R E F E R AT 2 0 1 6

KKR MIDTJYLLAND
Dato:
Sted:

08-02-2016 10:00
Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg

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

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

Godkendelse af referat

1.1.

Godkendelse af referat fra KKR Midtjyllands møde den 20.
november 2015
SAG-2015-06137 egl
Baggrund
Referatet fra mødet i KKR Midtjylland den 20. november 2015 er udsendt pr.
mail og i e-dagsordenssystemet den 27. november 2015.
Referatet er desuden tilgængeligt på KKR Midtjyllands hjemmeside.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland godkender referatet fra mødet i KKR
Midtjylland den 20. november 2015

Beslutning
Referatet blev godkendt.
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2.

Siden sidst

2.1.

Orientering
SAG-2015-06137 jhp/egl
Baggrund
KKR Midtjyllands formandskab orienterer om regionale anliggender.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland tager orienteringen til efterretning
Sagsfremstilling
KKR Midtjyllands formandskab orienterer bl.a. om:
Kattegatforbindelsen
Den strategiske analyse af en fast Kattegatforbindelse blev offentliggjort den
16. december 2015, selv om der var en aftale med den politiske kontaktgruppe (KKR formænd, regionsrådsformænd, formanden for Kattegatkomitéen og ministeren) om, at man gennemgik analysen i gruppen før offentliggørelsen. Der var møde i Kontaktgruppen den 12. januar 2016. På mødet
udtalte ministeren, at det er et meget dyrt projekt, der vil kræve et offentligt
tilskud på 51 mia. kr., og at regeringen ikke påtænker at gå videre med en
fast Kattegatforbindelse. Kattegatkomiteen havde inden mødet stillet sig kritisk over for analysen, fordi man mener, trafiktallene i analysen er for lave.
Det kan oplyses, at Kattegatkomiteen sammen med Aarhus Kommune holder en konference den 25. april 2016, kl. 14-17, om det fortsatte arbejde
med en fast Kattegatforbindelse.
Møde med regionalt valgte folketingsmedlemmer den 25. januar 2016
På mødet drøftede man samlingen af børnehjertekirurgi på enten Rigshospitalet eller i Skejby, hvor ønsket var, at der blev inddraget et internationa lt
fagligt udvalg til at støtte i vurderingen. Der var en rundvisning på DNU (Det
Nye Universitetshospital).
Møde i KL/KKR-formandskaberne den 29. januar 2016
På mødet, der afholdes efter dagsordenes udsendelse, drøftes bl.a. Flygtninge og integration samt KL’s nye udspil ”Flere unge i erhvervsuddannelse”.
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Møde i Dialogforum Midtjylland på socialområdet den 29. februar 2016
KKR’s formandskab mødes to gange årligt med repræsentanter for Danske
Handicaporganisationer og Skole og Samfund.
Dialogforum Midtjylland
Uddannelsespolitisk konference den 31. marts 2016
KKR Midtjylland afholder en konference om uddannelse og vækst i Midtjylland, for at sætte fokus på, hvordan vi sikrer de rette kompetencer til virksomheder i Midtjylland i et vækstperspektiv. Konferencen afholdes i Silkeborg kl. 9-15 og der er sendt en mail med info og mulighed for tilmelding til
KKR, alle kommunalbestyrelser, regionsrådet og til udvalgsmedlemmer i regionale udvalg i vækstforum, arbejdsmarkedsråd m.fl.
Konference om uddannelse og vækst 31. marts 2016
Beslutning
KKR Midtjylland tog orienteringen til efterretning.
Det blev oplyst, at Peter Sørensen (A), Horsens træder ud af RAR Østjylland. Det indstilles til ministeren, at hans suppleant Henrik Alleslev (A), Hedensted træder ind i stedet, og at Erling Kvist Andersen (A), Favrskov bliver
ny suppleant.
Jacob Bundsgaard gav KKR en orientering om KL’s forhandlinger med regeringen (2-partsforhandlinger) om flygtningesituationen, hvor der foreløbig har
været et ”hulemøde”.
Orienteringen mundede ud i en beslutning om, at KKR Midtjylland på mødet
den 18. april 2016 drøfter emnet mere bredt, herunder de økonomiske udfordringer med udgangspunkt i en fælles ”skabelon”. Der skal også sættes fokus på løsninger fx vedr. bolig, beskæftigelse og særlige foranstaltninger.
Det blev aftalt, at KD-net faciliterer emnet.
Der var herudover en kraftig opfordring til at deltage i KKR konferencen den
31. marts 2016.
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3.

