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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 13.
september 2016
SAG-2016-04709 jhp
Baggrund
Referat fra møde i KKR Midtjylland er udsendt den 16. september 2016 og
kan desuden ses her: Referat 13. september 2016.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland godkender referatet fra mødet i KKR
Midtjylland den 13. september 2016.

Beslutning
KKR Midtjylland godkendte referatet.
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2.

Siden sidst

2.1.

Orientering
SAG-2016-04709 egl/jhp
Baggrund
KKR Midtjyllands formandskab orienterer bl.a. om:
Møde med VIA’s bestyrelsen den 26. september 2016.
Møde i Kontaktudvalget den 26. september 2016.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Møde med VIA’s bestyrelse den 26. september 2016
KKR’s formandskab og regionsrådsformanden mødes en gang årligt med
VIA’s bestyrelsesformand. På mødet i år drøftede man især pædagog- og
sygeplejerskeuddannelserne med hensyn til om der bliver uddannet tilstrækkeligt, og om der er den rette fordeling på specialeretninger. Desuden blev
det besluttet at følge op på, hvorvidt der kan være udfordringer med at rekruttere sygeplejersker.
Møde i Kontaktudvalget den 26. september 2016
Kontaktudvalget godkendte en strategi- og handlingsplan for digital infrastrutur (som blev drøftet forinden på møde i KKR Midtjylland den 13. september)
Strategi- og handlingsplanen kan ses her.
Møde for udvalgsformænd og næstformænd på sundhedsområdet den 23.
november 2016
Der er indbudt til et erstatningsmøde (for møde den 13. september, der
måtte aflyses) om den regionale strategi for det nære sundhedsvæsen den
23. november. Kommunerne mødes inden og drøfter bl.a. lægedækning,
hvordan aftalen om faste plejehjemslæger udmøntes og mere generelt om
samarbejde med de praktiserende læger.
Beslutning
KKR-formanden orienterede yderligere om:
– At der nu er indbudt til januarkonferencen 2017 på socialområdet. Alle
kommunernes fagudvalgsmedlemmer er inviteret. KKR/borgmestrene opfordres til at deltage, og til at erindre om tilmelding i egen kommune
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– At der nu er 11 kommuner tilmeldt til møderne den 23. november 2016.
Et kommunalt fællesmøde for udvalgsformænd og næstformænd på sundhedsområdet og dernæst et møde med regionspolitikere om regionens
strategi for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen (se ovenfor)
– At kommunernes ønske om at ansætte omkring 16 SOSU-assistentelever
ud over ekstra puljen er drøftet med Bent Hansen, der har givet en principielt positiv tilkendegivelse
– At udbudsrunden vedrørende erhvervsuddannelser 1/8 2017 er slut, og
kommunernes ønske om en bred geografisk dækning er blevet tilgodeset.
KKR Midtjylland tog orienteringen til efterretning.
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3.

Regionalpolitiske sager

3.1.

Børnehus Midtjylland – aktiviteter og drift 2016-17
SAG-2016-04709 egl
Baggrund
Børnehus Midtjylland blev etableret i 2013 med Aarhus Kommune som
driftskommune. Børnehuset er et tilbud til børn og unge i alderen 0 til og
med 17 år, der har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb, e ller
hvor der er mistanke herom. Børnehuset er placeret i Aarhus og Herning.
Kommuner og Region skal, i forbindelse med indgåelse af styringsaftalen,
drøfte aktiviteter i og drift af børnehuset i regionen.
DASSOS drøftede således sagen den 23. august 2016, hvor man blev forhåndsorienteret om en forventet budgetudvidelse på 25 % svarende til 1,4
mio. kr. i 2017. Børnehuset blev bedt om en nærmere redegørelse, der
kunne åbne for drøftelser af muligheder for at undgå budgetudvidelsen.
DASSOS drøfter sagen på ny den 16. november, hvorfor DASSOS’s bemærkninger foreligger til KKR’s møde.
Indstilling
Det indstilles, at:
– KKR Midtjylland tager Børnehusets redegørelse til efterretning
– Der igangsættes en nærmere analyse af Børnehusets økonomi, kapacitet,
arbejdsmetoder mv. med benchmark til andre børnehuse.
Sagsfremstilling
Børnehus Midt har ca. 250 sager om året og arbejder desuden rådgivende
for kommunernes egen sagsbehandling.
Som det fremgår af Børnehusets redegørelse oplever man en stigende
sagstyngde, og arbejder derfor med en budgetudvidelse på 25 % i 2017, fra
5,9 til 7,3 mio. kr.
Børnehuset finansieres af kommunerne i Region Midtjylland (60 % objektiv
finansiering, 40 % takstfinansiering). Hvor stor en udgiftsstigning den enkelte kommunerne vil opleve vil derfor til dels afhænge af, i hvilket omfang
kommunen bruger Børnehus Midt.
De enkelte kommuners anvendelse og finansiering af Børnehuset 2014-16
fremgår af nedenstående graf:

