
 

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 KKR Midtjyllands møde den 8. fe-
bruar 2016          

SAG-2016-01215 jhp 

 

Baggrund 

Referatet fra mødet i KKR Midtjylland den 8. februar 2016 er udsendt pr. 

mail og i e-dagsordenssystemet den 16. februar 2016. 

 

Referatet er desuden tilgængeligt på KKR Midtjyllands hjemmeside. 

 

Indstilling 

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

Midtjylland den 8. februar 2016. 

  

Beslutning 

Referatet blev godkendt. 

 

  

http://www.kl.dk/menu/Referat-af-mode-i-KKR-Midtjylland-den-8-februar-2016-id197747/?n=0&section=29800
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2. Siden sidst  

 

 

2.1. Orientering 

SAG-2016-01215 egl/jhp 

 

Baggrund 

KKR Midtjyllands formandskab orienterer om regionale anliggender.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Møde med beskæftigelsesudvalgene den 9. maj 2016  

Der er store udfordringer på det midtjyske arbejdsmarked og kommunernes 

beskæftigelsesindsats er helt afgørende for at sikre job og selvforsørgelse til 

borgerne såvel som arbejdskraft til virksomhederne. 

Det gælder i den enkelte kommune samtidig med, at samarbejde på tværs af 

kommuner er helt nødvendigt.  

Det er der mange aktører, der i øjeblikket forsøger at sætte dagsordenen 

for, og for at sikre, at kommunernes interesser varetages bedst muligt har 

vore to kommunale repræsentanter i RAR-formandskaberne: Mads Jakob-

sen, Struer og Hans Halvorsen, Aarhus og KKR Midtjyllands formandskab 

indbudt formænd og næstformænd for de 19 midtjyske kommuners udvalg 

for arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesforhold til en drøftelse af arbejdsmar-

kedsforhold på tværs af kommunerne. 

 

Mødet finder sted mandag den 9. maj 2016, kl. 13.00-15.00 i Silkeborg. 

 

Flygtningekvote 2017 

Det er nu udmeldt, at der forventes 15.000 flygtninge på landsplan i 2017, 

og fra styrelsen spørges der, om kommunerne på landsplan, via de fem KKR 

ønsker en anden regional fordeling end den, der beregnes efter styrelsens 

matematiske model. KKR Midtjyllands formandskab har forhåndstilkendegi-

vet, at man i Midtjylland ikke er interesseret i at modtage flere flygtninge end 

beregnet efter denne model. Såfremt heller ingen af de andre KKR melder 

interesse for dette senest 1. maj 2016, så vil de regionale kvoter blive be-

regnet og omsat til kommunefordeling, ligeledes efter den matematiske mo-

del. Denne fordeling vil blive fremsendt til godkendelse i KKR den 16. juni 

2016. 
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Beslutning 

  Der blev yderligere orienteret om: 

– Turisme: Der er ca. 16 mio. kr. tilbage i Regionen: Afventer ikke de natio-

nale udspil. Der bliver fokus på event/kultur- og erhvervsturisme. Fokus 

på at binde øst og vest sammen, herunder også at sikre østkystens syn-

lighed.  

– Digital infrastruktur. Kommunerne og regionen har nedsat en styre-

gruppe for den digitale infrastruktur i Region Midtjylland. De foreløbige 

resultater af styregruppens arbejde er, at der er gennemført en kortlæg-

ning af fastnet bredbåndet, som kommer ud til kommunerne. Dernæst er 

der ved at blive udarbejdet et udkast til fælles retningslinjer for digital in-

frastruktur dvs. for opstilling af master og gravetilladelser.  

– Takstreduktioner på socialområdet: Regionen er på forkant med de sam-

lede 3 % sparemål for 2016-18. Det vil slå fuldt igennem på taksterne al-

lerede i 2017. Tilbagebetaling til køberkommuner allerede i 2016. 

– Sundhedsstrategi for det nære sundhedsvæsen. Regionen er ved at ud-

arbejde en strategi for det nære sundhedsvæsen. Det er uomgængeligt 

at Sundhedskoordinationsudvalget og kommunerne bliver inddraget i ar-

bejdet. Det var der enighed om. 

– Forbrugsvariationsprojektet er et projekt på sundhedsområdet, der viser, 

hvordan sundhedsforbruget er omkring de enkelte sygehuse og hvordan 

udviklingen har været fra 2010 til 2013. Analysen er vældig interessant 

for kommunerne – kommunaldirektører og sundhedsdirektører er oriente-

ret om projektet.  

– EUD: skolerne har budt, det ser broget ud, men Region og kommuner er 

fælles om at bred uddannelsesdækning i hele regionen skal sikres. 

 

De fleste af disse emner vil indgå i dagsordenen for mødet i det regionale 

kontaktudvalg den 29. april 2016. 