Regionalpolitiske sager

3.1.

Pejlemærker for Rammeaftale 2017 på det specialiserede
social- og undervisningsområde
SAG-2015-06137 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.
I denne sag skal det drøftes, om der er politiske pejlemærker, herunder det
tre-årige takst-mål fra Rammeaftale 2016, som den administrative styregruppe (DASSOS) og Rammeaftalesekretariatet skal indarbejde i forslaget
til Rammeaftale 2017. Forslaget forelægges til godkendelse i KKR Midtjylland den 16. juni 2016.
Indstilling
Det indstilles at KKR Midtjylland drøfter, om der er politiske pejlemærker for
rammeaftale 2017.
Sagsfremstilling
Rammeaftalen er et 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 rammeaftalen 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
– 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.
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I Rammeaftale 2016 er det bl.a. aftalt, at der skal udarbejdes fælles politiske
målsætninger på fire områder. På det socialpsykiatriske område er der i
samarbejde med KOSU udarbejdet et rammepapir, der udfolder målsætningen om at sikre en sammenhængende indsats på området. DASSOS udarbejder en opfølgning på arbejdet, der fremadrettet fortsætter i kommunerne
og i sundhedsregi.
I 2017 vil der blive igangsat arbejde med fælles mål på voksenhandicapområdet. Der vil desuden fortsat være fokus på fælles metodeudvikling og -anvendelse, ligesom der vil være særlig fokus på kommunikationsområdet,
startende med en analyse af området.
Vedrørende taksterne er det bl.a. aftalt, at der foretages en samlet reduktion
af taksterne med minimum 3 pct. i perioden 2016-2018, med mulighed for at
medregne den reduktion af taksterne, som er gennemført fra 2014 til 2015.
I Rammeaftalerne afrapporteres der også for centralt udmeldte temaer. I
2016 drejer det sig om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse samt
voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Rapporterne på disse to områder blev godkendt i KKR Midtjylland den 20. november 2015.
I november 2015 er unge med alvorlige spiseforstyrrelser udmeldt som centralt tema til afrapportering i Rammeaftale 2017.
KD-net drøftede sagen den 22. januar 2016.
Link:

Rammeaftale 2016

Beslutning
KKR Midtjylland drøftede sagen.
DASSOS blev anmodet om desuden at se på omfang og indhold af den voksende opgave kommunerne oplever med flygtningebørn.
Der blev opfordret til bredere politisk deltagelse i den årlige rammeaftalekonference.

3.2.

Dimensionering af pædagoguddannelsen 2016/2017
SAG-2015-06137 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
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bedst muligt, at optaget på pædagoguddannelsen er i overensstemmelse
med behovet for uddannede pædagoger i kommuner og regioner. D esuden
ligger optaget til grund for, at kommuner og regioner stiller det fornødne antal praktikpladser til rådighed for de pædagogstuderende.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland tiltræder Praktikpladsforums indstilling om,
at:
– optaget på pædagoguddannelsen i Midtjylland reduceres med otte pladser for studieåret 2016/2017
– der således optages 1.266 studerende (inklusiv overbooking på 5 pct.) for
studieåret 2016/2017
– optaget jf. bekendtgørelsen om pædagoguddannelsen fordeles på tre
specialer; dagtilbudspædagogik, skole- og fritidspædagogik samt socialog specialpædagogik med henholdsvis 43, 23 og 34 pct.
Sagsfremstilling
Det er KKR’s ansvar og kompetence at beslutte, hvor mange der skal 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.
KKR Midtjyllands beslutning for dimensioneringen af optaget på pædagoguddannelserne i studieåret 2015/2016 (KKR mødet den 24. februar 2015)
havde grundlag i en analyse foretaget af COWI 2013, der viste, at der bliver
uddannet for mange pædagoger i Midtjylland. Derfor anbefalede man at reducere optaget med ni pladser i hvert af studieårene 2015/2016 og
2016/2017. Praktikpladsforum har på mødet den 13. november 2015 besluttet at følge anbefalingen fra 2015.
Det er dog blevet præciseret fra ministeriet, at der kun kan opereres med et
lige antal studiepladser på hvert uddannelsessted, hvorfor der faktisk blev
reduceret med 10 studiepladser i optagelsen 2015/2016. Derfor indstilles
det, at der reduceres med otte pladser i optaget for 2016/2017.
Fra 2017 vil optaget på pædagoguddannelsen være reduceret med 49 pædagogstuderende siden 2013.
Fordelingen af pædagogstuderende på uddannelsesinstitutioner ser pr. 1.
september 2016 og pr. 1 februar 2017 således ud:
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Optagelse