SIDE | 8

KKR Midtjylland | 22-11-2016

DASSOS besluttede den 23. august, at Aarhus Kommune på møde i
DASSOS d. 16. november skulle give en endelig redegørelse for børnehusets budget og aktiviteter for 2017, ligesom Aarhus Kommune skulle give
bud på alternativer til den foreslående budgetudvidelse, fx ud fra forslag om
ændrede arbejdsgange, reviderede kvalitetsstandarder eller en ændring i finansstrukturen.
KD net drøftede sagen den 4. november 2016, hvor der var tilslutning til
DASSOS’s forventede anbefaling til KKR om at tage Børnehusets redegørelse til efterretning og at der igangsættes en nærmere analyse af Børnehusets økonomi, kapacitet, arbejdsmetoder mv. med benchmark til andre børnehuse.
./..

Redegørelse Børnehus Midt af. 16. august 2016
Redegørelse Børnehus Midt af 13. oktober 2016
Børnehus Midt
Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.
Analysen bør også sætte fokus på årsager til de store forskelle i kommunernes anvendelse af Børnehuset.

3.2.

Forslag til rammepapir på voksenhandicapområdet
SAG-2016-04709 egl
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Baggrund
De midtjyske kommuner og Region Midtjylland aftalte i regi af Rammeaftale
2016, at der skal udarbejdes fælles politiske målsætninger på det specialiserede socialområde inden for fire områder. Voksenhandicapområdet er ét af
disse områder.
Udarbejdelsen af KKR-målsætninger gribes an således, at der for hvert af
områderne udarbejdes et rammepapir med konkrete initiativer og målsætninger.
Den administrative styregruppe (DASSOS) har nu udarbejdet et forslag til
rammepapir for voksenhandicapområdet, der hermed fremsendes til KKR
Midtjylland.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland godkender forslaget til rammepapir på voksenhandicapområdet.
Sagsfremstilling
Det er i 2015 besluttet, at der i regi af rammeaftale samarbejdet skal arbejdes med fælles mål på fire områder:
– Voksenhandicapområdet
– Misbrugsområdet
– Socialt udsatte børn og unge
– Voksenpsykiatriområdet.
Gennemgående temaer for de fire områder er: Mestring, Det inkluderende
arbejdsliv, Samskabelse og samarbejde samt Fokuseret indsats.
KKR Midtjylland vedtog den 20. april 2015 rammepapir for arbejdet med fælles mål på voksenpsykiatriområdet, og nu foreligger et forslag til rammepapir
for voksenhandicapområdet.
Ifølge rammepapiret vil de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland arbejde for at:
– Understøtte en stadig progression og udvikling hos den enkelte borger
med handicap
– Styrke borgere med handicap muligheder for medborgerskab og aktiv deltagelse i uddannelses- og arbejdslivet samt sociale fællesskaber
– Styrke samarbejdet om borgerne i de mest specialiserede tilbud.
Januarkonferencen 2017 vil danne afsæt for den indledende dialog om realiseringen af rammepapirets indsatsområder og målsætninger. Herefter vil dialogen kunne bredes ud til en større kreds af interess enter dels via initiativer

SIDE | 10

KKR Midtjylland | 22-11-2016

i det fælleskommunale samarbejde i DASSOS, og dels via det lokale arbejde
med rammepapiret i kommunerne.
KD-net har drøftet sagen den 26. august 2016, Dialogforum Midtjylland drøftede sagen den 8. september 2016 og DASSOS drøfter sagen en sidste
gang den 16. november 2016.10.28
Evt. bemærkninger fra DASSOS vil foreligge til KKR-mødet.
./.

