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

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

Godkendelse af referat

1.1.

Godkendelse af referat fra møde i KKR Midtjylland den 22.
november 2016
SAG-2016-06690 jhp
Baggrund
Referatet fra mødet i KKR Midtjylland den 22. november 2016 er udsendt
den 30. november 2016 og kan desuden ses på KKR’s hjemmeside Referat
22. november 2016
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland godkender referatet fra mødet i KKR
Midtjylland den 22. november 2016.
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2.

Siden sidst

2.1.

Orientering
SAG-2016-06690 jhp/egl
Baggrund
KKR Midtjylland orienteres om regionale anliggender.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
KKR Midtjyllands formandskab orienterer bl.a. om:
Januarkonference 2017
Den 16. januar var omkring 150 politikere, brugerrepræsentanter, embedsfolk og andre aktører samlet i Silkeborg om den årlige sociale rammeaftalekonference. Temaet var ”arbejdsfællesskabet” som redskab på socialområdet. Den nye socialminister Mai Mercado stillede op til en indledende drøftelse.
KKR’s formandskab noterede sig, at ønsket om øget politisk deltagelse var
opfyldt, idet godt 60 af deltagerne var politikere.
Materialet fra konferencen kan ses på dette LINK og opsamling fra konferencen indgår som bilag til pkt. 3.4.
Advokater og ankesager
Af retssikkerhedsmæssige årsager tilbydes forældre og unge, der er fyldt 12
år gratis advokatbistand, hvis de ønsker at anke en afgør else truffet i kommunens børne- og ungeudvalg. På KKR’s møde den 22. november blev det
påpeget, at antallet af sager, der skal omkring børne- og ungeudvalget, som
følge af ny lovgivning, kan medføre en stigning i antallet af ankesager og
dermed en stigning i antallet af forældre og børn, der er fyldt 12, der skal
have tilbudt advokatsalær.
KL oplyser, at de er opmærksomme på dette, og løbende søger DUT -kompensation herfor. Sagen er også bragt op i forbindelse med de seneste regelforenklinger, hvor KL har foreslået, at indsnævre omfanget af de sager,
der skal behandles i børne- og ungeudvalget. Servicelovens § 74, der omhandler de sager, der skal omkring børn- og ungeudvalget, er de sidste år
blevet udvidet med blandt andet ændring af anbringelsessted, opr etholdelse
og videreførelse af en anbringelse osv.
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Børne- og Socialministeriet har oplyst, at det ikke i denne omgang kommer
til at indgå i regelforenklingen.
Væksthusaftalen
Lige før jul blev der indgået en national aftale for væksthusenes resultater i
2017. Aftalen ligger som ventet indenfor rammerne af den nationale rammeaftale for væksthusene 2016-20 og målene er uændrede i forhold til 2016,
bortset fra tre punkter:
1) Væksthusene skal skabe en samfundsøkonomisk værditilvækst, der er 6
gange større end den offentlige investering i 2017, mod 3 gange i national
aftale 2016
2) Væksthusene udvikler og gennemfører i fællesskab mindst 1 kollektivt forløb for minimum 12 virksomheder med særligt udviklingspotentiale inden
for digitalisering/automatisering og
3) Andelen af væksthuskunder med salg til udlandet øges med 5 procentpoint i 2017 sammenlignet med året før, mod 10 pct. i 2016.
I den regionale aftale for Væksthus Midtjylland 2017, som blev godkendt i
KKR den 22. november 2016, er de nationale målsætninger imidlertid videreført uændret på alle områder, hvorfor der vil ske en tilretning af aftalen
vedr. de nævnte tre punkter.
Dette er en ren redaktionel ændring, da den nationale aftale ikke medfører
ændringer i de regionale mål for væksthuset.
Den nationale aftale ligger også indenfor rammerne af det nuværende erhvervsfremmesystem, idet resultatet af evalueringen af erhvervsfremmesystemet som bekendt ikke foreligger endnu. KL oplyser, at dette nu først forventes i andet halvår af 2017.
SOSU dimensionering 2016
På mødet i KKR Midtjylland den 22. november 2016 blev det oplyst, at kommunerne ønskede at ansætte ca.16 flere SOSU-assistentelever i 2017 end
ekstrapuljen tilsagde. Aarhus Kommune har siden oplyst, at de vil udsætte
at ansætte ekstra elever til 2018. Der er derfor ikke behov for forhandlinger
med regionen om at ansætte flere SOSU-assistentelever end det, der er aftalt centralt.
Temamøde om unge på kanten af arbejdsmarkedet den 27. februar
I forlængelse af KKR mødet afholder KKR’s formandskab et fælles møde for
KKR’s udpegede på vækst-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet samt
formænd og næstformænd for kommunernes udvalg på arbejdsmarkedsområdet. Der deltager 28 politikere i mødet.