Ændring 2016/2017

2015/2016
Uddannelsessted

Optagelse
2016/2017

Inkl.5 pct.

Holstebro

168

-2

166

Viborg

224

-2

222

Thisted

64

0

64

Ikast

118

0

118

Randers

106

0

106

Grenaa

30

0

30

Aarhus

436

-4

432

Horsens

128

0

128

1274

-8

1266

Ialt

Sagen er drøftet i KD-net den 22. februar 2016.
./..

Referat fra møde i Praktikpladsforum den 13. november 2015.
Dimensionering af pædagoguddannelsen.
Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.

3.3.

Model for at ansætte flere SOSU assistentelever i 2016
SAG-2015-06137 jhp
Baggrund
På møde i KKR Midtjylland den 20. november 2015 fastsatte man dimensioneringen på social- og sundhedsuddannelserne. Det blev herunder besluttet
at føre en tæt dialog med Regionen om mulighederne for at imødekomme
kommunernes behov for yderligere optag af SOSU-assistentelever i 2016.
Der ligger nu et forslag til en model, der kan sikre yderligere optag som
grundlag for en drøftelse i KKR Midtjylland
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland anbefaler modellen og den foreslåede proces, hvor de kommuner, der er interesserede i at benytte modellen til at ansætte flere SOSU-assistentelever, medvirker.
Sagsfremstilling
Både før og efter mødet i KKR Midtjylland den 20. november 2015 er det
drøftet centralt og regionalt, hvordan der kan laves en model, der kan imødekomme kommunernes ønske om at optage flere SOSU-assistentelever i
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2016. Der har været drøftelser centralt mellem KL og DR, og regionalt har
KKR formandskabet drøftet emnet med regionsrådsformanden, senest på et
møde den 30. november 2015.
Resultatet af drøftelserne er, at der nu ligger et forslag til en model fra Region Midtjylland, der kan imødekomme kommunernes ønske, forudsat regionens hospitaler ikke oplever yderligere ressourcetræk. Dette gøres ved at
opdele den somatiske praktikperiode, som i dag er på 16 uger på et h ospital, mellem kommuner og region, således at praktikken bliver otte uger i en
kommune og otte uger på et hospital. For, at det ikke medfører ekstra ressourcetræk på hospitalerne, skal der etableres dobbelt så mange somatiske
praktikpladser i kommunerne som det antal elever, der ønskes uddannet
ekstra. Desuden er det forudsat, at eleverne ansættes i en kommune og har
deres psykiatripraktik i en kommune.
Hvis en kommune ønsker at indgå i modellen og i stedet for at ansætte 10
SOSU-assistentelever for eksempel vælger at ansætte 12 SOSU- assistentelever, vil der være fire SOSU assistentelever, hvis somatiske praktikperiode deles mellem kommuner og region.
Modellen med delt praktik er kendt i Regionen fra et projekt omkring hospitalsenheden i Midt (Silkeborg/Viborg).
En proces, der kan understøtte et evt. ønske om at ansætte flere SOSU assistentelever kan se således ud:
– Ankerkommunen for SOSU området (Silkeborg) afholder snarest muligt
efter KKR mødet i februar et info møde om modellen for de uddannelsesansvarlige på SOSU området i kommunerne.
– Kort efter mødet tilkendegiver de enkelte kommuner, hvorvidt de er interesserede i bruge modellen til at ansætte flere SOSU-assistent elever. På
baggrund heraf kan der dannes et overblik over antal elever og over
hvilke skoler, der skal inddrages
– De relevante Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) på de berørte skoler inviteres til et møde, hvor de informeres om modellen og kommunernes ønsker om at ansætte flere elever (og antal). I LUU’erne sidder repræsentanter fra FOA, kommunerne, hospitalerne, skoleledelsen og elever. Den
foreslåede model med delt praktik kræver en godkendelse i PASS (det
nationale faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social og sundhedsuddannelsen) og i Sundhedsstyrelsen og det er
LUU’erne, der skal stå for ansøgningen.
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Den foreslåede model kan ses som en videreudvikling af en model, der e r
blevet afprøvet i et projekt omkring Hospitalsenheden i Midt (Silkeborg/Viborg), og kan bidrage til den videre udvikling af social- og sundhedsuddannelsen, der foregår på nationalt plan.
Det foreslås også, at der nedsættes en koordinationsgruppe med repræsentanter fra region, kommuner og skolerne, der kan bistå LUU’erne med ansøgningen, for eksempel ved at lave en slags fælles ”skabelon”. Koordinationsgruppens repræsentanter skal have den relevante ledelsesforankring, og
skal løbende følge arbejdet med at afprøve den foreslåede model og løbende koordinere og informere i forhold til relevante parter.
Hvis KKR Midtjylland kan godkende dette forslag til en proces, vil der blive
arbejdet for, at der kan ansættes flere SOSU assistentelever så hurtigt som
muligt i 2016.
Sagen er behandlet i KD-net den 22. januar 2016. KD-net anbefalede modellen.
./.