Forslag til rammepapir for voksenhandicapområdet af 25. oktober 2016.
KKR-målsætninger på det specialiserede socialområde, 20. maj 2015
Beslutning
Rammepapiret blev godkendt.
Der er en god sammenhæng mellem rammepapiret og KL’s udspil (pkt. 3.3),
og rammepapiret bliver nu en del af Rammeaftalen.
Rammepapiret fremsendes med anbefaling fra KKR til byrådene.

3.3.

Debat om den fremtidige udvikling på voksensocialområdet
SAG-2016-04709 mta/egl
Baggrund
KL’s bestyrelse har besluttet, at KL fra efteråret og frem til Social- og Sundhedspolitisk Forum i maj 2017 sætter et særligt fokus på voksensocialområdet. Baggrunden er, at socialområdet i dag er i en rivende udvikling, som
ændrer rammerne for, hvordan socialpolitik tænkes og implementeres i praksis. Det udfordrer aktørerne på området.
Der er behov for en forstærket dialog med bl.a. brugerorganisationerne og
de faglige organisationer samt, at KL og kommunerne tydeliggør, hvilken udvikling, de ønsker på voksensocialområdet. KL’s indsats skal være afsæt for
formuleringen af et socialpolitisk udspil, som offentliggøres op til Social - og
Sundhedspolitisk Forum 17, og som fremadrettet skal medvirke til at sætte
dagsordenen og løfte det fortsatte arbejde med voksensocialområdet.
For at kvalificere det videre arbejde i KL med det socialpolitiske udspil lægges der op til, at kommunernes indsats på voksensocialområdet drøftes i de
fem KKR på baggrund af vedlagte synopsis. Det sker for at få kommunernes
bidrag og kommentarer til de seks temaområder, der er udpeget som udgangspunkt for KL’s kommende udspil og anbefalinger til kommunerne. En
række af de seks temaområder berører emner, som indgår i det tværk ommunale samarbejde på det specialiserede socialområde.
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H. C. Østerby vil, som medlem af KL’s Social- og Sundhedsudvalg, indlede
drøftelsen.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter:
– Har KL udvalgt de væsentligste temaer til udspil og en forstærket dialog
med bl.a. brugerorganisationerne og de faglige organisationer om socialområdet?
– Hvad er vigtigst og fylder mest på den lokale og regionale dagsorden?
– Er der yderligere relevante temaer, som KKR mener, at KL bør inddrage i
en forstærket dialog med organisationerne og i et egentlig socialpolitisk
udspil?
– Er der gode kommunale initiativer og samarbejdsprojekter inden for de respektive emner, som er særligt relevante for KL at kende til i sit arbejde
med området?
Sagsfremstilling
En forstærket indsats
KL har valgt at sætte et forstærket fokus på voksensocialområdet fra efteråret og frem til foråret 2017. Det er et område, som betyder meget for
mange aktører – og som alle har en interesse i er veldrevet til gavn for de
borgere, som har brug for støtte i hverdagen. Der er mange perspektiver og
tilgange til området; det er f.eks. blevet tydeligt i forbindelse med revision af
servicelovens voksenbestemmelser.
KL har derfor inviteret brugerorganisationer og de faglige organisationer på
området til et dialogmøde i København den 10. november 2016, som et
startskud på processen, der også vil blive markeret i pressen. Derudover
planlægger KL og DH i fællesskab at afholde fem regionale konferencer for
de lokale handicapråd og de regionale dialogfora (KKR og handicaporganisationerne), hvor relevante temaer og emner kan sættes til debat. Det vil
ske i tæt samarbejde med de kommuner, som har værtskabet i hver region.
Konferencerne forventes afviklet i foråret 2017.
I perioden frem til foråret udarbejdes og offentliggøres analyser og anbefalinger, som vil være en del af det endelige udspil for at understøtte den løbende debat og dialog. Der vil således i hele processen være fokus på en
offensiv markering i medierne. Processen løber frem til Social- og Sundhedspolitisk Forum maj 2017, hvor KL samler anbefalinger og budskaber i et
