
 

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 27. 
februar 2017 

SAG-2017-00452 jhp 

 

Baggrund 

Referat fra møde i KKR Midtjylland den 27. februar er udsendt den 8. marts 

2017 og kan desuden ses på KKR Midtjyllands hjemmeside: Referat 27. fe-

bruar 2017. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland godkender referatet fra møde i KKR 

Midtjylland den 27. februar 2017. 

 

 

 

http://www.kl.dk/Menu---fallback/Referat-af-mode-i-KKR-Midtjylland-den-27-februar-2017-id220349/?n=0&section=29800
http://www.kl.dk/Menu---fallback/Referat-af-mode-i-KKR-Midtjylland-den-27-februar-2017-id220349/?n=0&section=29800
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2. Siden sidst  

 

 

2.1. Orientering 

SAG-2017-00452 egl/jhp 

 

Baggrund 

KKR Midtjyllands formandskab orienterer bl.a. om følgende: 

– Møde med KL- og KKR-formandskaberne den 4. maj 2017 

– Møde med Regionsrådsformanden den 24. maj 2017 

– Kollektiv bustrafik – status for regionens beslutning om besparelser 

– Anbefalinger vedr. borgere med svære spiseforstyrrelser 

– De to RAR har afholdt konferencer. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

Møde med KL- og KKR-formandskaberne den 4. maj 2017 

På det seneste møde mellem formandskaberne var der fokus på flere af de 

sager, der er på KKR's dagsorden i dag, herunder de 150 nye pladser i be-

handlingspsykiatrien og KL's kommende interviewundersøgelse på tværs af 

de fem KKR.  

Desuden drøftedes regeringens udspil til den nye forberedende ungdomsud-

dannelse. 

 

Møde med regionsrådsformanden den 24. maj 2017 

Der blev orienteret om de kommende nye psykiatriske afdelinger med i alt 

150 pladser. 34 af pladserne forventes etableret i Midtjylland på tre lokatio-

ner og i eksisterende bygninger. Det blev bl.a. drøftet hvorledes der skal vi-

siteres til pladserne. Sagen er også på dagsordenen i dag (Pkt. 3.6.)  

 

Desuden blev følgende drøftet: 

– Revitalisering af fælles indspil til infrastruktur i Midtjylland 2013 

– Digital infrastruktur og national roaming 

– Arbejdet med regional udviklingsplan for den kommende periode. Regio-

nen lover en mere gennemskuelig og inddragende proces.  

 

Legacy – nyt samarbejde på kulturområdet 

Regionen lægger op til et samarbejde, hvor gode erfaringer og effekter fra 

Kulturhovedstad 2017 fastholdes. Sagen blev også drøftet på mødet med 

Bent Hansen, hvor der blev gjort opmærksom på, at der allerede eksisterer 

mange samarbejder på kulturområdet. 
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Regionen har indbudt til politisk møde om sagen den 21. juni 2017. 

 

Kollektiv bustrafik – status for regionens beslutning om besparelser 

Der holdes møder med alle kommuner om regionens beslutning om bespa-

relser for den kollektive trafik inden sommerferien. Kommunerne får en sam-

let oversigt over hvilke ruter, der drøftes på møderne. 

 

Anbefalinger vedr. indsatsen for borgere med svære spiseforstyrrelser 

Socialstyrelsen udsendte i november 2015 en udmelding til kommuner og 

regioner vedr. borgere med svære spiseforstyrrelser. I forlængelse af 

Midtjyllands afrapporteringen på denne udmelding har DASSOS og KOSU 

udarbejdet en række anbefalinger vedrørende indsatsen for disse borgere.  

Anbefalingerne, der vedrører forebyggelse, tidlig opsporing, behandling og 

fastholdelse, skal være med til at understøtte og styrke den samlede indsats 

på spiseforstyrrelsesområdet i Midtjylland. 

Anbefalingerne er udformet på baggrund af dialog med centrale aktører på 

området. 

Afrapportering og anbefalinger kan ses her: LINK 

 

De to RAR har afholdt konferencer 

 

De to RAR afholder årligt hver en beskæftigelsespolitisk konference, og i 

2017 er begge afholdt i maj måned. 

 

RAR Vestjylland afholdt konference den 22. maj under overskriften:  

"Står vi overfor en revolution på arbejdsmarkedet? Disruption, Industri - eller 

Arbejdsmarked 4.0 – kært barn har mange navne" 

Program og andet materiale fra konferencen ses her: LINK 

 

RAR Østjylland afholdt konference i samarbejde med Business Region Aar-

hus den 29. maj under overskriften: " Kvalificeret arbejdskraft er en forud-

sætning for vækst i østjyske virksomheder" 

Program og andet materiale fra konferencen ses her: LINK 

 

http://rammeaftale.viborg.dk/Indsatsomraader/Borgere-med-svaere-spiseforstyrelser
http://www.rar-bm.dk/da/Oestjylland/Om-RAR-Oestjylland/Beskaeftigelsespolitisk-konference-2017.aspx
http://www.rar-bm.dk/da/Oestjylland/Om-RAR-Oestjylland/Beskaeftigelsespolitisk-konference-2017.aspx
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3. Regionalpolitiske sager  

 

 

3.1. Unge på kanten af uddannelse og job – temadrøftelse med 
Stefan Hermann 

SAG-2017-00452 jhp/egl 

 

Baggrund 

Bekymringen for de mange unge, der er uden uddannelse eller arbejde er 

stigende, og der er kommet flere udspil og anbefalinger til hvordan vi får 

disse unge med. Desuden har kommunerne en lang række erfaringer med 

indsatser, der virker i forhold til denne gruppe unge. 

 

Senest er regeringen kommet med et udspil til en ny forberedende grundud-

dannelse. Udspillet baserer sig bl.a. på de anbefalinger, som Undervis-

ningsministeriets ekspertgruppe kom med i februar 2017. Ekspertgruppens 

formand Rektor for CBS Stefan Hermann vil på mødet lægge op til en drøf-

telse af perspektiverne i udspillet særligt med hensyn til kommunernes rolle i 

og muligheder for at løse udfordringerne. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter perspektiverne i regeringsudspi llet 

særligt med hensyn til kommunernes rolle i og muligheder for at løse udfor-

dringerne for gruppen af unge på kanten af uddannelse og job.  

