarbejdsparter.
Det foreslås, at KKR Midtjylland drøfter kortlægningen, herunder hvor der
særligt er behov for fælles indsatser og målsætninger, som kan forelægges
KKR i begyndelsen af den kommende valgperiode.
Det foreslås i forlængelse heraf, at styregrupperne (KOSU og DASSOS) anmodes om at udarbejde en procesplan, der sikrer, at KKR Midtjylland i den
kommende valgperiode får forelagt forslag til fælles indsatser og politiske
målsætninger for psykiatriområdet. Processen skal sikre, at kommunerne
både på det politiske og det administrative inddrages i forløbet, ligesom det
skal sikres, at regionen og praktiserende læger inddrages.
KD-net har drøftet sagen den 18. august 2018.
./.

Kortlægning af bevægelser og udfordringer i indsatsen til borgere med psykiske lidelser, august 2017.
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Kommissorium for udarbejdelse af indspil til KKR Midtjylland om borgere
med psykiske lidelser, maj 2017.
Beslutning
KKR Midtjylland tiltrådte indstillingen.

3.2.

Oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk afdelinger
SAG-2017-00454 egl
Baggrund
På mødet den 15. juni 2017 drøftede KKR Midtjylland hvordan de fælleskommunale interesser i forbindelse med planlægning og etablering af de nye
psykiatriske afdelinger kan varetages.
KKR anmodede KOSU og Forretningsudvalget for DASSOS om at igangsætte en administrativ forberedelse af planlægningen af de nye psykiatriske
afdelinger samt udarbejde et oplæg til drøftelse på det næste KKR -møde.
I denne sag orienteres der om status for den administrative forberedelse.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Som opfølgning på den politiske aftale fra efteråret 2016 om forebyggelse af
vold på botilbud har Folketinget den 2. juni 2017, med ikrafttrædelse 1. juli
2017, vedtaget en lovændring der betyder, at der etableres nye særlige afdelinger i behandlingspsykiatrien med op til 150 sengepladser.
Pladserne etableres med hjemmel i den eksisterende psykiatrilov og er målrettet en særlig gruppe af borgere med svære psykiske lidelser, der også
ofte har et svært behandleligt misbrug, er til fare for andre og typisk genindlægges i psykiatrien mange gange.
KL gjorde tidligt opmærksom på en række udfordringer ved den kommende
lovgivning og den 15. juni 2017 anmodede KKR KOSU og Forretningsudvalget for DASSOS om:
– At igangsætte administrativ forberedelse af planlægningen af de nye psykiatriske afdelinger med hovedvægt på samarbejdet med regionen om fx:
– Planlægning af kapacitet
– Etablering af de kommende visitationsfora med tydelige visitationskriterier og –procedurer
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– Procedurer for samarbejde mellem de kommende afdelinger og kommunerne
– Monitorering af visitation til og brug af de kommende afdelinger.
Samtidig anmodede KKR KOSU og Forretningsudvalget for DASSOS om at
udarbejde et administrativt oplæg herom til drøftelse på det næste KKR møde. Oplægget gives her i form af en status for arbejdet.
Status for det administrative planlægningsarbejde
Region Midtjylland har etableret en projektorganisation omkring planlægning
af de særlige pladser, bestående af en styregruppe, en koordinationsgruppe
samt en tværregional arbejdsgruppe.
DASSOS og KOSU udpeger repræsentanter til styregruppen og til koordinationsgruppen, hvis kommissorium er vedlagt.
Region Midtjylland lægger op til etablering af 21 pladser (14 i Viborg og 7 i
Risskov) pr. 1. januar 2018 og derefter etablering af 11 yderligere pladser.
Ministeren har understreget at det skal bero på en behovsvurdering hvor
mange pladser, der skal etableres, og det er også i kommunernes interesse,
at der ikke etableres for mange pladser, da kommunerne også skal medfinansiere tomme pladser.
Kapacitetsplanlægning/behovsvurdering af antallet af pladser indgår ikke i
kommissoriet, men KKR's formandskab har drøftet med Regionsrådsformanden, at det bør indgå i det fælles forberedende arbejde, at vi skal blive klogere på behovet. Kommunerne foreslår konkret, at det indarbejdes i kommissoriet for styregruppen at udarbejde en behovsanalyse.
Sagen er drøftet i DASSOS, KOSU og KD-net og drøftes på kontaktudvalgsmødet den 25. august 2017.
./.

Loven kan læses i sin fulde længde her.
Regionens projektorganisation, august 2017.
Beslutning
KKR Midtjylland tiltrådte indstillingen, og besluttede herunder, at kommunerne selv foretager en behovsanalyse, såfremt den regionale styregruppe
ikke foretager én.