socialpolitisk udspil. Dette udspil skal sætte retning for kommunernes videre
arbejde og politikudvikling på voksensocialområdet gennem en ræk ke konkrete anbefalinger.
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Anbefalingerne vil ikke alene vedrøre socialområdet, men også koblingen
mellem beskæftigelses- og socialområdet, som kan bidrage til at øge beskæftigelsen for udsatte borgergrupper.
Der er nedsat en kommunal følgegruppe, som har til formål at kvalificere
indhold og anbefalinger i udspillet. Derudover vil KL gerne have input fra
kommunerne til det videre arbejde gennem drøftelser i de fem KKR med udgangspunkt i de seks temaer nedenfor.
Temaer til debat
Der er udpeget seks temaområder som udgangspunkt for KL’s kommende
udspil og anbefalinger til kommunerne. De er formuleret som en række
spørgsmål, som udspillet vil forsøge at adressere med afsæt i de sigtelinjer,
som fremgår af synopsen. De seks temaområder er:
1. Socialområdet i fremtiden: Hvordan fastholder og styrker vi fokus på rehabilitering og egenmestring i de sociale indsatser? Hvordan sikrer vi, at
borgerne profiterer af de sociale indsatser? Og hvordan får borgeren en
reel stemme og medansvar?
2. Demografi udfordrer kommunerne og øger behov for samspil med sundhedssektoren: Hvordan håndterer vi det stigende antal borgere, som har
behov for en socialindsats, når opgaven skal løses inden for den samme
eller en mindre økonomisk ramme? Hvilke samarbejdsformer er der behov
for mellem kommuner og regioner på særligt psykiatri- og sundhedsområdet?
3. Styrket inddragelse af netværk og civilsamfund: Hvilken rolle skal borgerens netværk og civilsamfundet spille i forhold til at styrke livssituationen
for borgere med handicap og socialt udsatte?
4. Billige og fleksible almene boliger: Hvad skal den nationale plan for etablering af billigere almene boliger og øget fleksibilitet i anvendelsen af eksisterende almene boliger omfatte, set fra et kommunalt synspunkt? Hvad
kan kommunerne selv gøre, og hvad er der brug for, at de almene boligorganisationer og staten gør?
5. Styrket beskæftigelsesindsats for udsatte grupper: Hvordan håndterer vi,
at en gruppe udsatte borgere ikke er i beskæftigelse, samtidig med stigende mangel på arbejdskraft? og hvordan kan samspillet med virksomhederne omkring denne gruppe styrkes?
6. Tværgående samarbejde: Hvordan styrker vi kommunalt det tværgående
samarbejde om borgere og familier med mange indgange til kommunen
med fokus på selvforsørgelse og styrkelse af borgernes arbejdsidentitet?
Og hvordan bidrager vi til, at sårbare børn og børn med handicap bliver
klædt på til et aktivt voksenliv?
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Synopsen – og dermed det kommende udspil – adresserer også de styringsmæssige rammer, som kommunerne er underlagt på det specialiserede socialområde, herunder at kommunerne oplever en stigende udgiftsudvik ling
og et stigende udgiftspres i disse år. Det sker bl.a. med afsæt i en række
analyser af den demografiske udvikling på området.
Endvidere tager synopsen højde for, at kommunerne har forskellige forudsætninger i deres arbejde på social- og beskæftigelsesområdet, som bl.a.
afspejler deres demografiske og socioøkonomiske vilkår. Men den rejser
samtidig spørgsmålet om, hvordan kommunerne håndterer, at borgere inden
for samme målgruppe kan have de samme behov uanset hvilken kommune,
som de bor i.
Næste skridt
På baggrund af drøftelserne i KKR vil KL udvikle forslag til anbefalinger i forhold til de enkelte temaområder. Udover KKR’s bidrag vil såvel KL’s udvalg
for Social- og Sundhed samt Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget drøfte
synopsen. Ligesom interessenter på området løbende vil blive inddraget i
udviklingen af anbefalingerne.
Den administrative styregruppe (DASSOS) drøfter sagen den 16. november.
Evt. bemærkninger fra DASSOS vil foreligge til KKR’s møde.
./.