 

– SOSU: FOA (på landsplan) har modsat sig den midtjyske model for at 

skaffe flere elever til sundhedsassistentuddannelsen (de er imod at en 

del af elevernes somatiske praktik afvikles i kommunerne i stedet for på 

hospitalerne), hvilket de kan rent overenskomstmæssigt. Der arbejdes 

fortsat på sagen og med mulige løsninger.  

 

KKR Midtjylland tog orienteringen til efterretning. 
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3. Regionalpolitiske sager  

 

 

3.1. Konferencen den 31. marts – opfølgning og initiativer 

SAG-2016-01215 jhp/egl 

 

Baggrund 

KKR Midtjylland afholdt en konference den 31. marts 2016, med hovedfokus 

på at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne i Midtjylland.  

KKR Midtjylland skal drøfte udkommet af konferencen og hvad der videre 

kan gøres. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter udkommet af konferencen den 31. 

marts 2016 og hvad der videre kan gøres. 

 

Sagsfremstilling 

Der er brug for en række indsatser, der sørger for, at virksomhederne har 

den rigtige arbejdskraft for at sikre vækst og som giver mulighed for uddan-

nelse og beskæftigelse i alle dele af regionen. Derfor holdt KKR Midtjylland 

en konference den 31. marts 2016. 

 

Konferencen tog afsæt i følgende: 

– At der vil blive mangel på kvalificeret arbejdskraft i den midtjyske region 

– At der er en demografisk ubalance mellem øst og vest og at især vest kan 

komme til at mangle kvalificeret arbejdskraft 

– At der er for få unge, der vælger en erhvervsuddannelse 

– At der er en stor restgruppe, der står udenfor arbejdsmarkedet.  

 

Konferencen indledtes med oplæg af Ulla Tørnæs, uddannelses- og forsk-

ningsminister, Lars Goldschmidt, fra Goldschmidt Rise and Shine, Martin 

Ågerup, Cepos og Lars Andersen, direktør for Arbejderbevægelsens Er-

hvervsråd. Oplægsholderne gav deres bud på, hvad der er de væsentligste 

udfordringer for at sikre de rette kompetencer. 

 

Derefter var der mulighed for at deltage i en af tre workshops, hvor forskel-

lige aktører indenfor vækst-, beskæftigelses- og uddannelsesområderne i 

Midtjylland fik lejlighed til sætte spot på, hvad de ser af udfordringer og mu-

ligheder i Midtjylland i retning af at skabe balance mellem uddannelse, be-

skæftigelse og vækst.  
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Endelig blev der rundet af med en paneldebat, hvor man drøftede de sam-

lede input til, hvad der skal til for at sikre uddannelse, job og vækst  i hele 

Midtjylland. 

 

Ulla Tørnæs, uddannelses- og forskningsminister pegede bl.a. på følgende 

instrumenter:  

 

– Få bedre match mellem de uddannede og virksomhedernes behov for ar-

bejdskraft 

– Større forpligtelse til uddannelsesinstitutionerne for videnspredning i lo-

kalområdet, f.eks. e-learning og nye bevillingsmodeller 

 

Dias fra de øvrige oplæg på konferencen kan ses her: Konference 31. marts 

2016 

 

Konferencens formål var at samle alle regionale aktører om en drøftelse på 

tværs af vækst-, beskæftigelses- og uddannelsesområderne, og drøfte hvad 

der skal til for, at: 

– Alle unge får en uddannelse  

– Flere gennemfører en erhvervsuddannelse  

– Alle efter- og videreuddanner sig i og uden for job  

– Ingen virksomheder mangler kvalificeret arbejdskraft  

– Ingen borgere står uden for arbejdsmarkedet. 

 

På konferencen kom fx følgende budskaber frem: 

– Kommunerne skal tættere på erhvervsskolerne og have en tættere dialog 

med virksomhederne og LO/DA og understøtte, at flere unge vil tage en 

erhvervsuddannelse 

– Der skal arbejdes for erhvervsuddannelser i alle dele af regionen. Er-

hvervsuddannelserne skal være lige så tilgængelige som det almene 

gymnasium for den unge 

– Styrke vejledning og kendskab til EUD, herunder at der fx er en uddannel-

sesgaranti, når man tager en EUD 

– Virksomhedskontakten, både internt i kommunerne og på tværs af kom-

munerne, er for søjleinddelt. Den bør gøres mere entydig og strømlinet, 

herunder også med henblik på opkvalificering af arbejdskraften (af både 

ansatte og ledige) 

– Arbejdskraftmangel på kort sigt skal i højere grad tilgodeses gennem ef-

ter- og videreuddannelse 

– Få mere viden om restgruppen i forhold til arbejdsmarkedet, og i forhold til 

EUD reformen og få mere viden om, hvordan de bevæger sig 

– Der var overordnede budskaber om at se på det samlede uddannelsessy-

stems struktur og indhold. 

http://www.kl.dk/Menu---fallback/Uddannelse-til-vakst-id200799/?n=0&section=29800
http://www.kl.dk/Menu---fallback/Uddannelse-til-vakst-id200799/?n=0&section=29800
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Beslutning 

Der var tydeligst fokus på følgende fra konferencen: 

– At der er et behov for at gøre mere for restgruppen 

– At der bør opsamles viden fra kommunerne om initiativer, der virker 

for restgruppen 

– At sikre en ligeværdighed mellem alle ungdomsuddannelser 

– At der skal være en sammenhæng 10. klasse og EUD 

– At erhvervslivet skal mere ind på banen – omkring praktik og i uddan-

nelserne. 