 

Sagsfremstilling 

Siden 2005 er andelen af unge uden uddannelse eller job i Danmark steget 

med 50 procent fra ca. 8 procent til ca. 12 procent i 2016. 

 

Der er nu en faldende tendens i antallet af unge på offentlig forsørgelse, 

men andelen ligger stadig på godt 10 procent i Midtjylland, og der er fortsat 

bekymring for, at denne gruppe bliver sat langvarigt uden for  samfundet og 

uden muligheder for egenforsørgelse. 

 

I KKR-regi har vi drøftet dette i forskellige sammenhænge, bl.a. på en ud-

dannelseskonference og på møder i Uddannelsespolitisk Dialogforum og 

med beskæftigelsesudvalgsformændene. 

Konklusionerne fra disse drøftelser kan sammenfattes i fire punkter: 

– Disse unges problemer kræver håndholdte og individuelle indsatser 

– Det kræver tværfaglig tilgang på tværs af forvaltninger 

– Alle, også de unge, vil gerne bidrage og værdsættes 

– Virksomhedsnære indsatser kan have god effekt. 
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Kommunerne i Midtjylland har mange gode eksempler på sådanne projekter 

og indsatser, der virker, men oplever også at gruppen vokser og bliver 

større. Hvordan kan vi sikre indsatser, der virker for flere? 

 

Det har både KL og Undervisningsministeriets ekspertudvalg givet bud på, 

og senest er Regeringen kommet med et udspil. Her peges på, at de unge 

skal forberedes bedre til uddannelse, og at bl.a. kan ske gennem omorgani-

sering, forenkling og målretning af de forberedende tilbud. Samtidig lægges 

der op til, at ansvaret for dette samles i kommunerne, og at der skal ske en 

mere tværgående indsats. 

 

Der ventes indgået politisk forlig i Folketinget herom før sommerferien, hvor -

efter de lovgivningsmæssige rammer kan forberedes med henblik på ikraft-

trædelse til skoleåret 2018/19. 

 

Ekspertgruppens formand Rektor for CBS Stefan Hermann lægger op til og 

deltager i drøftelsen på mødet. 

 

./.. KL's udspil, februar 2017: Godt på vej - alle unge skal med 

Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse: Rapport og op-

summering, februar 2017 og Baggrundsmateriale  

Temamøde i Midtjylland om unge på kanten, februar 2017: Materiale fra te-

mamødet 

Regeringen maj 2017:  Tro på dig selv – det gør vi: Udspil og Resume 

 

 

3.2. Orientering om "Godt på vej mod uddannelse og job" 

SAG-2017-00452 krwp/egl/jhp 

 

Baggrund 

KL's bestyrelse har sat fokus på kommunernes samlede ansvar for 0-18 års 

området og er tidligere på året kommet med tre udspil under den samlede 

overskrift "Godt på vej". De tre udspil har været rettet mod henholdsvis dag-

tilbud, forældre og senest de forberedende ungdomsuddannelsestilbud. Det 

fjerde udspil under overskriften "Godt på vej" offentliggøres medio juni og 

har titlen – mod uddannelse og job. Fokus er her på de udfordringer, der er i 

forhold til at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.   

 

De fem KKR'er drøftede i foråret 2016, på opfordring fra KL's bestyrelse, 

hvordan man kan arbejde med at få flere unge til at vælge en erhvervsud-

dannelse. De input er indarbejdet i det kommende udspil.  

 

Indstilling 

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_81316/cf_202/Godt_p-_vej_-_Alle_unge_skal_med_-2017-.PDF
http://uvm.dk/aktuelt/i-fokus/reform-af-de-forberedende-tilbud/bedre-veje-til-en-ungdomsuddannelse/ekspertgruppens-anbefalinger
http://uvm.dk/aktuelt/i-fokus/reform-af-de-forberedende-tilbud/bedre-veje-til-en-ungdomsuddannelse/ekspertgruppens-anbefalinger
http://uvm.dk/aktuelt/i-fokus/reform-af-de-forberedende-tilbud/bedre-veje-til-en-ungdomsuddannelse
http://www.kl.dk/Menu---fallback/Temamode-om-unge-pa-kanten-id220750/?n=0&section=29800
http://www.kl.dk/Menu---fallback/Temamode-om-unge-pa-kanten-id220750/?n=0&section=29800
http://gymnasieskolen.dk/sites/default/files/regeringens_udspil_tro_paa_dig_selv_-_det_goer_vi.pdf
https://www.regeringen.dk/nyheder/udspil-paa-det-forberedende-omraade/
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Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter, hvordan KKR vil følge op regionalt 

på KLS udspil, for eksempel: 

– Udarbejdelse af en strategi for uddannelsespolitisk interessevareta-

gelse 

– Indgå lokale trepartsaftaler, der løfter den lokale erhvervs- og beskæfti-

gelsesindsats og bidrager til at sikre praktikpladser, understøtte vækst-

strategier m.v. 

 

Sagsfremstilling 

Det er følgende udfordringer, som KL ønsker at svare på med sit udspil:  

– Danmark mangler faglært arbejdskraft. For få elever vælger de erhvervs-

faglige ungdomsuddannelser. Det skyldes bl.a.:  

– Det er en generel samfundstrend, at en studentereksamen og de akade-

miske uddannelser har højeste status – ofte på bekostning af erhvervsud-

dannelserne 

– Det er svært for de unge at træffe et så specifikt karrierevalg i 9. klasse, 

som en erhvervsuddannelse fordrer 

– Folkeskolen udfordrer ikke elevernes uddannelsesvalg i tilstrækkelig grad 

– Uddannelsesinstitutionerne er udfordret af økonomi og bureaukrati, som 

bl.a. leder til en centralisering af udbuddet af uddannelserne og hård kon-

kurrence 

– Der er en række praktiske udfordringer for de unge, som eksempelvis 

geografisk spredning af uddannelser, der har stor betydning for de unges 

valg. 

 

KL’s svar på udfordringerne retter sig dels mod udskolingen og dels mod 

kommunerne/KKR, staten og erhvervsskolerne. Anbefalingerne falder under 

følgende seks overskrifter:    

– Lettere adgang til erhvervsskoler i hele landet 

– Bedre lokal forankring af erhvervsuddannelserne 

– Bedre kvalitet i erhvervsuddannelserne, så de matcher erhvervslivets be-

hov 

– En samlet og forenklet indsats i udskolingen med fokus på karrierelæring 

– En styrket praksis- og anvendelsesorienteret dimension i folkeskolen 

– En styrket kommunal forankring af arbejdet med overgange til ungdoms-

uddannelserne. 