SIDE | 5

KKR Midtjylland | 27-02-2017

Formålet er at give mulighed for politisk erfaringsudveksling og netværksdannelse i forhold til den stigende gruppe af unge, der hverken får et job eller går i gang med en uddannelse.
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3.

Regionalpolitiske sager

3.1.

Psykiatri – opfølgning på temadrøftelse
SAG-2016-06690 jhp
Baggrund
KKR Midtjylland havde en temadrøftelse om psykiatri på mødet den 13. september 2016. På mødet blev der rejst uddybende spørgsmål til Region
Midtjylland, som er blevet besvaret og, som KKR Midtjylland kan drøfte.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter Region Midtjyllands besvarelse af
spørgsmål fra temadrøftelsen om psykiatri.
Sagsfremstilling
På mødet i KKR Midtjylland den 13. september 2016 drøftede man udviklingen i hospitalspsykiatrien – herunder indlæggelsestider og antallet af sengepladser.
Man konstaterede, at der er sket en kraftig stigning i psykiatrien d e seneste
år, således at antallet af psykiatrikontakter pr. borger er stedet med 50 pct.
fra 2007 til 2014. Stigningen er især sket på de ambulante behandlinger,
idet antallet af sengepladser er faldet, dog er antallet af sengepladser nogenlunde konstant fra 2011.
Det blev også oplyst, at antallet af ambulante ydelser (personligt fremmøde
eller i ambulatoriet eller hjemmebesøg) i 2015 var godt 303.000, hvilket var
en markant stigning på 29 pct. i forhold til 2013, hvor antallet var ca.
235.000 kontakter. Godt 31.000 personer modtog ambulant behandling i
2015 – en stigning på ca. 12 pct. fra 2013. Antallet af udskrivninger fra hospitalsindlæggelser viste en lille mindre stigning fra 9.800 til ca. 10.600 i
2015. Men antallet af personer, der har været berørt ligger nogenlunde konstant på omkring 4.900.
Som opfølgning på mødet i KKR Midtjylland den 13. september 2016 blev
nedenstående spørgsmål sendt til Region Midtjylland.
1) Hvad der ligger bag stigningen i den ambulante behandling (29 pct. stigning fra 2013 til 2015)
2) Hvilke psykiske lidelser, der især ligger bag stigningen
3) Hvilke psykiske lidelser, der udgør de største 3-4 lidelser (henholdsvis
ambulant og stationært)
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4) Hvilke konsekvenser samlingen af psykiatrien på de større sygehuse har
for den fremtidige kapacitet.
Regionen blev endvidere spurgt om de 3 første spørgsmål kunne belyses