3.3.

Socialtilsyn Midt – årlig drøftelse
SAG-2017-00454 egl
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Baggrund
Socialtilsyn Midt fører tilsyn med 370 tilbud og ca. 1.600 plejefamilier, belig gende i de 19 midtjyske kommuner og Faaborg-Midtfyn Kommune. Socialtilsyn Midt godkender årligt ca. 15 nye tilbud og 150 plejefamilier. Socialtilsyn
Midt er brugerfinansieret via takster og objektiv finansiering.
På KKR's møde vil Børne- og familiechef Ken Engedahl og Tilsynschef Ulla
Bitsch Andersen orientere om Socialtilsynets aktiviteter og om taksterne for
2018.
Indstilling
Det indstilles at KKR Midtjylland:
– Tager orienteringen om Socialtilsynets aktiviteter til efterretning
– Drøfter finansieringen af socialtilsynet i 2018.
Sagsfremstilling
Socialtilsyn Midt er en vigtig samarbejdspartner for kommunerne. Socialtilsynet afrapporterer årligt om sit samlede virke i en årsrapport, der for 2016
kan ses på socialtilsynets hjemmeside her.
Det er fastlagt i bekendtgørelse om rammeaftaler på det sociale område, at
kommuner og region, i forbindelse med indgåelse af den sociale rammeaftale (styringsaftalen), skal drøfte finansieringen af socialtilsynet for det kommende år.
Fastsættelse af tilsyns- og godkendelsestaksterne samt den objektive finansiering er ikke en del af Rammeaftalen, men besluttes af Silkeborg Kommune med udgangspunkt i ensartede takstprincipper hos de fem socialtilsyn.
Socialtilsyn Midt indarbejdede i 2017 en besparelse i budgettet på 3,1 pct. i
forhold til 2016. Budgettet for 2018 er reguleret jf. KL’s pris - og lønfremskrivning og de fem socialtilsyns principper for dimensionering.
På KKR’s møde redegøres der for taksterne i 2018.
DASSOS drøftede sagen den 23. august 2017.
Beslutning
KKR Midtjylland tog orienteringen til efterretning, og anmodede om, at talmaterialet fremover udsendes med dagsordenen.
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3.4.

Afrapportering om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
SAG-2017-00454 frbe/jhp
Baggrund
Den 26. juni 2017 blev rapporten fra Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen offentliggjort. Udvalgsarbejdet blev nedsat som følge
af økonomiaftalen for 2016 mellem regeringen, KL og Danske Regioner. I efteråret forventes ministeren at komme med et politisk udspil på området
bl.a. på baggrund af udvalgets rapport. Det nærmere indhold i udspillet kendes endnu ikke.
Indstilling
Det indstilles, at KKR tager orienteringen om afrapporteringen fra Udvalget
om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen til efterretning.
Sagsfremstilling
Rapporten fra udvalget indeholder en samlet vision frem mod 2025 om, at
"sundhedsvæsenet understøtter patienten i at mestre egen sygdom i patientens nære miljø gennem høj, ensartet kvalitet og samarbejde, så patienten
kan leve et liv med højest mulig livskvalitet".
Udvalget har haft særligt fokus på tre målgrupper, hhv. den ældre medicinske patient, personer med kronisk sygdom og mennesker med psykiske lidelser. For hver af de tre målgrupper er der beskrevet en målsætn ing:
– Forebyggende indsatser, behandling, pleje og rehabilitering i forhold til
den veludredte ældre medicinske patient sker i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i 2025
– Forebyggende indsatser, behandling og rehabilitering i forhold til borgere
med de mest hyppige kroniske sygdomme sker i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i 2025
– Mennesker med psykiske lidelser oplever en sammenhængende indsats
og understøttes i selv at tage aktiv del i arbejdet hen mod bedring.
KL's mindretalsudtalelser til rapportens 20 anbefalinger
Rapporten indeholder 20 anbefalinger, som vil bidrage positivt til et stærkere
nært sundhedsvæsen, såfremt regeringen vælger at følge dem.
KL vurderer dog, at rapporten på flere områder ikke er ambitiøs nok og ikke i
tilstrækkelig grad imødegår den uplanlagte opgaveglidning til kommunerne.
Derfor har KL to mindretalsudtalelser i rapporten.
En af de væsentligste anbefalinger handler om at forny sundhedsaftalesystemet, så det bliver mindre bureaukratisk og administrativt tungt og mere
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fokuseret på politiske mål, og at det indeholder forpligtende aftaler om opgaver på tværs af kommuner, sygehuse og praktiserende læger.
Hertil har KL en mindretalsudtalelse om, at der på nationalt plan systematisk
bør følges op på opgaveudviklingen 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.
En anden meget væsentlig anbefaling er, at Sundhedsstyrels en skal udvikle
en national model for kvalitetsplanlægning i det nære sundhedsvæsen. Det
indebærer, at styrelsen inden for prioriterede områder beskriver anbefalinger
for de konkrete kommunale sundhedsopgaver, forebyggelses - og rehabiliteringsindsatser samt almen praksis og sygehusenes rolle. Anbefalingerne
skal beskrive tilrettelæggelsen og indhold, kompetencer, samarbejde og kapacitet m.v. i forhold til den givne indsats og skal baseres på den aktuelt
bedste viden forhold til at skabe effektive sundhedstilbud.
KL finder ikke denne anbefaling ambitiøs nok og har derfor en mindretalsudtalelse om, at modellen bør suppleres med en egentlig udviklingsplan for
flytning af opgaver til det nære sundhedsvæsen. Dette skal ligeledes sikre
en mere planlagt opgavefordeling i det nære sundhedsvæsen efter LEONprincippet.
Kadencen for indgåelse af sundhedsaftaler
Udvalget anbefaler derudover, at kadencen for indgåelse af sundhedsaftaler
ændres, så den næste sundhedsaftale først skal indsendes til Sundhedsstyrelsen den 1. juli 2019. Dette skal give bedre mulighed for, at de nyvalgte
politikere kan sætte sig ind i området og reelt være dem, der sætter retningen for de nye sundhedsaftaler. Ministeren har i brev af den 10. juli 2017 til
alle kommunalbestyrelser tilkendegivet, at hun følger anbefalingen og, at
den formelle ændring af bekendtgørelsen sker efter sommeren.
Sammenlægning af Sundhedskoordinations- og Praksisplanudvalg
Der har ikke kunnet opnås enighed om KL's forslag om at sammenlægge
Sundhedskoordinationsudvalg og Praksisplanudvalg, hvorfor initiativet fremgår som en KL-anbefaling. Danske Regioner finder det dog væsentligt, at arbejdstilrettelæggelse i de to udvalg koordineres, med henblik på at skabe et
så effektivt samspil som muligt.
./.