 

KL lægger i udspillet op til, at KKR skal have en større koordinerende rolle i 

forhold til erhvervsskoleområdet. KL arbejder i den sammenhæng for, at:  

– Kommunerne skal have formel indflydelse på det geografiske udbud af er-

hvervsuddannelser via KKR  
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– Den kommunale repræsentation i erhvervsskolernes bestyrelse styrkes 

ved at repræsentationen udvides med et medlem, så der fremover udpe-

ges to kommunale medlemmer – en politisk og en på strategisk admini-

strativt niveau. 

 

Derudover anbefaler KL i udspillet, at KKR arbejder for at udarbejde en stra-

tegi for uddannelsespolitisk interessevaretagelse for at styrke den kommu-

nale repræsentation i erhvervsskolernes bestyrelser. 

 

 

3.3. Rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og under-
visningsområde 

SAG-2017-00452 egl 

 

Baggrund 

Den administrative styregruppe (DASSOS) har udarbejdet et forslag til den 

årlige rammeaftale for 2018 om fælles udviklingstiltag og vilkår for anven-

delse af specialiserede social- og undervisningstilbud i den midtjyske region. 

I forslaget lægges der op til særligt fokus på voksen-handicapområdet, me-

toder til effektvurdering samt videreførelse af det samlede reduktionsmål på 

3 procent til og med 2018.  

 

Forslaget til den sociale rammeaftale skal, efter anbefaling fra KKR, frem-

sendes til godkendelse i de 19 byråd og i Regionsrådet. 

 

KD-net behandlede sagen den 19. maj 2017 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland anbefaler, at forslaget til Rammeaftale 

2018 godkendes i de 19 byråd og i Regionsrådet senest den 15. oktober 

2017. 

 

Sagsfremstilling 

De 19 kommuner samt regionen skal årligt indgå en rammeaftale om hvorle-

des, der sikres specialiserede social- og undervisningstilbud i den samlede 

region, på hvilke vilkår kommunerne kan anvende disse tilbud, hvis de ikke 

selv driver dem samt, hvordan kommunerne og regionen sammen vil ar-

bejde for at udvikle tilbuddene. 

 

DASSOS har derfor udarbejdet et forslag til Rammeaftale for 2018, der med 

et politisk forord nu forelægges KKR. 

 

Forslaget er både i indhold og form forenklet i forhold til tidligere års ramme-

aftaler. 
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Desuden har kommunerne og Region Midtjylland undervejs i processen haft 

mulighed for lokale drøftelser af KKR's forslag til vision og pejlemærker.  

18 af kommunerne samt Region Midtjylland har tilkendegivet opbakning til 

KKR's foreslåede vision og pejlemærker for Rammeaftale 2018. 

Enkelte kommuner har desuden stillet forslag til yderligere pejlemærker og 

præciseringer, som er blevet indarbejdet i rammeaftaleforslaget.  

 

Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.  

 

I Udviklingsstrategien for 2018 tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der 

er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes be-

hov for specialiserede   tilbud   og   det   samlede   udbud   af   tilbud, der er 

omfattet af rammeaftalen på både voksenområdet og børn- og ungeområ-

det. 

 

Der peges desuden på to fælles udviklingsområder i 2018: 

– Voksenhandicap – implementering af rammepapir 

– Effekt og progression - hvordan ved vi, at indsatsen virker? 

 

I Styringsaftalen for 2018 lægges der op til, at gennemføre sidste år af  

KKR's beslutning om, at kommuner og region skal udmønte en takstreduk-

tion på minimum 3 procent. I perioden 2015- 2018 med  mulighed for at 

medregne den reduktion af taksterne, der er gennemført fra 2014-2015. 

 

Desuden fastlægges en række konkrete aftaler om principper for bl.a. finan-

siering, takstberegning og betalingsmodeller i Styringsaftalens bilag.  

  

./. Indhentning af bemærkninger til Rammeaftale 2018.  

Indkomne bemærkninger til vision og pejlemærker for Rammeaftale 2018. 

Udkast til Rammeaftale 2018 

Rammeaftalens bilag er tilgængelige på hjemmesiden her 

Rammeaftalen 2017 og tidligere år er tilgængelige på hjemmesiden : her 

 

 

3.4. KL-udspil på voksensocialområdet "Fælles om Fremtidens 
Socialpolitik" 

SAG-2017-00452 mta/egl 

 

Baggrund 

KL offentliggjorde den 10. maj 2017 et politisk udspil på voksensocialområ-

det med titlen "Fælles om Fremtidens Socialpolitik". Udspillet er blevet til på 

baggrund af en forstærket dialog med bl.a. brugerorganisationer og de fag-

lige organisationer.  

 

http://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/%20Rammeaftale-2018
http://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale
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Desuden drøftede KKR Midtjylland en synopsis for indspillet på mødet den 

22. november 2016. 

 

Grundstenen i udspillet er rehabilitering og borgernes egne ressourcer og 

ønsker. Med udspillet lægger KL op til, at velfærd er langt mere end det, en 

kommune kan tilbyde i form af ydelser til borgerne. Velfærd er i lige så høj 

grad noget, som vi skaber sammen. Udspillet indeholder en række hand-

lingsanvisende anbefalinger til såvel kommuner som stat og øvrige aktører 

på området inden for fem temaer; rehabilitering, beskæftigelse boliger, hel-

hedssyn på tværs af social og sundhed og mere praksisnær viden.  

 

En række af anbefalingerne berører emner, som allerede indgår i rammeaf-

talesamarbejdet og i det tværkommunale samarbejde på social- og sund-

hedsområdet i Midtjylland. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland:  

– Drøfter udspillet 'Fælles om Fremtidens Socialpolitik' med henblik på 

hvordan KKR kan følge udspillet op regionalt, fx ved at understøtte kom-

munernes politikudvikling inden for de enkelte temaer, medvirke t il at 

fremme tværkommunale samarbejder og indgå i dialog med brugerorgani-

sationer og de faglige organisationer 

– Orienterer KL om, at der i Midtjylland allerede arbejdes tværkommunalt 

med fire af udspillets temaer fx er rehabilitering, beskæftigelse, helheds-

orienteret og tværgående indsats samt dokumentation af effekter, der alle 

er elementer i vores rammeaftaler og i arbejdet med de fælles mål på vok-

senhandicapområdet 

– Drøfter evt. andre forslag til aktiviteter eller initiativer, som kan indgå i 

KL's arbejde med en plan for det videre arbejde med udspillets anbefalin-

ger. 