Synopsis for socialpolitisk udspil, KL 28. oktober 2016.
Beslutning
KKR Midtjylland drøftede KL-synopsis.
Der var stor ros til papirets fokus på, at bedre dialog med handicaporganisationerne er en forudsætning for videre udvikling af området. Der var også tilslutning til de temaer, der slås an i papiret, særligt i forhold til at social- og
beskæftigelsesindsatser skal ses i stadig tættere sammenhæng. Det blev
understreget, at man ikke må miste styringsdagsordenen af syne, og at
dette måske kræver en svær debat om rettigheder.
Der var fokus på, at dette bør slå igennem i den nationale dagsorden fx i relation til revision af serviceloven og, at tre bemærkninger fra den administrative styregruppe også bør videreformidles til KL:
– Man kunne ønske sig fokus på magtanvendelse
– Man kunne ønske mere fokus på at borgeren skal i centrum i de enkelte
temaer
– Man kunne ønske sig fokus på overgangsproblematikker fx fra barn til
voksen.
H. C. Østerbys dias kan ses på KKR Midtjyllands webside.
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3.4.

Rammeaftalen – ny form og indhold
SAG-2016-04709 egl
Baggrund
Der er siden 2007 udarbejdet en årlig rammeaftale mellem de 20 offentligt
driftsherrer i den midtjyske region på det specialiserede social- og undervisningsområde.
Der er rejst ønske om øget politisk ejerskab og engagement i forhold til rammeaftalen, der i dag er ganske omfattende og har et relativt teknisk indhold.
Da der nu igangsættes en administrativ proces i den administrative styregruppe (DASSOS) for fornyelse og forenkling af rammeaftalens form og indhold, ønskes der i den sammenhæng et indspil fra KKR på, hvorledes man
kan sikre et øget politisk ejerskab og engagement gennem ændring af rammeaftalens form og indhold og/eller processerne omkring den.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter, hvorledes man kan sikre et øget
politisk ejerskab og engagement gennem ændring af rammeaftalens form og
indhold og/eller processerne omkring den.
Sagsfremstilling
Rammeaftalen, som KKR Midtjylland sender til godkendelse i de 19 kommunalbestyrelser og regionsrådet, udstikker rammerne for:
– Hvorledes kommunerne og regionen sammen sikrer, at tilbud og indsatser
matcher behovet i regionen under et, og i forhold til lands og landsdækkende tilbud (udviklingsstrategi)
– Hvorledes der sker en styring af økonomi- og kapacitetsudvikling på området (styringsaftale).
Rammeaftalen udarbejdes efter et årshjul, hvor et af startskuddene til en ny
ramme aftale er en årlig politisk konference i januar.
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Rammeaftalen, der udarbejdes indenfor rammerne af bekendtgørelse nr.
1156 af 29. oktober 2014, har efterhånden fået en overvejende teknisk karakter med mindre fokus på det politiske og det udviklingsstrategiske. Rammeaftalen er derfor relativt svært omsættelig til politiske drøftelser i de kommunale fagudvalg, samt tung at arbejde med administrativt.
Dette ønsker DASSOS at ændre, og som input til dette spørger DASSOS
KKR om, hvilke ønsker og forslag de måtte have til, hvorledes et øget politisk ejerskab og engagement sikres gennem ændring af rammeaftalens form
og indhold og/eller processerne omkring den.
./.

I den netop vedtagne Rammeaftale 2017 er form, indhold og processer omkring rammeaftalen beskrevet på side 4-5.
Beslutning
KKR Midtjylland drøftede sagen.
Vigtigheden af forenkling og øget politisk tilgængelighed af rammeaftalen
blev understreget.
Problemstillingen om, at kommunerne oplever, at de ikke kan andet end at
godkende aftalen, når de ser den første gang fra KKR, bør løses.
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Vigtigheden af, at en øget politisering kræver øget fokus på formål og visioner blev understreget.

3.5.