Oversigt over anbefalinger fra udvalget og KL's mindretalsudtalelser.
Beslutning
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KKR Midtjylland tiltrådte indstillingen.

3.5.

Besparelser på rutenettet og arbejdet med Midttrafiks trafikplan 2018-2022
SAG-2017-00454 jhp
Baggrund
Region Midtjylland har, grundet meget modstand, besluttet at udskyde en
besparelse på rutenettet til 2019. Inden da skal der gennemføres et analysearbejde, som foreslås forankret i Trafikstyregruppen, hvor kommuner, region
og Midttrafik er repræsenterede. Trafikstyregruppen arbejder i forvejen med
Midttrafiks trafikplan 2018-2022 og analysen forankres i styregruppen med
en udvidelse af kommissoriet.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland:
– Drøfter emner til Trafikstyregruppens analyse af rutenettet som indarbejdes i kommissoriet for analysen
– Tager orienteringen om arbejdet med Midttrafiks trafikplan 2018-2022 til
efterretning.
Sagsfremstilling
Analyse af trafikområdet
Region Midtjylland har i foråret 2017 udarbejdet og udsendt en plan for tilpasning af rutenettet, med begrundelsen, at der er en ubalance mellem
Midttrafiks budget og Region Midtjyllands ramme til kollektiv trafik, som man
har sat til 52 pct. af budgettet til regional udvikling.
Som følge af modstand har Regionsrådet valgt at udskyde besparelsen til
budgettet for 2019 og i stedet bede Trafikstyregruppen om at udarbejde en
analyse, der kan danne grundlag for beslutninger om rutenettet fra 2019.
Trafikstyregruppen arbejder i forvejen med Midttrafiks trafikplan 2018 -2022.
Som følge af dette skal Trafikstyregruppens arbejde ikke alene fokusere på
et strategisk hovednet, men også på det samlede kollektive trafikudbud i forhold til det fremadrettede behov.
Efter der er udarbejdet en analyse, bliver der et forhandlingsforløb og efterfølgende en beslutningsproces. Processen bliver åben og gennemsigtig med
inddragelse af alle kommuner både politisk og administrativt.
Kommissoriet for analysen godkendes på mødet i Kommunaldirektørnetværket den 6. oktober 2017.
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Status for det hidtidige arbejde med Midttrafiks trafikplan 2018-2022
Midttrafik og de øvrige trafikselskaber skal i henhold til lov om trafikselskaber mindst hvert fjerde år udarbejde en plan for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik, der varetages af trafikselskabet. Trafikplanen skal ta ge
udgangspunkt i den statslige trafikplan, der forventes offentliggjort omkring
årsskiftet 2017-2018, og skal som noget nyt indeholde et strategisk grundlag, der som minimum fastlægger de overordnede principper for rutenettet
og et flerårigt budgetoverslag.
Midttrafik har præsenteret et foreløbigt udkast til et strategisk hovednet og
øvrige ruter for Trafikstyregruppen. Det samlede rutenet i udkastet til trafikplanen består af:
– Et strategisk hovednet, som er rygrad i den kollektive trafik i regionen og
omfatter den statslige regionaltogsbetjening, letbanen, udvalgte regionalbusruter samt større bybusruter
– Øvrige regionale ruter, som tilgodeser regionale behov og med behovstilpasset frekvens
– Uddannelsesruter med minimumsbetjening morgen og eftermiddag
– Kommunale ruter, som tilgodeser lokale behov og med en frekvens, der er
behovstilpasset efter kommunalbestyrelsens vurdering
– Rutebaseret teletaxi eller flekstrafik kan tilbydes områder og tidsrum med
få passagerer.
Kontaktudvalget drøfter emnet på mødet den 25. august 2017.
./.