 

KKR formandskaberne følger op på emnerne i Dialogforum for uddannelse, 

vækst og beskæftigelse og i en kronik.  

 

  

3.2. KL’s debatoplæg – Flere unge i erhvervsuddannelse 

SAG-2016-01215 krwp/egl/jhp 

 

Baggrund 

KL’s bestyrelse har besluttet, at KL skal bidrage til, at flere unge vælger en 

erhvervsuddannelse lige efter 9. eller 10. klasse. Der er tale om et emne, 

der allerede er højt oppe på dagsordenen i kommunerne, og bestyrelsen 

lægger med initiativet op til, at KL understøtter dagsordenen i kommunerne 

med en forstærket indsats. 

 

At få flere til at vælge en erhvervsuddannelse er en tværkommunal udfor-

dring, bl.a. fordi erhvervsskolerne ofte har flere kommuner i deres opland, 

og de unge pendler til erhvervsuddannelse på tværs af kommunegrænser. 

Praktikpladser er heller ikke bestemt af kommunegrænser. Derudover er KL 

bevidst om, at udfordringerne på området kan variere på tværs af landet 

bl.a. på grund af forskellig geografi, placering af erhvervsuddannelser og det 

lokale erhvervsliv. 

 

Derfor har bestyrelsen bedt sekretariatet om, at der kommer input til det vi-

dere arbejde fra de fem KKR. I den forbindelse er der udarbejdet vedlagte 

debatoplæg som grundlag for drøftelserne i KKR. Oplægget er struktureret 

omkring syv emner, som efter bestyrelsens opfattelse har betydning for om 

flere unge vælger en erhvervsuddannelse.  

 

På møde den 20. november 2015, drøftede KKR Midtjylland placering af 

EUD i regionen og rettede i den forbindelse en henvendelse til Region 

Midtjylland med anbefalinger principper for fremtidig placering. 
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Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter de syv emner i KL’s debatoplæg 

med udgangspunkt i følgende overordnede spørgsmål:  

– Hvad er vigtigst og fylder mest på den lokale dagsorden? Hvordan vil 

KKR Midtjylland anbefale KL’s bestyrelse at prioritere emnerne?  

– Hvilke barrierer i de fremstillede emner oplever kommunerne i forhold til 

at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse?  

– Er der yderligere relevante temaer, som KKR Midtjylland mener, at KL’s 

bestyrelse bør inddrage i sine overvejelser?  

– Er der gode kommunale initiativer og samarbejdsprojekter inden for de re-

spektive emner, som er særligt relevante for KL at kende til i  sit arbejde 

med området? Eksempelvis i forhold til det private erhvervsliv og er-

hvervsskolerne? 

 

Sagsfremstilling 

Gennem de sidste 10 år har der været et støt fald i andelen af 9. og 10. 

klasse elever, som vælger en erhvervsuddannelse efter grundskolen. I dag 

er det under hver femte. Samtidig er andelen af elever, der søger det al-

mene gymnasium steget fra tre ud af fem til tre ud af fire.  
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Denne forskydning af søgemønstrene betyder, at der flere steder i landet 

opstår mangel på faglært arbejdskraft med især teknisk baggrund. Samtidig 

giver det anledning til dobbeltuddannelse, da flere unge først efter at have 

gennemført en gymnasial uddannelse, påbegynder en erhvervsuddannelse.  

 

Reformen af erhvervsuddannelserne har som mål, at 30 pct. af 9. -10. klas-

seeleverne i 2025 vælger en erhvervsuddannelse. Det aktuelle tal i foråret 

2015 er 18,5 pct., så der er brug for indsatser på en række forskellige områ-

der for at vende udviklingen og nå målsætningen. Samtidig er der de kom-

mende ti år mindre årgange på vej, så det er vigtigt, at andelen af unge der 

tager en erhvervsuddannelse stiger for bare at kunne fastholde status quo i 

optaget.  

 

Kommunerne kan påvirke dette både direkte gennem arbejdet i eksempelvis 

folkeskolerne og overgangene til ungdomsuddannelserne, men i oplægget 

behandles også områder, hvor kommunernes indflydelse er mere indirekte 

gennem påvirkning af eksempelvis det lokale erhvervsliv, erhvervsuddannel-

serne, regionerne og regeringen. 