Model for at ansætte flere SOSU assistentelever i 2016.
Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.

3.4.

Fælles arbejdsmarkedsfokus - de næste skridt
SAG-2015-06137 egl
Baggrund
Den 20. april 2015 vedtog KKR Midtjylland en række politiske pejlemærker
for de 19 midtjyske kommuners samarbejde på arbejdsmarkedsområdet.
Pejlemærkerne skal udmøntes gennem de to RAR, strategiske drøftelser i
KKR, konkrete samarbejder med andre aktører og aktiviteter i regi af fx Dialogforum på uddannelsesområdet.
Der er nu tilrettelaget en uddannelsespolitisk konference den 31. marts, og
de to RAR har formuleret egne strategier. Begge strategier har i vid udstrækning samme fokus som KKR’s pejlemærker: arbejdskraftforsyning til
virksomhederne for at sikre vækst, borgere på kanten af arbejdsmarkedet,
samarbejde på tværs af erhvervs- arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet
samt viden og vidensdeling.
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Der lægges her op til en drøftelse af de næste skridt i de midtjyske kommuners fælles arbejdsmarkedsindsats, herunder især hvorledes kommunerne
bedst muligt kan præge det videre arbejde i de to RAR.
Hans Halvorsen, Aarhus, der, lige som Mads Jakobsen, Struer, er næstformand i det ene RAR (Øst), deltager i mødet under dette punkt. De to næstformænd lægger op til drøftelsen.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter de næste skridt i de midtjyske kommuners fælles arbejdsmarkedsindsats, herunder især hvorledes kommunerne bedst muligt kan præge det videre arbejde i de to RAR.
Sagsfremstilling
Den 20. april 2015 vedtog KKR Midtjylland følgende politiske pejlemærker
for de 19 midtjyske kommuners samarbejde på arbejdsmarkedsområdet:
– bidrage til vækst og beskæftigelse i hele regionen
– hvile på en vidensbaseret langsigtet strategisk samtænkning af uddannelses-, beskræftigelses- og vækstpolitikkerne
– understøtte at konkrete beskæftigelsesindsatser spiller sammen med tiltag til fremme af vækst og udvikling
– understøtte, at det regionale arbejdsmarked er velfungerende i forhold til
at kunne løse evt. regionale ubalancer mellem udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft
– bidrage til en efterspørgselsdrevet tilgang til konkrete beskæftigelsesindsatser og til den virksomhedsrettede indsats
– bidraget til, at strategier og indsatser på arbejdsmarkedsområdet kommer
alle borgere til gode, også borgere udenfor eller på kanten af arbejdsmarkedet
– bidrage til at holde fokus på indsatser, der virker og fjerne evt. barrierer
for dem.
Der må siges at være en høj grad af sammenfald mellem disse pejlemærker
og de to RARs strategier, hvor fokus også i høj grad er på at det regionale
arbejdsmarked skal understøtte vækst og bidrage til at borgere på kanten af
arbejdsmarkedet komme beskæftigelse.
Det er derfor relevant, at drøfte hvorledes kommunerne kan præge de to
RARs videre arbejde, såvel som at drøfte evt. andre fælles aktiviteter på arbejdsmarkedsområdet.
./..