Kommissorium for arbejdet med trafikplan 2018-2022.
Notat om hovednettet i trafikplanen.
Hovednettet, kort.
Beslutning
KKR Midtjylland pegede blandt andet på følgende emner til analysen:
– Transparens i letbanens økonomi
– Betjening i øst og vest/land og by, herunder særligt uddannelsesinstitutioner (demografi og sikring af uddannelsesinstitutioner).
KKR Midtjylland understregede, at KKR vil forholde sig til analysen, når den
foreligger som et fælles vidensgrundlag.
Orienteringen om arbejdet med trafikplanen blev taget til efterretning.

3.6.

Samarbejde efter Kulturhovedstad 2017
SAG-2017-00454 egl
Baggrund
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Kulturhovedstad 2017-programmet kører hele 2017 og der startes mange
nye og gode kulturtiltag op i hele regionen, der udover at tiltrække mange
turister også viser, at kultur kan skabe fællesskab og udvikling.
Der er derfor taget initiativ til at samarbejde om at videreføre de gode erfaringer.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter muligheder for regionalt kultursamarbejde efter 2017.
Sagsfremstilling
Sagen er drøftet indledningsvis i KD-net, og de 19 kommuners indstilling i
sagen er nu under afklaring, herunder:
– Region Midtjylland som koordinerende i et evt. samarbejde
– Fokus på større projekter herunder gearing med EU projekter
– Sammenhæng mellem kommunale og regionale kulturinvesteringer
– Afsætte 1 kr. pr. indbygger.
Sagen drøftes med Region Midtjylland på kontaktudvalgsmødet den 25. august.
Beslutning
KKR Midtjylland var enige om, at det gode fra Kulturhovedstad 2017 skal
videreføres og, at der med fordel kan etableres en fælles overligger/retning
eller vision indenfor hvilken, hver kommune fastlægger sit engagement. KD net arbejder videre med en fælles model.
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4.

Udpegninger
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5.

KKR

5.1.