 

I drøftelsen af de syv emner som KL’s bestyrelse har peget på i debatoplæg-

get til KKR, kan fx indgå følgende spørgsmål: 
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– Mere virksomhedsfokus i folkeskolen – åben skole 

– Hvad er de væsentligste muligheder og barrierer for øget samarbejde 

mellem folkeskolen og erhvervsvirksomhederne? 

– Erhvervsuddannelse i hele landet. Er der potentiale i campussamarbejde 

og samlokalisering fra et kommunalt synspunkt, og er det fx svaret på en 

geografisk spredning af uddannelserne?  

– Udskoling og overgang fra 8.-9. klasse til ungdomsuddannelse 

– Hvilke muligheder er der for et mere forpligtende samarbejde mellem fol-

keskolen og ungdomsuddannelserne i forbindelse med udskoling, og hvil-

ken rolle skal fx UU-vejledningen spille? 

– Et særligt 10. klasses fokus hvor man sikrer, at 10. klasse bliver starten 

på en erhvervsuddannelse. Det er nødvendigt med et forpligtende samar-

bejde med erhvervsskolerne, så 10. klasse i endnu højere grad bliver 

starten på en erhvervsuddannelse. Hvordan kan det etableres, og hvilke 

andre muligheder er der? 

– Sikre flere praktikpladser i den private sektor 

– Hvis det lykkes at få flere til at tage en erhvervsuddannelse, vil det med-

føre et krav om flere praktikpladser. Hvad er kommunernes rolle i den for-

bindelse, og hvordan kan kommunerne bidrage? 

– Kvaliteten af erhvervsuddannelserne og mulighederne for videre karriere-

veje. Fokus fra reform af erhvervsuddannelserne var bl.a. på kvalitet i ud-

dannelserne. Hvordan kan kommunerne og KKR bidrage til, at der holdes 

fokus på kvalitet i uddannelserne? 

– Sikre bedre sammenhæng mellem ungdomsuddannelserne og de særlige 

tilbud til ikke-uddannelsesparate. Er der et behov for at organisere og få 

større nytte af de mange tilbud til de ikke-uddannelsesparate?  Og hvilke 

perspektiver er der i et samlet eftersyn af ungdomsuddannelserne?  

 

Næste skridt 

På baggrund af drøftelserne i de respektive fem KKR vil bestyrelsen igen 

drøfte sagen og vurdere behovet for eventuelle indsatser i forhold til de en-

kelte emner.  

 

Derudover er flere unge i erhvervsuddannelse også et emne i KL’s arbejde 

med ”Danmark i forandring”, hvor der bliver arbejdet med folkeskolens forbe-

redelse til en ungdomsuddannelse, med særligt fokus på at flere tager en 

ungdomsuddannelse. 

 

./.. Flere unge i erhvervsuddannelse, KL marts 2016. 

 KKR Midtjyllands henvendelse til Region Midtjylland vedrørende placering af 

EUD, november 2015.  
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Beslutning 

KKR Midtjylland drøftede KL’s debatoplæg og lagde fokus på følgende te-

maer som melding til KL’s bestyrelse: 

– De unge, der ikke kan opfylde adgangskrav 

– Mere fokus på ”erhverv” i uddannelsesvejledningen 

– Mere mulighed for at koble erhvervsliv og skole 

– Lige tilgængelighed til ungdomsuddannelser 

– Kommunerne er ikke tæt nok på ungdomsuddannelserne, der er ble-

vet stærke og centraliserede organisationer. 

 

  

3.3. Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann deltager i 
KKR-mødet 

SAG-2016-01215 egl 

 

Baggrund 

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann besøger alle fem KKR i løbet af 

foråret 2016.  

 

Emnerne for dialogen på mødet i KKR Midtjylland er aftalt med ministeriet 

og forventes at blive: 

– Frikommuneforsøg 

– Kommunernes sagsbehandling på børneområdet, herunder det personret-

tede tilsyn 

– Alternativer til regelstyring. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter de ovennævnte emner med Social- 

og indenrigsminister Karen Ellemann. 

 

Sagsfremstilling 

Ministeren forventes at deltage en time (kl. 10.30-11.30) på KKR Midtjyl-

lands møde den 18. april 2016. 

 

Beslutning 

KKR Midtjylland drøftede de ovennævnte emner med social- og indenrigsmi-

nister Karen Ellemann. 

 

Ministeren spurgte, hvad der skal til for, at kommunerne kan gøre sagsbe-

handlingen på børneområdet bedre. Spørgsmålet skal ses i lyset  af, at hun 

ofte er i samråd om emnet og ser en risiko for, at Folketinget vil indsnævre 

det kommunale råderum yderligere. Hun lagde op til fælles sag her. 
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Fra KKR Midtjylland blev der udtrykt tilfredshed med Task-Force tilbuddet 

(fra Socialstyrelsen), men også bekymring for den stigende klage og anketil-

bøjelighed, der både presser flere regler og udgifter igennem.  