De 19 midtjyske kommuners fælles politiske pejlemærker på arbejdsmarkedsområdet
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Strategi RAR Vestjylland 120116
Strategi og handlingsplan RAR Østjylland 130116
Link til: KL’s udspil: Mere arbejdskraft
Beslutning
KKR Midtjylland drøftede sagen. De fælles politiske pejlemærker er stadig
aktuelle. Der er høje forventninger centralt fra til, at kommunerne sikrer, at
der ikke opstår væksthæmmende falskehalse. Det blev konkluderet, at der
er brug for fælles indsats på tværs af de to RAR og på tværs af kommuner.
Jobcentrene skal arbejde på tværs om konkrete løsninger. RAR kan kun understøtte gennem rådgivning. Igen var der en opfordring til at deltage i KKR
konferencen den 31. marts 2016.

3.5.

Fordeling af forhøjet flygtningekvote for 2016
SAG-2015-06137 egl
Baggrund
Der er nu udmeldt en national flygtningekvote for 2016 på 17.000 flygtninge.
Det er en forhøjelse på 5.000 flygtninge og Udlændingestyrelsen har, på basis af en ny fordelingsmodel, fremsendt tal for, hvorledes de 17.000 flygtninge kan fordeles på regioner og kommuner.
Beregningen i den nye model indebærer, at der i de 19 midtjyske kommuner
i alt vil blive boligplaceret i alt 4.398 flygtninge i 2016, mod hidtil forventet
3.209.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland på vegne af de 19 midtjyske kommuner
meddeler Udlændingestyrelsen, at fordelingen af den forhøjede flygtningekvote for 2016 skal ske som beregnet efter styrelsens nye beregningsmodel.
Sagsfremstilling
Den forhøjede kvote indebærer en samlet forhøjelse på ca. 42 pct. på landsplan. Jf. Styrelsens nye beregningsmodel medfører det stigninger på 70 pct.
i Hovedstadsregionen, 42 pct. i Nordjylland og 34 pct. på Sjælland og i Syd
samt 37 pct. i Midt.
Disse forskelle skyldes Styrelsens nye beregningsmodel, hvor au pairs, internationale studerende og udenlandske arbejdstagere ikke længere medregnes i det antal af udenlandske statsborgere i den enkelte kommune, som
har betydning for beregningen af, hvor mange flygtninge de enkel te kommuner skal modtage. Det samme er tilfældet for familiesammenførte til andre
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end flygtninge, bl.a. danske statsborgere, hvor kommunerne typisk ikke har
integrationsopgaver ud over eventuelt danskuddannelse.
Denne ændring af modellen har naturligvis også betydning for fordelingen
mellem kommunerne inden for de fem regioner.
Den nye fordeling mellem de midtjyske kommuner fremgår her:
Region Midtjylland