 

Sagsfremstilling 

Baggrunden for udspillet er et socialområde i rivende udvikling med æn-

drede rammer for, hvordan socialpolitik tænkes og implementeres i praksis. 

Det udfordrer også samarbejdet mellem aktørerne på området, som det bl.a. 

kunne ses i forbindelse med revision af servicelovens voksenbestemmelser.  

KL har derfor siden efteråret haft en forstærket dialog på voksensocialområ-

det. Blandt andet har KL og DH i første halvår af 2017 i fællesskab med en 

værtskommune (og i rammeaftaleregi) afholdt regionale arrangementer for 

de lokale handicapråd og kommunale ledere og medarbejdere.  

 

Udspillet har til formål, at:   

– Skabe en platform for en konstruktiv dialog med interessenter på området 

– brugerorganisationer, faglige organisationer m.v. 
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– Understøtte KL’s interessevaretagelse over for Folketing, ministerier m.v.  

– Understøtte kommunernes politikudvikling på voksen-socialområdet. 

 

Udspillets afsæt er den kommunale virkelighed, hvor flere og flere borgere 

efterspørger hjælp og støtte i en tid, hvor kommunernes økonomiske ramme 

er under pres. Men som udspillet understreger, betyder det ikke, at kommu-

nerne holder op med at tænke udvikling. Der er i kommunerne et konstant 

fokus på, hvordan tingene kan gøres bedre. Det eksemplificeres bl.a. i ca-

ses fra en række kommuner. 

 

Udspillet kommer med en række anbefalinger inden for fem temaer:  

– Med rehabilitering som afsæt: Her anbefales det bl.a., at kommunerne 

med afsæt i rehabiliteringsbegrebet sætter mål for og følger op på, hvor-

dan deres indsatser understøtter borgerens livsmestring. I forlængelse 

heraf lægges vægt på, at regeringen understøtter kommunernes mulighed 

for at arbejde rehabiliterende. 

– Det er socialt at tænke beskæftigelse: Her anbefales det bl.a., at inklusion 

på arbejdsmarkedet er det styrende mål for indsatser på tværs af social, 

sundhed og beskæftigelse.  

– Boligen som ramme for det gode liv: Her anbefales det, at regeringen æn-

drer boliglovgivningen, så kommunerne får langt bedre muligheder  for at 

arbejde rehabiliterende i den eksisterende boligmasse; samt at der sikres 

bedre rammer for at tilvejebringe billige boliger.  

– Helhedssyn på tværs: Her anbefales det bl.a., at det samlede psykiatri -

område opprioriteres nationalt samt, at det bør undersøges, om der de 

senere år er sket en forskydning af ressourcer fra behandling til udredning 

og mellem målgrupper. Det anbefales desuden, at kommuner og region i 

sundhedsaftaleregi styrker dialogen om betydningen af reduktionen i ind-

læggelsestid samt stigningen i borgertilgang.  

– Mere praksisnær viden om effekt af sociale indsatser: Det anbefales bl.a., 

at kommunerne styrker deres forpligtende samarbejde om at anvende en 

fælles dokumentationspraksis på socialområdet. 

 

KL har som led i arbejdet med udspillet offentliggjort en række analyser i 

Momentum, som understøtter udspillet anbefalinger. Der er bl.a. offentlig-

gjort en analyse af væksten i borgere, som modtager § 85-støtte samt en 

analyse, som viser udviklingen i behandlingspsykiatrien for udvalgte mål-

grupper. 

 

KL's sekretariat er på nuværende tidspunkt i gang med at udarbejde en 

plan, der nærmere beskriver, hvordan KL arbejder med udspillets anbefalin-

ger. Dette arbejde tager både afsæt i igangværende aktiviteter samt nye ini-

tiativer. 
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Udspillet ligger på KL’s hjemmeside http://www.kl.dk/Kommunale-opga-

ver/Social-service/KL-mener-/Fremtidens-socialpolitik/  

 

 

3.5. Psykiatrianalyse, Midt 

SAG-2017-00452 egl/jhp 

 

Baggrund 

På mødet den 27. februar 2017 anmodede KKR Midtjylland de administra-

tive styregrupper DASSOS og KOSU om at udarbejde en kortlægning af 

psykiatriområdet, herunder også en fælles kommunal målsætning.  

 

Styregrupperne har arbejdet med KKR Midtjyllands anmodning og vender til-

bage med forslag til indhold og proces for opgaven. 

 

KKR Midtjylland skal her drøfte styregruppernes tilbagemelding. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland godkender forslaget til kommissoriet for 

psykiatriområdet. 

 

Sagsfremstilling 

KKR Midtjylland har gennem en længere periode temasat og drøftet udvik-

lingen på psykiatriområdet og har senest anmodet DASSOS og KOSU (ad-

ministrative styregrupper indenfor rammeaftale- og sundhedsområdet) om at 

udarbejde: 

– Overblik over de kommunale tilbud til borgere med psykiske lidelser 

– Overblik over de nuværende og planlagte tværsektorielle indsatser 

– Dokumentation for de økonomiske konsekvenser af den regionale omlæg-

ning fra stationær til ambulant behandling 

– Forslag til en fælles kommunal målsætning for borgere med psykiske og 

lidelser. 

 

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

indsatser og tværfaglige initiativer, der virker. Endvidere var det et ønske, at 

kommunerne medvirker til forskning på området. 

 

Kommissorium for indspil til KKR 

Sekretariaterne har i samarbejde med repræsentanter fra DASSOS og 

KOSU udarbejdet et udkast til et kommissorium (vedlagt)  

 

Sekretariaterne gennemfører i maj/juni en kvalitativ kortlægning af indsatser, 

udfordringer/dilemmaer og best practice i seks midtjyske kommuner. 

 

http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Social-service/KL-mener-/Fremtidens-socialpolitik/
http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Social-service/KL-mener-/Fremtidens-socialpolitik/
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Kortlægningen omhandler kommunernes borgerrettede indsatser, tværsek-

torielle indsatser, overgange (interne og tværsektorielle) samt økonomi og 

konsekvenser i forhold til opgaveudviklingen på psykiatriområdet. 