 

Der blev også udtrykt bekymring for medarbejderne på området, der oplever 

stigende kritik af deres i øvrigt meget vanskelige arbejde.  

Der blev nævnt en række eksempler som vanskeliggør sagsbehandlingen og 

det personrettede tilsyn, fx vedr. § 50 og statsforvaltningens rolle. 

 

Vedrørende frikommuner oplyste ministeren, at hun forventer mange ansøg-

ninger (og gerne på ovenstående felt). 

 

  

3.4. Flygtningeområdet 

SAG-2016-01215 egl 

 

Baggrund 
Jacob Bundsgaard gav på mødet den 8. februar 2016 KKR Midtjylland en 

orientering om KL’s overvejelser vedrørende kommunernes integrationsind-

sats, herunder de igangværende forhandlinger med regeringen (topartsfor-

handlinger) om flygtningesituationen, der ligesom de kommende trepartsfor-

handlinger på området forventes afsluttet i det tidlige forår.   

Orienteringen mundede ud i en beslutning om, at KKR Midtjylland på mødet 

den 18. april 2016 drøfter emnet mere bredt, herunder de økonomiske udfor-

dringer med udgangspunkt i en fælles ”skabelon”. Der skal også sættes fo -

kus på løsninger fx vedrørende bolig, beskæftigelse og særlige foranstalt-

ninger. Det blev aftalt, at KD-net faciliterer emnet.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter kommunernes integrationsindsats, 

herunder bl.a. de økonomiske udfordringer samt på løsninger fx vedrørende 

bolig, beskæftigelse og særlige foranstaltninger. 

 

Sagsfremstilling 

Til grund for en drøftelse af de økonomiske udfordringer kan dels lægges 

KL’s tekniske baggrundsnotat af 10. februar 2016, om beregning af udgifts-

konsekvenserne på serviceområderne. Dette notat er udarbejdet efter dialog 

med en række kommuner, der viste, at kommunerne har meget forskellige 

forudsætninger for løsning af opgaven med det stigende antal flygtninge og 

familiesammenførte, og det understreges, at det er særdeles vanskeligt at  

give et præcist skøn for merudgifterne. 
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Dertil har Norddjurs Kommune foretaget en beregning af den samlede øko-

nomi for flygtningeområdet i Norddjurs Kommune. Udover serviceudgifter 

omfatter denne beregning også forsørgelsesudgifter samt tilskud og udlig-

ning. 

 

Til grund for en drøftelse af løsninger kan dels lægges KL’s inspirationskata-

log: ”Kommunale veje til god integration”, der blev offentliggjort i forbindelse 

med Kommunaløkonomisk Forum den 14.-15. januar 2016.  

I inspirationskataloget formidles en lang række gode indsatser og resultater i 

integrationsprocessen på grundlag af 39 cases. 

 

Desuden kan ”Trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration” , som regerin-

gen, arbejdsmarkedets parter og KL, indgik den 17. marts 2016, lægges til 

grund for KKR Midtjyllands drøftelser. 

 

I denne aftale indgår det bl.a., at: 

– Flygtninge som udgangspunkt skal mødes som jobparate 

– Der skal tilbydes en virksomhedsrettet indsats senest efter 1 måned, og at  

– Virksomhedsindsatsen yderligere skal intensiveres og monitoreres. 

 

Endelig kan topartsaftalen ”Bedre rammer for at modtage og integrere flygt-

ninge” af 18. marts 2016 lægges til grund for en drøftelse.  Aftalen består af 

mere end 50 initiativer fordelt på syv temaer: 

– Styrkede muligheder for boligplacering 

– Bedre rammer for den kommunale integrationsindsats 

– Tidlig indsats 

– Styrket beskæftigelsesindsats 

– Øget brug af medbragte kompetencer 

– Erhvervsrettet danskuddannelse 

– Fokuseret finansiering. 

 

Aftalen skal vedrørende beskæftigelsesindsatsen ses i sammenhæng med 

trepartsaftalen. 

Det er regeringens ambition at omsætte mange af de 50 initiativer til lov-

forslag, der fremsættes i Folketinget og vedtages inden sommerferien.  

 

Sagen er drøftet i KD-net den 8. april 2016. 

 

./.. KL’s tekniske baggrundsnotat vedrørende udgifter på integrationsområdet, 

10. februar 2016. 

 Norddjurs Kommunens model for hvordan udgifterne på flygtningeområdet 

kan opgøres, Marts 2016. 

 KL’s udspil: Kommunale veje til bedre integration 

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_76069/cf_202/Kommunale_veje_til_god_integration.PDF
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Trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration 

Topartsaftalen: Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge 

 

Beslutning 

KKR Midtjylland drøftede emnet kort. 