Fordeling

Forslag til for-

2016

deling 2016

Gl. kvote

Forhøjet kvote

Favrskov

152

221

Hedensted

144

207

Herning

196

308

Holstebro

166

227

Horsens

146

222

Ikast-Brande

80

152

Lemvig

54

89

Norddjurs

103

159

Odder

64

96

Randers

262

376

Ringkøbing-Skjern

164

247

Samsø

18

22

Silkeborg

270

363

Skanderborg

202

263

Skive

152

209

Struer

63

76

Syddjurs

131

170

Viborg

255

384

Aarhus

587

607

I alt

3.209

4.398

Styrelsen anmoder som sædvanligt kommunerne om at aftale en anden fordeling mellem regioner og mellem kommuner, hvis det ønskes.
Det er mellem de fem KKR formandskaber aftalt, at der ikke ønskes anden
fordeling mellem regionerne, end beregnet, og der lægges i denne sag op til
at KKR Midtjylland også følger Styrelsens beregning af den kommunale fordeling.
KD-net behandlede sagen den 22. januar 2015. KD-net havde ingen bemærkninger til Udlændingestyrelsens fordeling.
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Skrivelse fra Udlændingestyrelsen af 18. januar 2016 om fordelingen.
Notat fra KL af 22. januar 2016 om beregningsmodellen.
Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.
Dansk Folkeparti kunne ikke tiltræde indstillingen, og udtaler:
”I Dansk Folkeparti anderkender vi udfordringen, og ved at dette punkt drejer sig om en centralt udmeldt fordeling mellem de forskellige regioner og
kommunerne. Vi vil fra Dansk Folkepartis side ikke stiltiende blive ved med
at acceptere, at vi som kommuner skal modtage flere og flere migranter og
flygtninge - uden at økonomien følger med. Det mener vi ikke, at vi har råd
til. Dette her er en national og global udfordring, som vi i vores øjne ikke kan
løse som kommuner.
Vi er reelt set ikke lykkedes med at integrere de asylans øgere vi har modtaget i Danmark historisk set. Hidtil har antallet været 5000-7000 mennesker.
Derfor er det i vores øjne utopi at tro, at vi nu kan integrere 25.000 eller
50.000 mennesker, som det nuværende situation kan byde os. Derfor siger
vi principielt nej til indstillingen”.

3.6.

Forstærket indsats i EU-kontoret
SAG-2015-06137 egl
Baggrund
På møde den 10. september 2015 drøftede KKR Midtjylland, efter indstilling
fra EU-kontorets bestyrelse, at EU-kontorets indsats skulle forstærkes pr. 1.
januar 2016 gennem et øget medlemsbidrag og et øget bidrag fra Universitetet.
Der var imidlertid enighed om, at KKR Midtjylland ikke kunne anbefale kommunerne, at afsætte yderligere beløb i forbindelse med budgetlægningen for
2016, på grund af det fremskredne tidspunkt, men at KKR’s formandskab
sammen med kontorets bestyrelsesformand skulle tilrettelægge en proces
for en nærmere drøftelse af sagen på et af de kommende KKR –møder.
Region Midtjylland, der nu besidder formandsposten, oplyser , at Regionen
og Universitetet har øget deres bidrag pr. 1. januar 2016, og sagen fremsendes nu til fornyet drøftelse i KKR Midtjylland .
Indstilling
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Det indstilles, at KRR Midtjylland anbefaler kommunerne at indarbejde et årligt beløb til et udvidet medlemsbidrag fra og med 2017 på 1 kr. pr. indbygger i forbindelse med budgetlægningen for 2017.
Sagsfremstilling
I takt med et stigende fokus på betydningen af internationalt samarbejde og
mulighederne for udvikling gennem deltagelse i europæiske projekter, er det
siden marts 2015 overvejet, at Region Midtjylland, kommunerne og Aarhus
Universitet forstærker den fælles indsats gennem kontoret i Bruxelles for at
sikre Midtjyllands fortsatte gode udbytte af mulighederne inden for EU systemet.
Det årlige medlemsbidrag fra kommuner og region er fundamentet for kontorets finansiering og udgør 2 kr. pr. indbygger indeksreguleret siden 2007,
således at bidraget var 2,36 kr. pr. indbygger i 2015. Desuden bidrog Universitetet frem til og med 2015 med 0,44 mio. kr. pr. år.
Bestyrelsen for Midtjyllands EU-kontor foreslog, i forbindelse med udarbejdelse af ny strategi for kontoret for 2015-2022, at medlemsbidraget til kontoret øges med 1 kr. pr. indbygger fra de 19 kommuner og regionen.
Konkret blev det aftalt med Regionsrådsformanden og KKR Midtjyllands formandskab at anbefale en model, hvor forøgelsen af kommunernes medlemsbidrag sker pr. 1/1 2017. Desuden blev det aftalt, at der skulle arbejdes
for indgåelse af en strategisk aftale med Aarhus Universitet om et fokuseret
bidrag fra universitetet med særligt fokus på Horizon 2020.
Regionen og Universitetet har således øget deres bidrag med hhv. 1 kr. pr.
indbygger og 0,56 mio. kr. pr. 1. januar 2016, og der lægges nu op til at anbefale kommunerne at øge deres bidrag med 1 kr. pr indbygger pr. 1. januar
2017 i forlængelse af KKR’s beslutning den 10. september 2015.
Samtidig lægger EU-kontoret op til, at Universitetet fremover indgår i EUkontorets ejerkreds, der hidtil har bestået af de 19 midtjyske kommuner og
Region Midtjylland samt, at der etableres et formandskab for bestyrelsen bestående af formand og næstformand, der på skift udgøres af et kommunalt
og et regionalt bestyrelsesmedlem.
Der vil blive truffet beslutning om disse forhold på EU-kontorets generalforsamling den 29. april 2016.
Sagen er drøftet i KD-net den 22. januar 2016
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Beslutning
Sagen blev udsat til næste møde den 18. april 2016, hvor effekten af en forstærket indsats skal nærmere belyses.
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4.