KL's evaluering af KKR
SAG-2017-00454 snm/egl/jhp
Baggrund
KL's bestyrelse besluttede i forbindelse med drøftelserne af den kommende
valgperiode i KL, at der skulle udarbejdes en evaluering af KKR af et eksternt konsulentfirma. Formålet med evalueringen er at få et grundlag for
drøftelser i de fem KKR og mellem KL og KKR om KKR arbejdet i næste
valgperiode. Evalueringen er nu afsluttet og forelægges KKR Midtjylland til
drøftelse.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter og tager KL's evaluering til efterretning.
Sagsfremstilling
Evalueringen tager udgangspunkt i interviews og en mindre spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af ca. 60 kommunalpolitikere, herunder KKR formandskaber, borgmestre, øvrige KKR-medlemmer, KKR-udpegede repræsentanter i regionale fora samt kommunalbestyrelsesmedlemmer, som
ikke er medlemmer af KKR. Overordnet set har det været vanskeligt at få
kommunalbestyrelsesmedlemmer, der ikke er direkte involveret i KKR arbejdet til at deltage i interviews. Det har måske en sammenhæng med
evalueringens konklusion om, at KKR opleves fjernt for kommunalbestyrelserne i det daglige.
Evalueringsrapporten er bygget op om de tre hovedtemaer, som bestyrelsen
fastlagde:
1)KKR som politisk koordinations- og mødeforum
På tværs af KKR fremhæves, at KKR fungerer godt til at koordinere interesser og indsatser på særligt sundhedsområdet og det specialiserede socialområde, mens KKR er udfordret på de områder, hvor kommunernes egeninteresse er relativ stærk, fx på infrastrukturområdet og erhvervs- og turismeområdet.
Evalueringen peger på, at KKR arbejdet er betinget af evnen til at finde politisk konsensus, og at der er formandskaber og en administrativ organisering, som formår at sikre involvering og koordinering lokalt og på tværs.
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KKR bruges både som et politisk-, koordinerende- og videndelingsforum. I
hvilken grad de forskellige dimensioner fylder er forskelligt fra KKR til KKR.
Generelt opfattes KKR i høj grad som et koordinerende forum. Evalueringen
fremhæver, at der er forskellige tilgange til, hvordan de enkelte KKR prioriterer mellem politiske drøftelser og koordineringsopgaver. Nogle KKR arbejder
med egentlige politiske målsætninger og programerklæringer, som kan være
med til at give retning for arbejdet i valgperioden.
Der peges på, at ubalancen i adgangen til embedsværket kan være en hindring for de menige kommunalbestyrelsesmedlemmer. Der peges på, at det
generelt kræver en vis politisk kapital at øve indflydelse på sagern e i KKR
på grund af de mange aktører og ofte langstrakte politiske processer.
Evalueringen viser, at KKR er et naturligt omdrejningspunkt for de tvær -kommunale samarbejder og for vidensdeling på alle niveauer – såvel politisk
som administrativt. I rapporten nævnes business regions og turismesamarbejder, som eksempler på tværkommunale samarbejder, hvor det kan være
mere naturligt med tværkommunale samarbejder, som rækker udover KKR.
Der peges på, at det i visse tilfælde kan give en vis uklarhed om opgavef ordelingen mellem KKR og disse tværkommunale fora.
Det enkelte KKR udpeger kommunale repræsentanter til en række regionale
fora. Det fremgår af rapporten, at sekretariatsbetjeningen af de KKR udpegede repræsentanter opleves forskelligt. I de mere centrale udvalg er
der en betydelig sekretariatsbetjening af medlemmerne, hvorimod de mindre
centrale udvalg ikke i væsentlig grad understøttes af KKR. Desuden peges
der på, at udpegede repræsentanter, som ikke er medlem af KKR, kan have
svært ved at vide, hvilke interesse og synspunkter de skal varetage.
Evalueringen nævner, at KKR også i stigende grad anvendes af eksterne relationer (som fx organisationer, uddannelsessteder m.v.) som en fælles indgang til kommunerne i regionen.
2) Relationen mellem KKR og kommunalbestyrelserne
Evalueringen peger på, at kendskabet til KKR, og det konkrete arbejde i
KKR, generelt er lavt blandt kommunalbestyrelserne. Hvordan og i hvilket
omfang kommunalbestyrelserne involveres og orienteres om arbejdet i KKR
varierer, viser rapporten.
For menige kommunalbestyrelsesmedlemmer tilkendegives, at KKR dagsordener og -materialer kan virke omfangsrige og svært tilgængelige.
Evalueringen peger ikke konkret på et behov for øget viden eller indflydelse
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på arbejdet i KKR. Og der peges også i rapporten på, at der sjældent opleves større uenigheder i kommunalbestyrelserne i forhold til de sager, som
kommer til behandling fra KKR.
Det fremhæves også i evalueringen, at kendskabet til KKR er højere blandt
kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er medlem af politiske fagudvalg,
som beskæftiger sig med emner, der også behandles i KKR. Det gælder
særligt det specialiserede socialområde og sundhedsområdet.
I nogle tilfælde er det lykkedes at højne interessen for og kendskabet til KKR
gennem målrettede temamøder, nævner rapporten. Derudover er der gjort
erfaringer med KKR-formandskaber, som har besøgt kommunalbestyrelser
og fagudvalg for at øge involveringen.
På tværs af interviewgrupper peges der på, at det er vigtigt med en indsats i
starten af en valgperiode for at introducere KKR i kommunalbestyrelserne.
Der udtrykkes en generel tillid til KKR's politikere og den bagvedliggende
administrative organisering, herunder diverse sekretariater og udvalg. Det
fremgår, at der er bred enighed om, at KKR har en værdi, om end det kan
være uklart i det nære politiske arbejde. Det nævnes, at det kan være et opmærksomhedspunkt, at arbejdet i KKR ikke dekobles kommunalbestyrelserne. Deltagelse af såvel borgmestre og menige kommunalbestyrelsesmedlemmer i KKR ses som en styrke, viser interviewene.
3) Relationen mellem KKR og KL
Evalueringen peger på, at relationen mellem KKR og KL ikke er tydelig i
kommunalbestyrelserne, og for så vidt heller ikke blandt medlemmerne af
KKR – det gælder for både borgmestre som øvrige medlemmer. Der fremgår, at formandskabet opleves som værende de, der varetager relationen til
KL, og det fremgår, at det tilkendegives der opbakning til.
Evalueringen viser, at nogle ønsker en større inddragelse af KKR i KL’s sager, som dog er blevet bedre end tidligere, fx ift. større udspil, herunder peges der på, at svarfrister og høringsperioderne til baglandet ofte er for korte.
Andre fremhæver tilfredshed med, at arbejdet i KKR primært fokuserer på
det tværkommunale samarbejde mellem kommunerne indenfor regionen.
KKR formandskaberne peger på, at særligt møderne mellem KL’s og KKR’s
formænd og næstformand er centrale for at sikre sammenhæng.
Som led i evalueringen har interviewpersonerne (56 besvarelser) også svaret på ni udsagn om KKR. Opsummerende viser besvarelsen, at:
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– KKR i høj grad er et godt koordineringsforum mellem kommunerne i regionen
– Der generelt er god opbakning til arbejdet i KKR
– Borgmestrene vurderer, at arbejdet i KKR er mindst vigtigt for kommunalbestyrelsen
– KKR i høj grad fremstår som en troværdig og kvalificeret repræsentant og
talerør for kommunerne over for regionen/øvrige samarbejdspartner
– KKR udvikler værdifulde fælles løsninger og politikker
– KKR understøtter implementeringen af fælles løsninger og politikker på
tværs af kommuner
– Samspillet mellem KKR og KL i mindre grad er klart
– KL i høj grad kan blive bedre til at inddrage KKR i relevante spørgsmål
– Viden om KKR' s arbejde i lav grad opleves som vigtigt for det politiske arbejde i kommunalbestyrelsen.
Evalueringen kan sammen med KKR s egen evaluering give inspiration til
KKR's drøftelser om næste valgperiode.
./.