 

Dansk Folkeparti ønskede følgende ført til referat: Kommunerne skal kom-

penseres fuldt ud for udgifterne til flygtningeområdet – krone til krone. 

 

  

3.5. Forstærket indsats i EU-kontoret 

SAG-2016-01215 egl 

 

Baggrund 

Det regionale EU-kontor (CDEU) har siden 2007 repræsenteret Midtjylland i 

Bruxelles og målrettet arbejdet for, at regionen og dens aktører har det 

bedst mulige grundlag for at få et helt konkret udbytte af de muligheder, EU 

og europæisk samarbejde tilbyder. 

 

Der har været gode resultater af indsatsen for hele regionen og med den se-

neste strategi for EU-kontorets videre udvikling, ønsker Bestyrelsen at for-

stærke indsatsen. 

 

Dette vil indebære en kontingentforhøjelse for ejerkredsen (Region Midtjyl-

land og de 19 midtjyske kommuner) fra ca. 2,36 kr. til ca. 3,36 kr. pr. år samt 

et øget indskud fra Aarhus Universitet. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KRR Midtjylland anbefaler kommunerne at indarbejde et år-

ligt beløb til et udvidet medlemsbidrag fra og med 2017 på 1 kr. pr. indbyg-

ger i forbindelse med budgetlægningen for 2017. 

 

Sagsfremstilling 

Central Denmark EU Office blev etableret den 1. januar 2007. Kontoret er et 

samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen. Ejer-

kredsen finansierer kontoret ligeligt på baggrund af indbyggertal og ud over 

dette basisbudget, har kontoret en egen indtjening på i størrelsesordenen 

20-25 % af basisbudgettet. Det årlige budget udgør omkring 8 mio. kr.  

 

CDEU har siden 2007 været årsag til, at 495 mio. kr. er bevilget fra EU’s 

konkurrenceudsatte kasser til aktiviteter i Midtjylland. I samme periode har 

basisbevillingen udgjort ca. 45 mio. kr. i. Blandt kontorets resultater er også 

http://uibm.dk/filer/nyheder-2016/trepartsaftale-om-arbejdsmarkedsintegration.pdf
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_77284/cf_202/Topartsaftale_mellem_KL_og_regeringen.PDF
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en høj grad af tilfredshed med samarbejdet hos kontorets samarbejdspart-

nere og ejerkredsen, ligesom der er tæt og løbende kontakt til et stort antal 

personer og aktiviteter i Midtjylland. 

 

Bestyrelsen vurderer, at en forøgelse af indsatsen i Bruxelles vil have føl-

gende effekter for ejerkredsen og dets aktører: 

– Øget indsats på erhvervsområdet med flere internationale innovations-

projekter for midtjyske virksomheder og mere EU-finansiering til dette. 

– Større helhedsindsats på fødevareområdet med internationalt perspektiv 

på det strategiske arbejde og klyngeudvikling samt større forudsætninger 

for EU-finansiering. 

– Større helhedsindsats på den internationale dimension af det sundheds-

strategiske område, sundhedsforskning samt velfærdsteknologi. 

– Styrket interessevaretagelse på forskningsområdet mhp. at bidrage til 

Aarhus Universitets målsætning for hjemtag af EU-midler under EU’s 

forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020 samt styrket sammen-

hæng mellem forsknings og innovation til gavn for erhvervsudviklingen i 

Midtjylland. 

– Stærkere og mere robust organisering af kontoret med mulighed for hø-

jere grad af teamwork og dermed yderligere fagligt fundament. 

– Mere synlighed for kontoret i Midtjylland og for Midtjylland i Bruxelles 

samt bedre kommunikation og formidling. 

– Generel mulighed for implementering af den samlede strategi for kontoret 

og dermed på trods af stigende konkurrence om opmærksomhed og mid-

ler i EU at fastholde de stærke midtjyske resultater i Bruxelles. 

 

Det kan oplyses, at Region Midtjylland har forhøjet sit kontingent pr. 1.1. 

2016 og, at der er indgået en strategisk aftale med Aarhus Universitet om et 

fokuseret bidrag fra universitetet med særlig fokus på Horizon 2020.  

 

Sagen er drøftet i KD-net den 8. april 2016 

 

./. Notat vedr. EU-kontoret af 28. august 2015 

Strategi 2015 - CDEU 

Ressourcenotat – CDEU 

Årsrapport 2014  

 

Beslutning 

Indstillingen blev tiltrådt. 

 

  

 

  

https://issuu.com/cdeu2014/docs/6korr___rsrapport_cdeu_2014_final_
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3.6. National væksthusaftale 2017 

SAG-2016-01215 ssm/egl 

 

Baggrund 

Væksthusene varetager den specialiserede erhvervsservice for kommu-

nerne. Der indgås en årlig national aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækst-

ministeriet, der efterfølgende udmøntes regionalt i en resultatkontrakt mel-

lem det pågældende KKR og Væksthuset. KL skal sikre det bredest mulige 

mandat fra kommunerne til den nationale aftale for 2017 og ønsker derfor at 

få input fra KKR til forhandlingen om det kommende års aftale.  