generelt såvel som for unge-gruppen.
Regionen har besvaret spørgsmålene fra KKR Midtjylland den 12. januar
2017.
Oplysninger fra regionen
Regionen oplyser, at baggrunden for stigningen i den ambulante aktivitet er
etableringen af Psykiatriens Central Visitation og herunder en beslutning
om, at alle henviste patienter skal ses mindst 1 gang til psykiatrisk vurdering. Stigningen begrundes også i, at udrednings- og behandlingsretten
trådte i kraft den 1. september 2014.
Regionen oplyser, at antalsmæssigt har den største stigning været inden for
diagnosegrupperne affektive lidelser (depressioner og bipolar), nervøse og
stress relaterede lidelser (angst, PTSD) og forstyrrelser i personlighedsstrukturen.
De 3 diagnosegrupper med flest ambulante ydelser er: skizofreni/psykoser,
affektive lidelser samt for nervøse og stress relaterede lidelser. Under 30 år
overgås disse diagnoser af adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
(ADHD).
Svar til KKR vedr. øget ambulant aktivitet i psykiatrien.
Udviklingen i kommunerne
Det er først og fremmest positivt, at behandlingen kan tilbydes i så god tid,
og at ventelisterne er nedbragt.
Billedet af den øgede ambulante aktivitet er meget genkendeligt fra den
kommunale psykiatri. Den øgede ambulante aktivitet har to vigtige konsekvenser for den kommunale psykiatri:
– Hvor borgerne tidligere var indlagt i længere tid, og blev udskrevet når de
var ”færdigbehandlede”, oplever kommunerne i dag, at de borg ere, der
udskrives fra regionspsykiatrien er væsentligt ”mere syge” end for bare få
år siden. Det stiller større krav til den kommunale indsats, og belaster de
kommunale budgetter
– Den øgede ambulante behandling er medvirkende til, at ovenstående problemstilling forstærkes. Når borgere nu modtager et ambulant forløb i stedet for, som tidligere, at være indlagt, forventes det, at kommunen understøtter langt flere borgeres behandlingsforløb. Det kræver et tæt samarbejde med behandlingspsykiatrien, medicinhåndtering samt ledsagelse til
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behandling m.v. Det stiller også her større krav til den kommunale indsats, og belaster den kommunale økonomi
– Der er en bekymring for især de ”sårbare unge”, herunder om der er den
rette sammenhængskraft i indsatsen, der tilbydes dem.
I punkt 3.2. er der lagt op til en drøftelse af evt. fælles initiativer som følge af
den beskrevne udvikling.
./.