 

Kortlægningen gennemføres frem mod mødet i KKR Midtjylland den 1. sep-

tember 2017. Den målsættende del af arbejdet kan herefter forankres i det 

nye KKR i den kommende valgperiode.  

 

Resultaterne af kortlægningen vil indgå i det videre arbejde med implemen-

tering af psykiatriplanen for Region Midtjylland, den næste generation af 

Sundhedsaftalen og Rammeaftalen. 

 

./.            Forslag til kommissorium  

 

 

3.6. Lovforslag om etablering af nye psykiatriske afdelinger 

SAG-2017-00452 tle/egl 

 

Baggrund 

Som opfølgning på den politiske aftale fra efteråret 2016 om forebyggelse af 

vold på botilbud, er der fremsat lovforslag om oprettelse af 150 særlige plad-

ser på psykiatriske afdelinger i regionerne. Pladserne skal stå klar primo 

2018, og Sundheds- og Ældreministeriet har tilkendegivet, at fordelingen af 

de 150 pladser ikke meldes centralt ud, men bør aftales lokalt med kommu-

nal involvering. 

 

Med henblik på at sikre den fornødne kommunale involvering samt danne 

grobund for hensigtsmæssigt samarbejde med regionerne om de nye afde-

linger, fremsendes sagen til drøftelse i KKR Midtjylland. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland: 

– Drøfter, hvordan de fælleskommunale interesser i forbindelse med plan-

lægning og etablering af de nye psykiatriske afdelinger varetages, herun-

der grundlaget for og tilrettelæggelse af dialog og samarbejde med regio-

nen  

– Anmoder KOSU og Forretningsudvalget for DASSOS om at igangsætte en 

administrativ forberedelse af planlægningen af de nye psykiatriske afde-

linger med hovedvægt på samarbejdet med regionen om fx: 

– Planlægning af kapacitet 

– Etablering af de kommende visitationsfora med tydelige visitations-

kriterier og –procedurer 

– Procedurer for samarbejde mellem de kommende afdelinger og kom-

munerne, samt  
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– Monitorering af visitation til og brug af de kommende afdelinger  

– Anmoder KOSU og Forretningsudvalget for DASSOS om at udarbejde et 

administrativt oplæg herom til drøftelse på det næste KKR-møde. 

 

Sagsfremstilling 

Der er nu fremsat lovforslag om oprettelse af 150 særlige pladser i den regi-

onale psykiatri med kommunalt visitationsansvar. 

 

Målgruppen er en afgrænset gruppe af borgere, der efter et behandlingsop-

hold kan udsluses til et kommunalt støttetilbud.  

 

Udvalgte elementer i forslaget er at, 

– der etableres nye særlige afdelinger for den nævnte målgruppe i be-hand-

lingspsykiatrien med i alt 150 nye sengepladser, hvor der kan ydes en reha-

biliterende indsats under kontrollerede former 

– afdelingerne skal være målrettet en særlig gruppe af borgere med svære 

psykiske lidelser og ofte også et svært behandleligt misbrug, og som i dag 

typisk genindlægges i psykiatrien mange gange i løbet af et år 

– pladserne etableres med hjemmel i den eksisterende psykiatrilov og med 

respekt for de grundlæggende rettigheder, som er en del af behandlings-

psykiatrien i regionsregi. 

– kommunerne finansierer 80 pct. af den forudsatte årspris pr. plads på 1,75 

mio. kr. Kommunerne dækker også omkostninger til eventuelt tomme plad-

ser. 

 

Derudover skabes der, med et forslag til ændring af lov om social service, 

mulighed for, at en kommunalbestyrelse, der træffer afgørelse om visitation 

til en af de 150 pladser, kan gøre afgørelsen betinget af, at borgeren sam-

tykker til opsigelse af borgerens eksisterende bolig i længerevarende botil-

bud efter serviceloven. 

 

KL er dog opmærksom på, at der også er udfordringer ved forslagene. KL 

har lagt afgørende vægt på, at de økonomiske forudsætninger skal være re-

alistiske. Kommunernes høje finansieringsandel hviler på en forudsætning 

om, at de sociale tilbud skal aflastes i forhold til nogle af de mest ressource-

krævende borgere. KL mener ikke, at forslaget giver de nødvendige redska-

ber til at sikre udgiftsneutralitet. Derfor har KL rejst forslaget som en del af 

de politiske drøftelser i forbindelse med den netop indgåede økonomiaftale 

for 2018. Der er en fælles forståelse med regeringen af, at det i praksis kan 

være vanskeligt at realisere besparelser, der modsvarer merudgifterne til de 

nye pladser fuldt ud.  

 

På baggrund af ovenstående fælles forståelse er det aftalt, at der foretages 

en løbende monitorering vedr. de nye pladser i psykiatrien, og at parterne 
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følger op herpå. For nogle kommuner vil der være brug for at bruge en andel 

af den aftalte realvækst som bidrag til finansiering af de nye pladser. Dertil 

kommer, at kommunerne DUT-kompenseres med 37,0 mio. kr. årligt, hvilket 

bl.a. skal dække udgifter til opnormering for målgruppen på de nye pladser.  

 

Til brug for ovennævnte monitorering er det væsentligt, at der følges op på 

centrale aktivitetstal. Det drejer sig bl.a. om antallet af pladser, belægnings-

procenter og opholdsvarighed. Derudover bør der følges op på henvisnings-

mønstre, herunder hvem, der tager initiativ til indstillingen af borgeren, samt 

hvorvidt borgeren forud for visitationen opholder sig i socialt regi eller i be-

handlingspsykiatrien. Det bør samtidig følges tæt, at etableringen af de nye 

særlige afdelinger ikke bør medføre reduktion i de øvrige pladser  i behand-

lingspsykiatrien. 

 

I de enkelte regioner kan der med fordel etableres samarbejder mellem 

kommuner og regioner om etableringen af de nye psykiatriske afdelinger. 

Samarbejdet vil forventeligt omfatte planlægning af kapacitet, herunder også 

en behovsvurdering i forhold til fordelingen af pladserne på tværs af de fem 

regioner, etablering af de kommende visitationsfora, procedurer for samar-

bejde mellem de kommende afdelinger og kommunerne samt monitorering 

af brugen af de kommende afdelinger og henvisningsmønstre, jf. ovenstå-

ende. 