Afrapportering, Evaluering af KKR, 2017.
Beslutning
KKR Midtjylland tiltrådte indstillingen.

5.2.

KKR Midtjyllands evaluering af KKR
SAG-2017-00454 jhp/egl
Baggrund
KKR Midtjylland besluttede på mødet den 15. juni 2017, at der skulle ske en
evaluering af KKR Midtjylland som forberedelse til næste valgperiode. Det
skulle ske gennem dels en mindre spørgeskemaundersøgelse blandt de udpegede og dels en drøftelse af tre spørgsmål i KKR om indeværende periodes arbejde.
De tre spørgsmål er udsendt til KKR's medlemmer.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter denne periodes arbejde ud fra:
– Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen blandt de udpegede
– Følgende spørgsmål:
– Hvilke erfaringer (gode/mindre gode) fra KKR arbejdet, der kan viderebringes til næste periode?
– Hvilke ideer, der kan viderebringes om samspillet med kommunalbestyrelserne?
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– Hvilke politiske signaler, der kan viderebringes til næste valgperiode?
Sagsfremstilling
Spørgeskemaundersøgelsen blandt de udpegede.
Der er udsendt et spørgeskema med tre spørgsmål til 44 udpegede. 31 har
svaret, hvilket giver en svarprocent på 70 pct.
Spørgeskemaet indeholdt følgende spørgsmål:
– Synes du, at du har kunnet varetage samtlige 19 midtjyske kommunes interesser?
– Hvordan synes du din relation til KKR/KKR formandskabet har været?
– Hvordan har den administrative opbakning været?
– Har du yderligere kommentarer/forslag?
Svarene viser samlet set:
– 81 pct. synes, at de i høj grad eller nogenlunde har kunne varetage de 19
kommuners fælles interesser. Der er 19 pct. der svarer, at de kun i ringe
grad har været i stand til det og af de 81 pct. er de kun 26 pct. der sva rer,
at de i "høj grad" har været i stand til at varetage samtlige kommuners interesser
– 74 pct. svarer, at deres relation til KKR og KKR's formandskab har været
passende. 26 pct. synes ikke den har været tæt nok
– Langt de fleste synes, at den administrative opbakning har været god (65
pct.) eller tilstrækkelig (29 pct.). 6 pct. synes ikke den har været god nok
Mange har haft yderligere kommentarer/forslag f.eks.:
– De, der bliver udpeget skal i langt højere grad samles og klædes på og
have kontakter til de øvrige kommuner
– 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
– Jeg synes det fungerer godt - måske en form fra rapportering fra de udpegede fora
– KKR er i region midt 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
– 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
– At dimensioneringsudvalgene nedlægges og slås sammen til et eller undergår en total omorganisering. De har ingen berettigelse med nuværende struktur
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– Dimensionerings udvalgenes indflydelse har været lig nul.
Spørgsmål til drøftelse i KKR
På mødet i KKR drøftes følgende spørgsmål:
– Nævn tre gode ting og tre mindre gode ting ved KKR s arbejde i indeværende periode?
– Har du ideer til, hvordan KKR s samspil med kommunalbestyrelser evt.
forbedres?
– Hvilke signaler bør gives videre til det politiske arbejde i KKR i næste
valgperiode?
./.