Vedlagt:
– Forespørgsel, KKR
– Svar til KKR vedr. øget ambulant aktivitet i psykiatrien, Region Midtjylland, januar 2017
– Ambulant og stationær aktivitet 2013-2016, Region Midtjylland, januar
2017.

3.2.

Psykiatrien i Midtjylland, plan og mål
SAG-2016-06690 egl/jhp
Baggrund
Region Midtjylland har sendt Psykiatriplan 2017 i høring i kommunerne
(bl.a.) fra den 22. december 2016 til den 6. marts 2017.
Sundhedskoordinationsudvalget i Midtjylland og DASSOS er blevet orienteret om Psykiatriplan 2017 og om høringen. I den forbindelse blev der fra
kommunernes side udtrykt ønske om at fokusere på og samle fælleskommunale synspunkter, som kan drøftes i KKR Midtjylland og i det fælles kommunale samarbejde i sundheds- og rammeaftaleregi.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland:
– Udarbejder et fælles kommunalt høringssvar, som samler op på de kommunale høringssvar
– Anmoder DASSOS og KOSU om, at udarbejde:
– Et overblik over de kommunale tilbud til borgere med psykiske lidelser
– Et overblik over de nuværende og planlagte tværsektorielle indsatser
– Dokumentation for de økonomiske konsekvenser af den regionale omlægning fra stationær til ambulant behandling
– Anmoder DASSOS og KOSU om at udarbejde et forslag til en fælles kommunal målsætning for borgere med psykiske lidelser.
Sagsfremstilling
Region Midtjylland har sendt Psykiatriplan 2017 i høring i kommunerne
(bl.a.) fra den 22. december 2016 til den 6. marts 2017.
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Med Psykiatriplan 2017 inviterer og opfordrer Region Midtjylland til et styrket
samarbejde på tværs af sektorer og vil bidrage til, at der skabes nye samarbejdsformer med fokus på den bedste kvalitet og sammenhæng i indsatsen
for mennesker med psykisk sygdom.
I de kommende år tager regionen nybyggede og renoverede psykiatriske afdelinger i brug og i det hele taget integrerer psykiatrien sammen med de somatiske afdelinger.
Som de væsentligste udfordringer nævner Psykiatriplan 2017 blandt andet
ændringer i sygdomsbilledet, rekrutteringsbehov, behov for bedre behandlingsmetoder og utilstrækkelig og uklar opgavefordeling.
Set i lyset af denne udvikling rummer psykiatriplan 2017 flere interessante
kommunale temaer, fx:
– Udskrivning og samspil med øget specialisering og ambulante behandlinger – hvad kan og skal gøres for at sikre gode overgange mellem sektorerne?
– Hvilke økonomiske konsekvenser har den øgede specialisering og ambulante behandling for kommunerne?
– Målgrupper – er der målgrupper ud over de, der er nævnt i psykiatriplan
2017, som bør medtages?
– Inklusion – hvordan opleves overgang/sammenhæng til jobcentrene? Og
for børn/unge – hvordan er sammenhængen til PPU?
– Flere sunde leveår – hvordan gribes forebyggelsesopgaven an – hvordan
kan fælles ansvar for opsporing af sygdomme” gribes an?
– Forskning – er kommunerne interesseret i at deltage?
Set i lyset af nævnte kommunale temaer indstilles det, at KKR Midtjylland
udarbejder et fælles høringssvar. Det indstilles også jf. de nævnte temaer og
opfølgningen på temadrøftelsen den 13. september 2016, i punkt 3.1. at de
kommunale administrative styregrupper på rammeaftale- og sundhedsaftaleområdet (DASSOS og KOSU) skaber et samlet overblik over kommunale tilbud til målgruppen, overblik over tværsektorielle indsatser samt de økonomiske konsekvenser af omlægningen til mere ambulant behandling. Det foreslås også, at styregrupperne anmodes om at udarbejde en fælles kommunal
målsætning for området.
Et fælles politisk mål kan anvendes som kommunalt indspil til den nye sundhedsaftale samt til en opdatering af rammepapiret vedrørende voksenpsykiatrien.
./.

Høringsversion Psykiatriplan 2017 og indkomne høringssvar
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Notat, Høring af Psykiatriplan 2017

3.3.