Praksisplanen har været i høring
SAG-2016-04709 jhp
Baggrund
Praksisplanudvalget består af tre repræsentanter fra PLO Midtjylland, tre repræsentanter fra Regionsrådet og fem kommunale repræsentanter udpeget
af KKR Midtjylland. Praksisplanudvalget skal udarbejde en plan for almen
praksis’ opgavevaretagelse i regionen (en praksisplan).
Praksisplanudvalget i Region Midtjylland har sendt udk ast til praksisplan i
høring frem til den 8. november 2016. En del af praksisplanen (om lægedækning) har også været i høring i oktober-november 2014.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter høringen af praksisplanen.
Sagsfremstilling
Praksisplanen sætter en fælles retning for udviklingen af almen praksis i Region Midtjylland og er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og almen praksis.
Praksisplanen beskriver, hvilke(n):
– Opgaver, der ønskes løst i almen praksis i et samarbejde med det øvrige
sundhedsvæsen
– Sammenhænge, der er til det øvrige sundhedsvæsen, og hvordan det øvrige sundhedsvæsen kan understøtte almen praksis i at løfte opgaverne
– Kapacitetsplanlægning, som er forudsætningen for, at opgaverne kan løses i almen praksis.
Der er således en tæt sammenhæng mellem sundhedsaftalen og praksisplanen, idet praksisplanen medvirker til, at sundhedsaftalen gennemføres i forhold til almen praksis.
Som en del af udmøntningen af praksisplanen skal der indgås delaftaler om
blandt andet:
– Lægedækning ved sygebesøg til borgere, som opholder sig på kommunale akutpladser og øvrige midlertidige pladser mere end 15 km fra egen
læge
– Almen praksis’ indsats ift. medicingennemgang for patienter med mange
præparater
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– Almen praksis’ indsats ift. tidlig opsporing af sårbare gravide
– Udviklingspulje om populationsorienteret samarbejde på tværs
– Almen praksis’ indsats ift. koordination og sammenhæng for borgere med
psykisk mistrivsel
– Samtaleforløb (samtaleterapi)
– Rådgivning fra almen praksis til kommunale sundhedsfaglige medarbejdere.
Der var frist på høringen den 8. november 2016. KKR Midtjylland får en kort
status på høringen på mødet den 22. november.
Den videre proces frem til godkendelse af praksisplanen:
– 28. november Sundhedskoordinationsudvalget behandler praksisplanen
– 15. december Praksisplanudvalget godkender endelig version af praksisplanen
– 21. december Regionsrådet orienteres om ny praksisplan
– Ultimo december Kommuner og almen praksis orienteres om ny praksisplan
./.

Praksisplan og høringssvar
Beslutning
KKR Midtjylland drøftede høringen efter orientering fra Mads Jakobsen.
KKR ønskede undersøgt, hvorvidt det er muligt at sammenlægge Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget fra og med næste valgperiode.
Mads Jakobsens dias kan ses på KKR Midtjyllands webside.

3.6.

Ekstra SOSU-assistentelever i kommunerne
SAG-2016-04709 jhp
Baggrund
På mødet i KKR Midtjylland den 13.september 2016 tog man den centrale
dimensioneringsaftale på SOSU-området til efterretning og fordelte praktikpladserne mellem kommunerne.
Samtidig igangsatte KKR en proces, hvor kommunerne kunne melde tilbage
på, hvorvidt de ønskede at bruge af en pulje på 64 ekstra SOSU -assistent
praktikpladser og 65 ekstra SOSU-hjælper uddannelser. KKR Midtjylland bliver orientereret om kommunernes tilbagemelding.
Indstilling
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Det indstilles, at KKR Midtjylland orienteres om kommunernes tilbagemelding på ekstra puljer til SOSU-assistent (SSA) og SOSU-hjælper (SSH)
praktikpladser.
Sagsfremstilling
På mødet i KKR Midtjylland den 13. september 2016 tog man den centrale
dimensioneringsaftale på SOSU-området til efterretning og fordelte pladserne mellem kommunerne med samme fordelingsnøgle, som er anvendt
mellem de fem KKR, hvor demografi vægter 50 pct. og den historiske fordeling 50 pct.
Den centrale dimensioneringsaftale sikrer, at der på landsplan i de kommende to år kan uddannes op til 5.000 social- og sundhedsassistenter,
hvoraf de 4.700 fordeles mellem kommuner og regioner. Kommunernes andel er på 71 pct. svarende til 3.337, mens regionernes andel udgør 29 p ct.
svarende til 1.363 praktikpladser. Der er en ekstra pulje på 300 pladser til
SSA-elever, og 300 til SSH-elever, som kan oprettes af de kommuner, der
finder behov for det. De 300 pladser fordeles med en fast regional sygehusnøgle mellem de fem KKR-områder og udgør 64 pladser SSA-elever og 65
SSH-elever i Midtjylland.
Der har været en proces, hvor kommunerne frem til 12. oktober 2016 kunne
melde ind, hvorvidt de var interesserede i at oprette flere pladser til SOSUelever. Resultatet heraf er, at kommunerne i Midtjylland har interesse for at
oprette ca. 80 ekstra SSA-pladser – altså ca. 16 flere end ekstrapuljen tilsiger og 11 ekstra SSH-elever – 54 færre end den tildelte pulje.
På landsplan har KL modtaget tilbagemeldinger fra de fem KKR mhp. tilkendegivelse af, hvor mange af de ekstra 300 SSA/SSH pladser, kommunerne
ønsker at oprette i 2017. På nuværende tidspunkt (oktober 2016) ønsker
kommunerne at oprette 145 ekstra SSA pladser. Så samlet set er ekstrapuljen på 300 pladser langt fra brugt. Det kan oplyses, at KL har rettet henvendelse til DR om muligheden for at tilgodese de midtjyske kommuners behov
for ekstra assistentelever.
Med hensyn til ekstra pladser til SOSU-hjælperelever, kan det oplyses, at
disse pladser alene fordrer kommunal beslutning.
./.