Udpegninger
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5.

KKR
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6.

Punkter til næste møde

6.1.

Sager til dagsorden for møde i KKR Midtjylland den 18. april
2016
SAG-2015-06137 egl/jhp
Baggrund
Der tegner sig foreløbigt følgende sager til dagsorden for næste møde i KKR
Midtjylland:
– Midtvejsstatus for Sundhedsaftalen
– Fokus på uddannelse i lyset af konferencen den 31. marts
– Praksisplan i høring
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter om der er andre sager til dagsordene for møde i KKR Midtjylland den 18. april 2016.

Beslutning
Udover de nævnte dagsordenspunkter kommer følgende punkter på dagsordenen:
– KL’s udspil om kommunernes indsats vedrørende turisme
– Flygtningesituationen jf. pkt. 2.1 – herunder en evt. fælles henvendelse til
regeringen
Det blev desuden oplyst, at social- og indenrigsminister Karen Ellemann deltager på et KKR møde i foråret. Hun vil bl.a. tale om frikommuneforsøg og
der var en generel opfordring til at forberede denne del af drøftelsen inden
mødet med ministeren.
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7.

Eventuelt

7.1.

Eventuelt.
SAG-2015-06137 jhp

Beslutning
Steen Vindum, Silkeborg udleverede en status over de fire klagesager over
Socialtilsynet, der har kørt bl.a. via mails til KKR’s formandskab og til alle
borgmestre.
Supplerende kan det oplyses, at der blev afholdt møde mellem Steen Vindum og KKR formandskabet umiddelbart efter KKR mødet. På mødet blev
der redegjort for, at sagerne er under afklaring og det blev understreget, at
det er Kommunalbestyrelsen i Silkeborg, der er øverste ansvarlig såvel i forhold til de ansatte i socialtilsynene som i forhold til Socialtilsynets afgørelser.
I forhold til klager over socialtilsynenes afgørelser om godkendelse mv. følger det af § 19 i lov om social tilsyn, at disse afgørelser er omfattet af de almindelige klageregler på det sociale område i retssikkerhedslovens kapitel
10. Det betyder, at klager over afgørelser truffet efter loven kan påklages til
Ankestyrelsen.
Parter i sager hos Socialtilsynet er alene det enkelte botilbud, opholdssted
og plejefamilie.
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