Rammeaftale på social- og undervisningsområdet – ny
form, proces og vision fra 2018
SAG-2016-06690 egl
Baggrund
Den årlige rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde udstikker rammer for kommunernes anvendelse af andre kommuners
og regionens tilbud samt for den fælles udvikling af tilbuddene i den midtjyske region. Rammeaftalen indgås hvert år mellem de 20 offentlige driftsherrer.
Rammeaftalen blev udarbejdet første gang i 2007, og er siden vokset i omfang og kompleksitet med stigende fokus på takst- og styringsmæssige forhold og mindre på de politiske visioner og mål.
Det har derfor været et ønske fra både politisk og administrativ side, at gøre
rammeaftalen mere tilgængelig og i højere grad målrettet det politiske niveau og de strategiske sigtelinjer på socialområdet.
DASSOS har derfor nu udarbejdet et forslag til en ny form, proces og vision
for fremtidige rammeaftaler med sigte på at opnå følgende formål:
– Mindre teknik – mere politik, også lokalt
– Mindre system – mere borger
– Mindre proces – mere effekt og synlighed af resultater.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland godkender forslaget til ny skabelon, proces
og vision for rammeaftalen 2018 og frem.
Sagsfremstilling
Rammeaftalen er et lovbestemt planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal
sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som de 20 driftsherrer i regionen samarbejder om. Samtidig er det formålet med ramme aftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og
ydelser inden for aftalens område. Derudover er det formålet med rammeaftalen at:
– Sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænser, så alle kommuner til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige
tilbud af høj kvalitet til små målgrupper og målgrupper med komplicerede
problemer
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– Skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet, behov for pladser
samt takst- og udgiftsudviklingen
– Sikre koordinering og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og
målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer på
særlige områder anvendes hensigtsmæssigt.
Rammeaftalen vil fortsat leve op til lovens krav og formål og DASSOS forslag til en ny rammeaftale lægger alene op til justering af:
– Vision
– Proces
– Indholdsstruktur og form (skabelon).
Vision
DASSOS foreslår, at følgende vision med fire punkter ligger til grund for
rammeaftalen fremover:
Samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde i
Midtjylland kendetegnes ved, at det gør en forskel for borgerne. Vi arbejder
sammen på tværs af kommuner og region for:
– At borgeren har mest muligt ansvar og kontrol over egen tilværelse
– At indsatser hænger sammen og skabes sammen med borgeren - hele
vejen rundt
– At borgerens ressourcer kommer i spil og skaber værdi i en tidlig og fokuseret indsats
– At alle er en del af et fællesskab.
Proces:
Procesmæssigt følger udarbejdelsen af Rammeaftale 2018 i overordnede
træk det tidligere årshjul for rammeaftaler. Dog med den ændring, at der tidligt i processen gives mulighed for lokalpolitiske drøftelser af rammeaftalens
politiske pejlemærker.
Den tidlige inddragelse foreslås gennemført ved, at det første udkast til KKR
pejlemærker og udviklingsområder sendes til behandling og kommentering i
de lokale politiske udvalg og handicapråd i perioden marts til april 2017, dvs.
forud for den administrative proces med at udarbejde rammeaftaleforslaget
til KKR.
Denne mulighed for lokalpolitiske drøftelser tidligt i processen skal bidrage
til øget politisk ejerskab og lokal forankring af rammeaftalen.
Den skal også ses i lyset af tilkendegivelser af, at kommunerne oplever, at
de ikke kan andet end at godkende aftalen, når de først ser den i færdigt udkast efter KKR’s behandling i juni.
Indholdsstruktur og form
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Med det formål at gøre rammeaften som dokument mere overskuelig og læsevenlig, lægges der op til, at rammeaftalen får en mere grafisk udformning
og et mindre teksttungt indhold.
Dette er illustreret i den vedlagte skabelon.
KD-net har handlet sagen den 3. februar 2017.
./..

Vedlagt:
– Skabelon for Rammeaftale 2018
– Tids- og procesplan for Rammeaftale 2018
Rammeaftale 2017

3.4.