 

 

3.7. Status for arbejdet i Udvalget om det nære og sammenhæn-
gende sundhedsvæsen 

SAG-2017-00452 frbe/jhp 

 

Baggrund 

Regeringen, KL og Danske Regioner har i økonomiaftalen for 2016 aftalt at 

igangsætte et udvalgsarbejde om det nære og sammenhængende sund-

hedsvæsen. Udvalget forventes at afrapportere i juni 2017. På baggrund 

heraf vil Sundhedsministeriet formentlig i efteråret 2017 offentliggøre rege-

ringens plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland tager orienteringen om arbejdet i Udvalget 

om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Det foreliggende udkast til udvalgsrapport indeholder en række relevante ini-

tiativer, som vil bidrage positivt til det nære og sammenhængende sund-

hedsvæsen. Den uplanlagte opgaveglidning fra regioner til kommuner har 

dog været vanskelig for alvor at få hånd om i udvalgsarbejdet.  
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KL har derfor foreslået, at udvalget skal anbefale, at Sundhedsstyrelsen ud-

arbejder en klar og entydig faglig udviklingsplan for det nære sundhedsvæ-

sen. Planen skal forpligte alle parter og bidrage til et helhedssyn på opgave-

løsningen i det nære sundhedsvæsen. Den vil kunne give anledning til at 

flytte opgaver og stille konkrete krav til kvalitet og kompetencer i opgaveløs-

ningen. Planen skal bidrage til en planlagt og aftalt opgaveudvikling af det 

nære sundhedsvæsen. Formen og indholdet i et sådant arbejde drøftes i ud-

valget i maj og juni, og der hentes inspiration fra specialeplanlægningen på 

hospitaler samt kvalitetsstandarderne for kommunale akutfunktioner. 

 

Sundhedsaftalesystemet er også til drøftelse i den sidste del af udvalgsar-

bejdet. KL har foreslået, at 

– der sker en forskydning af aftaleperioden, så aftalen først skal være 

indgået ved udgangen af andet valgår 

– der sikres klarere rammer for opgaveoverdragelse på nationalt niveau, 

bl.a. med en tjekliste for, hvad der skal aftales (bl.a. økonomi) 

– der gives plads til politiske prioriteringer i sundhedsaftalerne, dels ved 

at forenkle de mange nationale krav til indholdet og dels ved at tage 

områder ud af sundhedsaftalerne og løfte dem til nationalt niveau, så-

fremt der er evidens på området 

– Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget sammenlæg-

ges. 

 

Danske Regioner og KL er enige om forskydning af perioden og forlængelse 

af de nuværende aftaler. 

  

I forhold til forskydning af sundhedsaftaleperioden vil det konkret betyde, at 

de gældende sundhedsaftaler skal forlænges i ét år, således at næste sund-

hedsaftaler først skal træde i kraft og indsendes til Sundhedsstyrelsen ved 

udgangen af december 2019. På trods af enighed i udvalget er det usikkert, 

om Sundhedsministeriet kommer med en udmelding herom før udvalget af-

rapporterer i juni. En forlængelse af de nuværende sundhedsaftaler kan be-

sluttes af sundhedsministeren, mens øvrige forandringer vil kræve lovæn-

dringer og dermed mere tid. Så snart en forlængelse er udmeldt vil KL's se-

kretariat orientere kommunerne via KKR-sekretariaterne. 

 

Endelig forventes udvalget at anbefale en række tiltag, med relevans for 

kommunerne, bl.a.: 

– Målretning af regionernes rådgivningsforpligtelse og udgående funktioner 

samt bedre adgang til almen praksis 

– Specialuddannelse i sygepleje (Sundhedsstyrelsen er efter anbefaling fra 

udvalget i gang med at udforme en specialuddannelse til sygeplejersker 
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målrettet de kommunalt ansatte sygeplejersker og sygeplejersker i almen 

praksis)  

– Mere fleksibelt brug af kompetencer og sikring af, at lovgivningen svarer til 

de ændringer, der er sket i det nære sundhedsvæsen, hvor kommunerne lø-

ser langt flere opgaver på delegation fra læger  

– Bedre adgang til at dele data mellem sektorer. 

 

 

3.8. Dimensionering af SOSU- og PAU-uddannelserne i 2018 

SAG-2017-00452 jhp 

 

Baggrund 

I 2016 blev der indgået en toårig dimensioneringsaftale for social-og sund-

hedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse. Aftalen imø-

dekommer kommunerne med øget mulighed for at uddanne flere social - og 

sundhedsassistenter og færre social- og sundhedshjælpere samt et lavere 

niveau for tilgangen af pædagogiske assistenter. Kommunernes andel af di-

mensioneringen på de to social- og sundhedsuddannelser fordeles mellem 

de fem KKR-områder efter samme fordelingsnøgle som blev anvendt i forde-

lingen for 2017. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland:  

– Fordeler de regionale måltal for social- og sundhedshjælpere og social- og 

sundhedsassistenter i 2018 mellem kommunerne efter den samme forde-

lingsnøgle, som anvendes for dimensioneringen i 2017  

– Tager til efterretning, at kommunerne optager 54 ekstra SOSU-assistent-

elelever i 2018 

– Dimensionerer optaget af PAU-elever i 2018 efter kommunernes tilkendegi-

velser. 

 

Sagsfremstilling 

Social- og sundhedsassistent uddannelsen  

På social- og sundhedsassistentuddannelsen skal kommuner og regioner, 

som minimum samlet oprette 4.700 praktikpladser i 2018. Kommunernes an-

del heraf er 3.337 og regionernes andel er 1.363 praktikpladser. Hertil kom-

mer 300 pladser, som oprettes af de kommuner, der har behov for at sup-

plere egen kvote. Kommunerne har via KKR tilkendegivet, at de i 2018 op-

retter 3.448 pladser på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Regio-

nerne opretter samtidig 1.363 pladser, hvilket giver en samlet 2018 dimensi-

onering på i alt 4.811 pladser på assistentuddannelsen.  

 

De fleste kommuner og skoler melder om et fint optag på grundforløb 2 til 

SOSU-assistentuddannelse. Dog tyder de første tilbagemeldinger på, at en 
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gruppe elever vælger at skifte fra assistent til hjælperuddannelsen undervejs 

i grundforløbet.  