 

Indstilling 

– Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter nedenstående emner og giver en 

tilbagemelding til KL, om det er de rette emner til den nationale Vækst-

husaftale 2017. 

 

Sagsfremstilling 

Den årlige aftale indgås inden for rammerne af den fireår ige nationale ram-

meaftale for Væksthusene 2016-2020. I denne aftale er det lagt fast, at 

Væksthuset har tre hovedopgaver: 

– At varetage den specialiserede erhvervsservice i form af potentialekort-

lægning mv. 

– At være knudepunkt i et sammenhængende rådgiversystem 

– At være operatør på projekter, der skaber vækstmuligheder for virksom-

hederne. 

 

KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg har drøftet en række foreløbige 

emner, der kan indgå i KL’s oplæg til forhandlingerne med staten om den 

nationale aftale for væksthusene for 2017. Der er tale om følgende indsats-

områder, der er fælles for Væksthusene, og som KL kan tage op i drøftel-

serne med staten om den nationale aftale for 2017 for Væksthusene: 

 

Væksthusene som knudepunkt.  

Væksthusene som knudepunkt spiller en vigtig rolle ift. at sikre sammen-

hæng og overskuelighed for virksomhederne. For at sikre at virksomhederne 

fortsat har et centralt knudepunkt, er væksthusenes samarbejde med vækst-

fora, kommuner, business regioner, andre operatører og statens brug af 

Væksthusene som operatør på nye initiativer afgørende. 

 

Ved at samle programmer og projekter skabes der overskuelighed samt til -

gængelighed for virksomhederne. Yderligere er det dokumenteret, at Vækst-

husene er den operatør, som virksomhederne har det største kendskab t il i 
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det danske erhvervsfremmesystem. KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsud-

valg lægger op til, at KL i drøftelserne med staten fokuserer på fastholdelse 

og styrkelse af Væksthusenes knudepunktsfunktion.  

 

Sammenhængskraften mellem kommuner og Væksthuse 

Udfordringerne med at skabe vækst og arbejdspladser bliver ikke mindre i 

de kommende år, og Væksthusene og den kommunale erhvervsservice bør 

stå sammen om at sikre, at danske virksomheder og iværksættere får den 

bedst mulige hjælp og service i hele Danmark. Den kommunale erhvervsser-

vice og Væksthusene som system er etableret og har samlet set et stærkt 

rationale, men det er nødvendigt at overveje, om sammenhængskraften kan 

blive endnu bedre. Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget foreslår, at Vækst-

husene fortsat har fokus på kompetenceudviklingsaktiviteter for medarbej-

derne på tværs af Væksthusene, den lokale erhvervsservice mv. Herunder 

at sikre, at den lokale kommunale erhvervsservice og væksthuskonsulenter 

er klædt på til at udgøre en sammenhængende erhvervsservice, så ingen 

virksomheder tabes. 

 

Industrialisering 4.0 og Digitalisering  

Anvendelse af de nyeste metoder og processer er et emne, der pt. fylder i 

alle brancher af dansk erhvervsliv. Danmark har en erhvervsstruktur med 

mange små og mellemstore virksomheder, og det er afgørende for denne 

målgruppe, at de får tilført de rette kompetencer ift. fx. digitalisering af virk-

somheden. Det er en sårbar gruppe, idet de typisk ikke selv har størrelsen 

og kompetencerne til at udvikle deres virksomhed i denne retning. Arbejds-

markeds- og Erhvervsudvalget foreslår derfor, at industrialisering 4.0 og di-

gitalisering er vigtige indsatsområder for Væksthusene i 2017.  

 

Resultatmål for Væksthusene 

Den nationale aftale indeholder måltal for Væksthusenes aktivitet, kvalitet og 

effekt samt for deres samfundsøkonomiske afkast. KL’s Arbejdsmarkeds - og 

Erhvervsudvalg foreslår, at man i aftalen for 2017 fastholder måltallene og 

dermed fortsat stiller høje krav til aktiviteter, resultater og effekter. På denne 

måde sikrer man kontinuitet i målingerne. Derudover foreslås det, at man 

indfører et nyt mål, der går på at måle effekten af de kollektive uddannelses-

forløb, som Væksthusene har til opgave at udføre på tværs af Væksthusene 

for at dele viden og ressourcer.  