Pejlemærker for Rammeaftale 2018 på det specialiserede
social- og undervisningsområde
SAG-2016-06690 egl
Baggrund
I denne sag skal det drøftes, om der er politiske pejlemærker for kommunernes samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde, herunder det tre-årige takst-mål fra Rammeaftale 2016, som den administrative
styregruppe (DASSOS) og Rammeaftalesekretariatet skal indarbejde i forslaget til Rammeaftale 2018.
Pejlemærkerne vil, sammen med et forslag til ny vision for rammeaftalen, jf.
den foregående sag (pkt. 3.1) blive sendt til drøftelse lokalt i kommunerne
de kommende to måneder.
Forslag til Rammeaftale 2018 forelægges til godkendelse i KKR Midtjylland
den 15. juni 2017.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter evt. politiske ønsker til pejlemærker
for rammeaftale 2018 med henblik på, at pejlemærkerne og forslaget til ny
vision jf. pkt. 3.1 sendes til drøftelse i kommunerne de kommende to måneder.
Sagsfremstilling
DASSOS udarbejder over de kommende måneder et forslag tiI Rammeaftale
2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde.
Til grund for udarbejdelsen lægges bl.a. input og pejlemærk er fra Januarkonference, fra KKR og fra kommuner og region.
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DASSOS drøftede den 23. januar hvilke indsatser og pejlemærker der kunne
være tale om for 2018 fx:
Pejlemærker for selve rammeaftalesamarbejdet:
– Lokalpolitisk ejerskab og engagement i rammeaftalen
– Øget fokus på fælles mål, opfølgning og effektmåling
– Sammenhæng i indsatser – social, sundhed og beskæftigelse
Fortsættelse af pejlemærker fra Rammeaftale 2017:
– Kommunikationsområdet
– Voksenhandicap
– Fælles metodeudvikling- og anvendelse
– Fortsat fokus på takstreduktion
Nye pejlemærker:
– Misbrugsområdet (KKR målsætning)
– Socialt udsatte børn og unge (KKR målsætning)
– Inklusion i arbejdsfællesskaber (tema for Januarkonference 2017)
DASSOS anbefaler i forlængelse heraf, at der i Rammeaftale 2018 komme r
fokus på:
Voksenhandicap – implementering af rammepapir
DASSOS foreslår, at voksenhandicapområdet videreføres som udviklingsområde i 2018 med særligt fokus på implementering af det fælleskommunale
rammepapir, der er udarbejdet i forbindelse med Rammeaftale 2017.
Rammepapiret beskriver fælles målsætninger og tilgange på voksenhandicapområdet.
KKR har formidlet rammepapiret til kommunerne og regionen med henblik
på, at rammepapirets fælles overordnede målsætninger indtænkes og forankres lokalt. Kommunerne og regionen har efterfølgende fastsat konkrete lokalpolitiske mål for at understøtte den udvikling, der er sat med rammepapiret. Arbejdet med at implementere de lokalpolitiske mål og indsatser anbefales at fortsætte i 2018.
Effekt og progression - hvordan ved vi, at indsatsen virker?
DASSOS foreslår, at der sættes fokus på viden- og erfaringsudveksling på
tværs af kommunerne og regionen i forhold til, hvordan man kan arbejde
med at sætte faglige mål for borgerne med fokus på progression og udvikling. Det ønskes herigennem at arbejde med andre tilgange til styring, end
den traditionelle økonomiske styring.
Udviklingsområdet skal understøtte øget fokus på effekt og progression med
henblik på at sikre, at indsatsen giver størst muligt udbytte for den enkelte
borger.
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Fortsat udgiftsstyring med fokus på særlig dyre enkeltsager
I styringsaftalen har det de seneste år været aftalt, at kommunerne og regionen skal leve op til en takstreduktionen på minimum 3 pct. i perioden 2015 –
2018. Den aftale takstreduktion videreføres i og afsluttes med Rammeaftale
2018.
DASSOS foreslår, at der udover den aftalte takstreduktion arbejdes med
metoder og værktøjer til udgiftsstyring med fokus på særlig dyre enkeltsager.
KD-net drøftede sagen den 3. februar 2017.
./..

Vedlagt:
– Opsamling på input til rammeaftalen fra Januarkonference 2017
Link til Rammeaftale 2017
– Status for fokus- og udviklingsområder i Rammeaftaler 2012 – 2017.

3.5.