Evaluering af KKR Midtjylland.
Beslutning
KKR Midtjylland drøftede de udpegedes evaluering, og havde følgende
synspunkter på:
Hvad, der er godt:
– Relevante sager
– Frirum til diskussion før, der træffes beslutninger
– Udstikker politiske pejlemærker
– Forankringspunkt for arbejdet i de udvalg, som kommunerne er repræsenterede i
– Konsensus virker uden direkte demokratisk mandat
– Der er tillid til KKR, det er et godt netværk
– Vigtigt med tid til "blankt papir"
– I "kan-sager" fokuserer vi, hvor vi kan finde løsninger,
– Formandskabet har gjort det godt
Hvad, der kan forbedres:
– Mindre overlap til det Regionale Kontaktudvalg
– Ikke for mange sager, der er "handlet af" på forhånd
– Obs. på "borgmesterløse" partier
– Vigtigt, at kommunalbestyrelserne føler sig involverede
– Bedre forankring af "skal-sagerne" i fagudvalgene
– Demokratisk tilgængelighed er vigtig
– Evalueringen kan ligge tidligere i valgperioden.

5.3.

Temaer for politisk fokus i næste periode
SAG-2017-00454 jhp/egl
Baggrund
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Med en ny valgperiode følger, udover nye fordelinger af de politiske poster,
ny debat om det indholdsmæssige fokus i de sager, der arbejdes med.
Det kan derfor tage tid, at sikre "den røde tråd" og fokusering på de 19 kommuners fælles politiske opmærksomhedspunkter, pejlemærker og målsætninger i en ny valgperiode.
Det nye KKR hurtigst skal imidlertid hurtigst muligt give indspil til de udpegede og til andre regionale aktørers processer.
Derfor lægges der her op til en drøftelse af evt. anbefalinger af fælles polit iske opmærksomhedspunkter, pejlemærker og målsætninger, som det nye
KKR kan arbejde videre med.
Indstilling
Det indstilles:
– At KKR Midtjylland drøfter evt. anbefalinger af fælles politiske opmærksomhedspunkter, pejlemærker og målsætninger som det nye KKR kan arbejde videre med
– At drøftelserne opsamles i et forslag til "overdragelsespapir" til KKR's
godkendelse på mødet den 12. oktober 2017.
Sagsfremstilling
Det kan være fornuftigt, at sikre overlevering af erfaringer og opmærksomhedspunkter fra de 19 kommuners fælles politiske fokus og resultater i indeværende periode som indspil til drøftelser i det nye KKR, således, at der
hurtigst muligt kan skabes fælles fokus og fremdrift i interessevaretagelsen i
næste periode.
Udover synspunkter fremkommet under pkt. 5.2. kan udgangspunktet for
drøftelse af en evt. overlevering vedr. KKR's politiske fokus tages i de indspil, pejlemærker, mål og resultater som har stået centralt i KKR's arbejde
på de forskellige områder i denne periode, herunder:
– Sundhed
– Det specialiserede social-og undervisningsområde
– Erhvervsfremme, vækst og regional udvikling
– Beskæftigelse og uddannelse
– Kollektiv trafik og infrastruktur
– Andre områder (fx beredskabssammenlægning).
./.

Eksempler KKRs resultater 2014-2017

Beslutning
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KKR Midtjylland tog til efterretning, at der udarbejdes et forslag til et overdragelsespapir med fælles politiske opmærksomhedspunkter, pejlemærker
og målsætninger, som KKR kan arbejde videre med i næste periode.

5.4.