Ekstra elevpladser på SOSU uddannelserne.
Beslutning
KKR Midtjylland tog orienteringen til efterretning.
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3.7.

Kommunernes samarbejde om den virksomhedsrettede indsats
SAG-2016-04709 egl
Baggrund
På mødet i KKR den 16. juni 2016 var der enighed om, at det er vigtigt, at
kommunerne står centralt i virksomhedskontakten og, at der også dér er fokus på borgere på kanten af eller udenfor arbejdsmarkedet.
KKR opfordrede kommunerne til at sikre koordinering og samarbejde, også
ifht. virksomheder, der har behov for arbejdskraft på tværs af kommunegrænser.
På baggrund af en forespørgsel til kommunerne kan det konstateres, at der
nu findes to sådanne samarbejder i Midtjylland. Et samarbejde siden 2015 i
de otte vestlige kommuner (Vestalliancen) og et nyt samarbejde på vej i den
østlige del af regionen.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland tager orienteringen om de to samarbejder
til efterretning.
Sagsfremstilling
I KKR Midtjyllands pejlemærker for de 19 midtjyske kommuners samarbejde
på arbejdsmarkedsområdet er der fokus på arbejdskraftforsyning til virksomhederne, borgere på kanten af arbejdsmarkedet, samarbejde på tværs af erhvervs- arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet samt viden og vidensdeling.
Der er siden kommet øget fokus på kommunernes samarbejde om den virksomhedsrettede indsats, hvor såvel Region Midtjylland som STAR, og de to
RAR gerne vil sætte rammerne for koordinering på tværs af kommunerne.
På mødet i KKR den 16. juni 2016 var der imidlertid enighed om, at det er
vigtigt, at kommunerne står centralt i virksomhedskontakten og, at der også
dér er fokus på borgere på kanten af eller udenfor arbejdsmarkedet.
KKR opfordrede kommunerne til at sikre koordinering og samarbejde, også
ifht. virksomheder, der har behov for arbejdskraft på tværs af kommunegrænser, og man kan nu konstatere, at kommunerne landet over er meget
opmærksomme på at samarbejde på dette område.
Fokus for samarbejdet er imidlertid forskellig.
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I STAR er der primært fokus på rekrutteringsservice, og med udgangspunkt i
Vejledning 9610 om koordineret virksomhedsservice er det landsdækkende
jobservice.dk etableret. Jobservice.dk samarbejder tæt med kommunernes
jobcentre om konkrete forespørgsler fra virksomheder.
I Regionen er der primært fokus på kompetenceforsyning, hvorfor der arbejdes med koordinering i partnerskaber på tværs af kommuner og på tværs af
beskæftigelse, vækst og erhvervsfremme.
Der er imidlertid også behov for øget og koordineret samarbejde med virksomhederne i forhold til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Det sidste er
samarbejdet Byg til Vækst på Fyn et eksempel på.
Af de to midtjyske samarbejder har Vestalliancen fokus på servicering af
virksomhederne ”i bred forstand” og arbejder med fælles ”servicepakk er for
rekruttering, uddannelse samt opkvalificering og fastholdelse hvor alle otte
jobcentre er forpligtigede til at koordinere, hvis en virksomhed henvender sig
med forespørgsler, der ikke kan løses lokalt.
Blandt de 11 østlige kommuner er der et nyt samarbejde på vej med fokus
på rekrutteringsservice. Samarbejdet forventes politisk behandlet i de 11
østlige kommuner i begyndelsen af 2017.
./..

Strategisk alliance Vest
Servicepakke rekruttering Øst
Eksempler fra andre regioner: Rekrutteringsservice FYN
Job7 i Trekantområdet.
Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning.
Det blev understreget, at der fortsat er behov for at sikre, udvikle og synliggøre kommunernes samarbejde og koordinerende rolle i forhold til virksomhedskontakten.