Dimensionering af pædagoguddannelsen 2017/2018
SAG-2016-06690 jhp
Baggrund
Praktikpladsforum (PPF) indstiller årligt antallet af uddannelsespladser på
pædagogområdet til KKR og til Regionsrådet med henblik på videre indstilling til Forsknings- og Uddannelsesministeriet. På denne måde sikres det
bedst muligt, at optaget på pædagoguddannelsen er i overensstemmelse
med behovet for uddannede pædagoger i kommuner og regioner. Desuden
ligger optaget til grund for, at kommuner og regioner stiller det fornødne antal praktikpladser til rådighed.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland:
– Beslutter at anbefale en dimensionering på 1212 studerende (inkl. overbooking på 5 pct.) for studieåret 2017/2018, hvilket er en øgning på 10
studerende, og at øgningen foretages i Østjylland
– Følger udviklingen det næste år omkring de perspektiver, som blev fremført på møde i PPF omkring stigende fødselstal, hjemtagelse af børn og
unge fra døgntilbud, nye sociale institutioner i regionen og øget fokus på
kvalitet i dagtilbud i form af flere uddannede pædagoger
– Fordeler optaget på pædagoguddannelsens tre specialer med 43 pct. på
dagtilbud, 34 pct. på social- og specialpædagogik og 23 pct. på skole og
fritidspædagogik.
Sagsfremstilling
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Det er KKR´s ansvar og kompetence at beslutte, hvor mange der sk al optages på pædagoguddannelsen. Denne kompetence omfatter også adgangen
til at bestemme fordelingen af studerende på specialer, idet denne fordeling
bliver bestemmende for på, hvilke af de kommunale institutioner praktikpladserne skal tilvejebringes.
Praktikpladsforum holdt møde den 29. november 2016. Til grundlag for udvalgets drøftelse af dimensioneringen var der udarbejdet en analyse af KL
om antallet af og efterspørgslen efter pædagoguddannede. Analysen viser
bl.a., at udbuddet af pædagoger forventes at stige støt frem til 2014 og, at
efterspørgslen efter pædagoger forventes at være nogenlunde konstant frem
til 2022, hvorefter den ser ud til at stige. Der forventes et overudbud frem til
2023.
Udvalget drøftede, hvorvidt flygtningesituation, forventet stigende fødselstal,
hjemtagelse af børn og unge fra døgntilbud, nye sociale institutioner i regionen og øget fokus på kvalitet i dagtilbud i form af flere uddannede pædagoger, giver anledning til at øge dimensioneringen. Udvalget delte sig i, hvorvidt der skal opdimensioneres med ca. 10 pladser i øst og indstiller derfor til
KKR Midtjylland at konkludere, hvorvidt der skal opdimensioneres eller om
dimensioneringen skal fastholdes på 1202 pladser.
Ifølge indstilling til KKR Midtjylland ser fordelingen af pædagogstuderende
på uddannelsesinstitutioner pr. 1 september 2017 og pr. 1. februar 2018 således ud (sammenlignet med dimensioneringen 2016/2017):
Optagelse
Uddannelsessted

Ændring 2016/2017

Optagelse

2016/2017

2017/2018

Inkl.5 pct.

Inkl. 5 pct.

Holstebro

166

0

166

Viborg

222

0

222

64

-64

0

Ikast

118

0

118

Randers**

106

4

110

30

0

30

Aarhus**

432

6

438

Horsens

128

0

128

1266

-54

1212

Thisted*

Grenaa

Ialt

*Thisted hører nu under Nordjylland og såvel dimensionering samt fordeling
af praktikker foregår derfra.
**Opdimensioneringen med 10 pladser foreslås fordelt med 4 pladser i Randers og 6 pladser i Aarhus
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Praktikpladsforum (PPF) indstiller i øvrigt til KKR Midtjylland , at det er vigtigt, at følge udviklingen det næste år omkring de perspektiver, som blev
fremført på møde i PPF omkring stigende fødselstal, hjemtagelse af børn og
unge fra døgntilbud, nye sociale institutioner i regionen og øget fokus på
kvalitet i dagtilbud i form af flere uddannede pædagoger.
Endelig indstiller Praktikpladsforum, at den nuværende fordeling på de tre
specialer fastholdes på det nuværende niveau således, at fordelingen bliver
43 pct. på dagtilbud, 34 pct. på social- og specialpædagogik og 23 pct. på
skole- og fritidspædagogik.
Sagen er drøftet på møde i KD-net den 3. februar 2017. KD net noterer sig
resultatet af analysen af behovet for pædagoger, og at dimensioneringsudvalget ønsker en udvidelse med 10 pladser.
./..

Vedlagt:
– Fremskrivning af antallet af og efterspørgslen efter pædagoguddannede,
KL 2016
– Referat fra møde i Praktikpladsforum, 29. november 2016.

3.6.