 

Eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen 

Regeringen har igangsat et eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen for at for-

enkle og fokusere midlerne. Formålet med eftersynet er at give et samlet 

overblik over erhvervsfremmeindsatsen på tværs af den offentlige sektor 

samt vurdere, om organiseringen og indholdet af den samlede indsats sikrer 
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en enkel og effektiv indsats. Initiativet er forankret i Finansministeriet og fo-

retages med ekstern konsulentbistand, og den endelige rapport foreligger i 

maj 2016. KL arbejder aktivt på at synliggøre Væksthusenes knudepunkts-

funktion, og sammenhængskraften til kommunerne er i et forenklingsper-

spektiv helt central. Derfor er det for KL også et fokuspunkt i forhandlingerne 

med staten om den nationale aftale for Væksthusene for 2017. 

 

Videre proces vedr. national aftale 

Når KL har fået tilbagemeldingerne fra drøftelserne i KKR, vil Arbejdsmar-

keds- og Erhvervsudvalget igen drøfte KL’s forhandlingsoplæg. Et udkast til 

forhandlingsoplæg vil også blive drøftet med væksthusenes formænd, inden 

det bliver fremlagt til godkendelse i KL’s bestyrelse. Den nationale vækst-

husaftale vil herefter blive drøftet og indgået sammen med aftalen mellem 

regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017. Den nationale aftale 

er efterfølgende grundlaget for den regionale aftale (resultatkontrakt), som 

det enkelte KKR indgår med Væksthuset i det pågældende område. 

 

Den nationale rammeaftale 2016-2020 samt aftalerne for 2015 og 2016 kan 

ses på KL's hjemmeside 

 

Beslutning 

KKR Midtjylland var enig i emnerne og havde ikke yderligere forslag til afta-

len. 

 

  

http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Erhvervs--og-regionaludvikling/vaeksthuse121/
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4. Udpegninger  

 

 



KKR Midtjylland  | 18-04-2016 

 SIDE  |  23 

5. KKR 

 

 

5.1. KKR Midtjyllands møde den 16. juni 2016 afholdes på Born-
holm 

SAG-2016-01215 egl 

 

Baggrund 

I lighed med tidligere år afholdes KKR Midtjyllands møde i juni på Bornholm 

med mulighed for deltagelse i Folkemødet torsdag den 16. juni og fredag 

den 17. juni. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland tager program og deltageroversigt til efter-

retning. 

 

Sagsfremstilling 

Der er nu fastlagt følgende program for de to dages rejse til Bornholm den 

16. og 17. juni 2016: 

 

Torsdag den 16. juni  Tidspunkt 

Mødes i Karup Lufthavn, check-in (bagage kan 

checkes ind, hvis man ønsker det) 

07:30 

Afgang fra Karup 08:15 

Ankomst Rønne Lufthavn og med bus til Allinge  09.25 

Gruppemøder og KKR-møde på 

Hotel Allinge, Storegade 3-5, 3770 Allinge 

10.30 

Frokost på Hotel Allinge 13.00 

Ankomst til Folkemødet 13.45/14:00 

Middag på no. 9 i Allinge 19.00 

Fælles transport til Strandhotel Balka Søbad 

Vestre Strandvej 25, Balka, 3730 Nexø 

23.30 

  

Fredag den 17. juni  

Dagen til egen disposition  

Fælles afgang med bus til Allinge - bagagen bli-

ver i bussen 

08.30 

Afgang med bus fra Allinge 17.15 

Mødes i Rønne Lufthavn, checkin (bagage kan 

checkes ind hvis man ønsker det.) 

17.45  

Afgang Rønne 18.30  
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./. Tilmeldingsoversigt af 11. april 2016. 

 

Beslutning 

Program og deltageroversigt blev taget til efterretning. 

Såfremt der ønskes justeringer af deltageroversigten bedes man kontakte 

KKR sekretariatet hurtigst muligt. 

 

  

Ankomst Karup 19.40  
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6. Punkter til næste møde  

 

 

6.1. Sager til dagsordenen for mødet i KKR Midtjylland den 16. 
juni 2016 

SAG-2016-01215 egl/jhp 

 

Baggrund 

Der tegner sig foreløbigt følgende sager til dagsordenen for næste møde i 

KKR Midtjylland: 

– Godkendelse af afrapportering på central udmelding vedrørende borgere 

med alvorlige spiseforstyrrelser 

– Udkast til rammeaftale 2017 på det specialiserede område 

– Status for sundhedsaftalen 

– Dimensionering af SOSU uddannelserne i 2017 

– Fordeling af flygtningekvote 2017 

– KL’s udspil om kommunernes indsats vedrørende turisme 

– Fremtidens kommunestyre. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter om der er andre sager til dagsorde-

nen for mødet i KKR Midtjylland den 16. juni 2016. 

 

Beslutning 

KKR Midtjylland tog oversigten over de foreløbige sager til mødet den 16. 

juni 2016 til efterretning. 
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7. Eventuelt  

 

 

7.1. Eventuelt 

SAG-2016-01215 jhp 

 

 

 

 

Beslutning 

Der var ingen sager under eventuelt. 

 

  

 

 