3.8.

Resultataftale med Væksthus Midtjylland 2017
SAG-2016-04709 egl
Baggrund
Væksthus Midtjylland og KKR Midtjylland indgår årligt en aftale med KKR
om aktiviteter og mål for det kommende år. Rammene for dette er den årlige
nationale aftale mellem KL og Erhvervsstyrelsen om Væksthusenes opgaver.
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Grundet det uafsluttede nationale eftersyn af erhvervsfremmesystemet foreligger der imidlertid endnu ikke nogen national aftale for 2017, hvorfor det
foreslås at resultatkontrakten for 2016 forlænges således, at evt. nødvendige ændringer som konsekvens af eftersynet foretages, når resultatet af eftersynet foreligger.
Det foreliggende forslag til resultatkontrakt for 2017 er således aktivitetsmæssigt uændret i forhold til resultatkontrakten for 2016.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland godkender forslag til Resultatkontrakt for
Væksthus Midtjylland 2017.
Sagsfremstilling
Forslaget til resultataftale 2017 for Væksthus Midtjylland er aktivitetsmæssigt uændret, da der ikke foreligger nye nationale rammer. Dog er der foretaget enkelte redaktionelle ændringer.
Omdrejningspunktet er således uændret, at Væksthuset har tre opgaver:
- Fortage vækstkortlægning og –planlægning sammen med virksomhederne
- Regionalt knudepunkt i et sammenhængende system
- Operator på programmer, der skaber vækstmuligheder
Desuden baseres indsatsen fortsat på strategien ”Det midtjyske Vækstunivers”.
Til kontrakten er hæftet et bilag med forslag om, at man som følge af en
evaluering af denne strategi i foråret justerer strategien mht.:
Vækstværktøjer
– Styrkelse af samarbejdet i erhvervsservicesystemet, herunder mulighed
for informationsdeling (mit.imidt)
– Nyt profilanalyseværktøj (identifikation af vækstboblere)
– Anvendelse af vækstpaneler (systematisk mulighed for sparring med udvalgte konsulenter, eksperter m. fl. ift. den enkelte virksomheds behov).
Vækstpotentiale
– Bedre informationsdeling (mit.imidt)
– Tættere samarbejde i erhvervsservicesystemet (eks. flere sambesøg og
revitalisering af imidt-møder (faste møder i erhvervsservicesystemet).
Vejledning
– Revitalisering af akademirådet (MEA)
– Relancering af basismodulet (ift. nyansatte og ift. erfarne medarbejdere)
– Konsulentuddannelsen deles i to muligheder: 1) En formel uddannelse
med bl.a. eksamen (eks. diplomuddannelse) og 2) Moduler om nye vækstproblematikker/vigtige trends.
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Endelig viste processen i foråret, at det bør overvejes at indføre medfinansiering for regionale programmer. Dette drøftes i Vækstforum Midtjylland på
et kommende møde.
KD-net drøftede sagen den 4. november 2016.
./.

Forslag til aftale med Væksthus Midtjylland 2017
Bilag til forslag til aftale med Væksthus Midtjylland 2017
Aftalen for 2016
Status på resultatkontrakt med KKR Midtjylland pr. 30 06 2016
Status pr. 30 06 2016 til KKR Midtjylland
Børsen 9. november 2016
Beslutning
KKR Midtjylland godkendte aftalen for 2017.
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4.

Punkter til næste møde

4.1.

Sager til dagsorden for møde i KKR Midtjylland den 27. februar 2017
SAG-2016-04709 jhp/egl
Baggrund
Der tegner sig foreløbigt følgende sager til dagsordenen for næste møde i
KKR Midtjylland den 27. februar 2017:
– Opfølgning på temadrøftelse om psykiatri den 13. september 2016
– Dimensionering af pædagoguddannelsen 2017/2018
– Pejlemærker for rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter, om der er andre sager til dagsordenen til mødet i KKR Midtjylland den 27. februar 2017.

Beslutning
Sagslisten blev taget til efterretning. Knud Mathiesen har fremsendt et ønske om at drøfte advokaternes rolle ift. mængden af sager, der går til Ankestyrelsen.
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5.

Eventuelt

5.1.

Eventuelt
SAG-2016-04709 jhp
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