 

Social- og sundhedsassistent  

 

 

Social- og sundhedshjælperuddannelsen 

På social- og sundhedshjælperuddannelsen skal kommunerne som mini-

mum oprette 2.200 pladser. Hertil kommer ligeledes 300 pladser, som kan 

oprettes af kommuner der finder behov herfor. Tilbagemeldingerne er, at 

kommunerne samlet set opretter 2.231 pladser på social- og sundhedshjæl-

peruddannelsen.  

 

Tilgangen til hovedforløbet på SOSU-hjælper uddannelsen er betinget af op-

taget på grundforløb 2 til SOSU-hjælperuddannelsen. En del social- og 

sundhedsskoler har allerede nu tilkendegivet, at de har for få ansøgere til 

deres grundforløbspladser hvilket betyder, at det med den nuværende til-

gang til grundforløb 2 formodentlig bliver vanskeligt at fylde alle de dimensi-

onerede SOSU-hjælper pladser i 2018  

 

Social- og sundhedshjælper  

 

Pædagogiske assistentuddannelse (PAU) 
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Til den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) skal kommunerne som 

følge af den to årige dimensioneringsaftale mellem KL, LO og staten tilveje-

bringe 700 uddannelsesaftaler pr. år i årerne 2017-2018. I aftalen tæller 

også de voksne elever med, som kommunerne er forpligtet til at uddanne 

som følge af overenskomsten. 

 

Kommunerne har via KKR tilkendegivet, at de samlet set vil oprette 822 

pladser hvilket altså ligger mere end 100 pladser over det aftalte. Fordelin-

gen på KKR niveau er som følger: 

 

 

./. Dimensionering 2018 af SOSU-assistent-, SOSU-hjælper og PAU- elever, 

2018, fordelt i de midtjyske kommuner. 

 

 

3.9. Reduktion og ny fordeling af flygtningelandstallet for 2017 

SAG-2017-00452 egl 

 

Baggrund 

Danmark modtager årligt et vist antal kvoteflygtninge og fordelingen af flygt-

ningene til boligplacering i kommunerne beregnes derefter af Udlændinge-

styrelsen i en fast matematisk model. 

 

Hvis det samlede antal flygtninge senere forventes af afvige mere end 50 

procent fra det aftalte, sker der en ny beregning af fordelingen i modellen. 

 

Dette er nu tilfældet for 2017 hvorfor Udlændingestyrelsen har foretaget en 

ny beregning af fordelingen. Den viser, at de 19 midtjyske kommuner nu for-

ventes at modtage i alt 1.069 flygtninge i 2017. Dette svarer til godt 27 pro-

cent af det oprindeligt forventede antal. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland godkender Udlændingestyrelsens nye be-

regnede fordeling af flygtninge i 2017, mellem de 19 midtjyske kommuner.  

 

Sagsfremstilling 
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Udlændingestyrelsen har i brev af 18. april 2017 udmeldt, at landstallet for 

flygtninge i 2017 nedjusteres fra 8.500 til 4.000 personer til boligplacering i 

kommunerne.  

 

Styrelsen har i samme brev genberegnet kommunefordelingen efter den 

sædvanlige matematiske model. 

Den nye beregning viser, at det samlede flygtningeantal i 2017 ny forventes 

at fordele sig således på de fem regioner: 

 

Hovedstaden 1.083 

Sjælland    561 

Syddanmark    589 

Midtjylland 1.069 

Nordjylland    698 

Total (landstal) 4.000 

 

Som vanligt var der mulighed for at indgå aftale om en anden regionalforde-

ling og deraf følgende anden kommunefordeling. 

 

Kontakt mellem de fem KKR’s formandskaber viste imidlertid, at der ikke var 

grundlag for at indgå frivillige aftaler om regionskvoterne, hvorfor det fore-

slås, at de 1.069 forventede flygtninge i Midtjylland fordeles som beregnet af 

Udlændingestyrelsen, jf. den følgende tabel: 

 

 

Fordeling 

2016 

Fordeling 

2017 pr. 

16. juni 

2016 

Forslag til 

ny fordeling 

2017 

Favrskov  221 143 11 

Hedensted  207 199 66 

Herning  308 283 85 

Holstebro  227 186 41 

Horsens  222 183 17 

Ikast-Brande  152 149 51 

Lemvig  89 81 20 

Norddjurs  159 152 47 

Odder  96 21 - 

Randers  376 304 78 

Ringkøbing-Skjern  247 218 64 

Samsø  22 23 10 

Silkeborg  363 345 111 

Skanderborg  263 211 55 

Skive  209 160 33 

Struer  76 42 - 
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Syddjurs  170 111 1 

Viborg  384 391 139 

Aarhus  607 671 240 

Region Midtjylland i alt  4.398 3.873 1.069 

 

./. Ændring af landstal for 2017, Udlændingestyrelsen 18. april 2017 

 

 

3.10. Fordeling af flygtningelandstallet for 2018 

SAG-2017-00452 egl 

 

Baggrund 

Udlændingestyrelsen har meldt ud, at Danmark skal modtage i alt 3000 kvo-

teflygtninge i 2018.  

Udlændingestyrelsen har samtidig beregnet en fordeling mellem kommu-

nerne efter den matematiske model, hvorefter de 19 midtjyske kommuner 

forventes at modtage i alt 713 af de 3000 flygtninge i 2018.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland godkender Udlændingestyrelsens bereg-

nede fordeling af flygtninge i 2018 mellem de 19 midtjyske kommuner. 

 

Sagsfremstilling 

Den beregnede fordeling betyder en fordeling mellem regionerne således:  

Hovedstaden    944 

Sjælland    514 

Syddanmark    303 

Midtjylland    713 

Nordjylland    526 

Total (landstal) 3.000 

 

Kontakt mellem de fem KKR’s formandskaber har også i 2018 vist, at der 

ikke var grundlag for at indgå frivillige aftaler om regionskvoterne, og det fo-

reslås, at de 713 forventede flygtninge i Midtjylland fordeles som beregnet af 

Udlændingestyrelsen således: 

 

 

Fordeling 

2016 

 

Ny forde-

ling 2017  

Forslag til 

fordeling 

2018 

Favrskov  221 11 34 

Hedensted  207 66 42 

Herning  308 85 44 

Holstebro  227 41 51 
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Horsens  222 17 7 

Ikast-Brande  152 51 19 

Lemvig  89 20 11 

Norddjurs  159 47 28 

Odder  96 - - 

Randers  376 78 93 

Ringkøbing-Skjern  247 64 22 

Samsø  22 10 - 

Silkeborg  363 111 67 

Skanderborg  263 55 13 

Skive  209 33 48 

Struer  76 - - 

Syddjurs  170 1 - 

Viborg  384 139 70 

Aarhus  607 240 164 

Region Midtjylland i alt  4.398 1.069 713 

 

./. Flygtningelandstal 2018, Udlændingestyrelsen 6. juni 2017 
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4. Udpegninger  

 

 

4.1. Udpegelse af nyt medlem af RAR Vestjylland 

SAG-2017-00452 egl 

 

Baggrund 

Viborg kommune har, med virkning pr. 1. juli 2017, fået tilladelse til at skifte 

tilhør fra det regionale arbejdsmarkedsråd i Vestjylland til det regionale ar-

bejdsmarkedsråd i Østjylland. 