Principper for udpegning i næste valgperiode
SAG-2017-00454 egl/jhp
Baggrund
Der lægges op til en første drøftelse af KKR Midtjyllands udpegelse af politiske repræsentanter til regionale fora.
Drøftelsen vil ligge til grund for et forslag til en liste over KKR Midtjyllands
udpegelse af repræsentanter i næste valgperiode, der vil blive forelagt til
godkendelse på KKR-mødet i oktober.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland:
– Drøfter hvilke udvalg der skal udpeges til
– Drøfter principper for udpegelser af politiske repræsentanter til regionale
udvalg i den kommende valgperiode
– Får forelagt en endelig liste til godkendelse over, hvilke udvalg KKR
Midtjylland skal udpege repræsentanter til i næste valgperiode på mødet i
oktober 2017.
Sagsfremstilling
KKR foretager udpegelser, indstillinger og koordinering af valget af fælleskommunale repræsentanter til både regionale nævn, udvalg m.v., der nedsættes efter centrale bestemmelser (love, bekendtgørelser, overenskomster
m.v.), og til regionale organer, der nedsættes efter lokale aftaler (fx til lokale/regionale institutioner eller som led i samarbejdet mellem kommuner,
region, organisationer m.v. på fælles opgaveområder).
Ved overgangen til en ny valgperiode er det naturligt såvel at gøre status for
de hidtidige udpegelser som at se frem mod den nye valgperiode og overveje evt. ændringer i udpegelserne her.
1) Udvalg, der skal udpeges til i næste valgperiode
Overvejelserne tager udgangspunkt i en oversigt over de udvalg, der er udpeget til i indeværende periode, herunder drøftes særligt udvalgene på uddannelseområdet.
2) Principper, der skal lægge til grund for udpegelser
Herunder drøftes bl.a.:
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– Hvilke udvalg der repræsenteres af borgmestre/udvalgsformænd
– I hvilken grad, der skal være overlap mellem KKR medlemskab og af et
regionalt udvalg
– Om der er udvalg, hvor der skal være overlap i udpegelserne
– Om der er udvalg, hvor det er en fordel at udpege udvalgsformænd
– Om der skal være repræsentation af KKR medlemmer i alle regionale udvalg
– At udpegede, der ikke er medlem af KKR Midtjylland tilbydes en observatørpost.
På baggrund af drøftelserne vil der til næste møde i KKR Midtjylland være
en liste over, hvad KKR Midtjylland skal udpege repræsentanter til i næste
valgperiode.
./.

Liste over regionale udvalg KKR har udpeget til i perioden 2014-2017
Blå bog KKR Midtjylland 2014-2018.
Beslutning
KKR Midtjylland tog til efterretning, at der til næste KKR møder udarbejdes
en liste over hvilke udvalg, der skal udpeges til, samt hvilke principper, der
kan lægges til grund for udpegelsen.

5.5.

Konstituerende møde i det nye KKR Midtjylland 2018-20122
SAG-2017-00454 snm/jhp
Baggrund
Der holdes konstituerende møde i det nye KKR Midtjylland for valgperioden
2018-2022 onsdag den 24. januar 2018.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland tager orienteringen om datoen for det konstituerende møde i det nye KKR 2018-2022 til efterretning.
Sagsfremstilling
I henhold til forretningsordenen for KKR skal der holdes konstituerende møder i de fem nye KKR for valgperioden 2018-2022 senest den 31. januar
2018.
Det konstituerende møde i KKR Midtjylland afholdes onsdag den 24. januar
2018 kl.10.00. Forud for mødet vil der være mulighed for at holde politiske
gruppemøder. Mødet forventes afholdt i Silkeborg.
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På det konstituerende møde vælges KKR’s formand og næstformand, og
KKR udpeger kommunale repræsentanter til de forskellige regionale fora.
Endvidere skal KKR bl.a. fastsætte mødeplanen for 2018.
Beslutning
KKR Midtjylland tiltrådte indstillingen.
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6.

Punkter til næste møde

6.1.

Foreløbig oversigt over sager til KKR s næste møde
SAG-2017-00454 jhp/egl
Baggrund
Der afholdes møde i KKR Midtjylland den 10. oktober 2017.
Her fremlægges en foreløbig oversigt over sager til dagsordenen for mødet.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland:
– Tager den foreløbige sagsoversigt til efterretning
– Drøfter, om der er andre sager til dagsordenen.
Sagsfremstilling
– Børnehus Midt, årlig drøftelse
– Regional aftale med Væksthus Midjtylland
– Godkendelse af udpegelsesliste
– Godkendelse af "overdragelsespapir" med temaer for politisk fokus.
Beslutning
Den foreløbige sagsoversigt blev godkendt.
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7.

Eventuelt

7.1.

Eventuelt
SAG-2017-00454

Beslutning
Der var ingen sager under eventuelt.
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