Fælles principper og hensigtserklæringer for maste- og gravetilladelser
SAG-2016-06690 jhp
Baggrund
De 19 kommuner i den midtjyske region og Region Midtjylland har vedtaget
en fælles strategi og handlingsplan for den digitale infrastruktur i efteråret
2016 (jf. møde i KKR Midtjylland den 13. september og møde i Kontaktudvalget den 26. september 2016).
Som opfølgning herpå er der udarbejdet fælles principper og hensigtserklæringer for maste- og gravetilladelser, som forelægges KKR Midtjylland.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland godkender forslaget til fælles principper for
maste- og gravetilladelser, og sender forslaget til kommunerne.
Sagsfremstilling
En tidssvarende dækning af bredbånd og mobiltelefoni er essentielt for at
sikre borgere og erhvervslivet de bedste betingelser i hele regionen.
I dag er dette langt fra tilfældet. Mange steder i regionen er der en dårlig
mobil- og bredbåndsdækning. Der er steder, hvor det ikke er muligt at opnå
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telefonforbindelse eller kun en meget dårlig forbindelse, som ofte falder ud.
Ligeledes er der områder, hvor der ikke er en tilstrækkelig båndbredde til, at
borgere og virksomheder kan få den bredbåndsforbindelse, de har behov
for.
Derfor har Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen udarbejdet en
fælles strategi for digital infrastruktur, det vil sige for bredbånd og mobiltelefoni, som i løbet af efteråret og vinteren 2016 er blevet vedtaget i de 19 byråd og i regionsrådet.
For at få et overblik over omfanget af problemerne, har de 19 kommuner og
regionen fået lavet en kortlægning af dækningen både for mobiltelefoni og
for fastnetbredbånd, så det klart fremgår, hvor problemerne er og, hvor der
derfor skal gøres en særlig indsats. Link: Kortlægning
Samtidig har kommunerne ønsket at udarbejde fælles principper og hensigtserklæringer for maste- og gravetilladelser. Det er hensigten på denne
måde at have ensartet behandling af ansøgninger i kommunerne.
Kommunale arbejdsgrupper har udarbejdet et forslag til fælles principper og
hensigtserklæringer for maste- og gravetilladelser. Der er også udarbejdet
casebeskrivelser for mastetilladelser. Forslaget er drøftet på møde i KD-net
den 3. februar 2017.
./..

Vedlagt:
– Forslag til principper og hensigtserklæringer for maste- og gravetilladelser.
– Casebeskrivelser, mastetilladelser.
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4.

Udpegninger
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5.

KKR

5.1.

Program for møde og besøg på Folkemødet juni 2017
SAG-2016-06690 egl
Baggrund
I lighed med foregående år afvikles næste møde i KKR Midtjylland i forbindelse med besøg på Folkemødet på Bornholm.
Hermed foreligger program/rejseplan for turen.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland tager program/rejseplan til efterretning.
Sagsfremstilling
I lighed med foregående år afvikles der møde i KKR Midtjylland i forbindelse
med besøg på Folkemødet på Bornholm, denne gang ligger besøget den 15.
– 16. juni 2017.
KKR-mødet afholdes forud for åbningen den 15. juni, og der er tilmeldt 29
KKR-medlemmer til mødet.
Programmet for besøget svarer i alt væsentligt til sidste år med mødetid i
Karup kl. 6.45 torsdag morgen og hjemkomst til Karup igen kl. 19.45 fredag
aften.

./..

Vedlagt:
– Program/rejseplan
– Tilmeldingsoversigt.
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6.

Punkter til næste møde

6.1.

Sager til dagsordenen for møde i KKR Midtjylland den 15.
juni 2017
SAG-2016-06690 egl/jhp
Baggrund
Der tegner sig foreløbigt følgende sager til dagsordenen for næste møde i
KKR Midtjylland.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter, om der er andre sager til dagsordenen for mødet i KKR Midtjylland den 15. juni 2017.
Sagsfremstilling
Foreløbig oversigt over sager til KKR Midtjyllands møde den 15. juni 2017:
– Rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde
– udsendelse til kommunerne
– Fordeling af flygtningelandstallet
– Dimensionering af SOSU og PAU uddannelserne
– Næste valgperiode.
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7.

Eventuelt

7.1.

Eventuelt
SAG-2016-06690 jhp
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