 

Som konsekvens heraf udtræder Borgmester Torsten Nielsen (C), Viborg 

Kommune, der er udpeget som kommunal repræsentant af KKR for perioden 

1. maj 2014 – 30. april 2018, af RAR Vestjylland. 

 

KKR skal nu udpege en ny repræsentant til RAR Vestjylland for den reste-

rende del af perioden. 

 

Frem til 1. juli varetager Torsten Nielsens stedfortræder Simon Vanggaard 

Nielsen, (O) Ikast-Brande Kommune, repræsentationen i RAR Vestjylland. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at 

– KKR Midtjylland udpeger Simon Vanggaard Nielsen, (O) Ikast-Brande 

Kommune, som ny repræsentant i RAR Vestjylland for resten af indevæ-

rende periode 

– KKR Midtjylland udpeger en ny stedfortræder for Simon Vanggaard Niel-

sen i RAR Vestjylland for resten af indeværende periode. 

 

Sagsfremstilling 

KKR udpeger fem kommunale repræsentanter samt stedfortrædere til hvert 

af de to regionale arbejdsmarkedsråd i Midtjylland. 

 

Da Borgmester Torsten Nielsen (C), Viborg Kommune, nu udtræder af RAR 

Vestjylland skal KKR udpege en ny repræsentant. 

 

Da det indstilles, at Torsten Nielsens stedfortræder udpeges som ny repræ-

sentant, skal der samtidig udpeges en ny stedfortræder. 

 

Begge udpegelser gælder for resten af indeværende udpegelsesperiode (1. 

maj 2014 – 30. april 2018) og skal fremsendes til endelig godkendelse af 

Beskæftigelsesministeren. 
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For yderligere information henvises til RAR Vestjyllands hjemmeside: LINK 

 

http://rar-bm.dk/da/Vestjylland/Om-RAR-Vestjylland.aspx
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5. KKR 

 

 

5.1. Forberedelse til næste valgperiode 

SAG-2017-00452 egl/jhp 

 

Baggrund 

KKR Midtjylland skal forberede næste valgperiode 2018-2022 og indleder 

med at tage stilling til proces samt indhold. 

 

I drøftelserne indgår et forslag om, at KKR drøfter indeværende valgperiode 

på baggrund af spørgsmål til KKR og til de KKR udpegede. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland  

– Drøfter og godkender spørgsmål til KKR og til de udpegede 

– Godkender den foreslåede proces frem mod næste valgperiode 

 

Sagsfremstilling 

KKR Midtjylland skal drøfte, hvordan processen frem mod næste valgperi-

ode tilrettelægges. Der er én ”skal” opgave nemlig, at KKR skal godkende 

en udpegelsesliste til næste valgperiode.  

 

Det foreslås, at KKR drøfter indeværende periodes arbejde på KKR mødet 

den 1. september 2017 med udgangspunkt i følgende spørgsmål: 

 

– Nævn tre gode ting og tre mindre gode ting ved KKRs arbejde i indevæ-

rende periode? 

– Har du ideer til, hvordan KKRs samspil med kommunalbestyrelserne evt. 

forbedres? 

– Hvilke signaler bør gives videre til det politiske arbejde i KKR i næste 

valgperiode? 

 

Det foreslås endvidere, at der sendes en spørgeguide til KKR udpegede. 

Resultaterne heraf forelægges på mødet i KKR den 1. september 2017.  

 

Der foreslås følgende spørgsmål til de KKR udpegede:  

 

– Hvordan synes du din relation til KKR/KKR formandskabet har været? 

– Synes du, at du har kunnet varetage samtlige 19 midtjyske kommunes in-

teresser? 

– Hvordan har den administrative opbakning været? 

– Har du yderligere kommentarer/forslag? 
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Under de tre første spørgsmål er der mulighed for at svare gradueret, dvs. 

passende, tæt, ikke tæt nok. 

 

Det kan oplyses, at KL er ved at gennemføre en evaluering på tværs af de 

fem KKR, der belyser:  

 

– KKR som politisk koordinations- og mødeforum for kommunerne, og rela-

tionerne 

– KKR og kommunalbestyrelserne 

– KKR og KL 

 

Det foreslås herefter, at processen frem mod næste valgperiode, forløber 

således: 

Møde den 1. september 2017, KKR Midtjylland drøfter: 

– Indeværende periode ud fra spørgsmål til KKR og spørgeguide til de KKR 

udpegede 

– KL's evaluering (på tværs af de 5 KKR'er) 

– Principper for udpegelser til næste valgperiode.  

 

Møde 8. oktober 2017, KKR Midtjylland godkender: 

– Udpegelsesliste for næste valgperiode  

– Evt. andet overdragelsesmateriale. 
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6. Punkter til næste møde  

 

 

6.1. Foreløbig oversigt over sager til KKR's næste møde 

SAG-2017-00452 jhp 

 

Baggrund 

Næste møde afholdes den 1. september 2017. 

 

Der er foreløbigt følgende sager til dagsordenen: 

– Opfølgning på kommunernes rolle i "Forberedende grunduddannelser" 

– Oplæg om 150 nye psykiatripladser 

– Afrapportering om psykiatri i Midt  

– Forslag til hovednet i trafikplan 2018-2022 

– KL's forslag til anbefalinger på turismeområdet 

– Godkendelse af principper for KKR's udpegning i næste valgperiode. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland: 

– Tager den foreløbige sagsoversigt til efterretning 

– Drøfter om der er andre sager til dagsordenen. 
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7. Eventuelt  

 

 

7.1. Eventuelt  

SAG-2017-00452 jhp 

 

  

 

  

 

  

 


