
 

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 10. 
september 2015 

SAG-2015-04832 jhp 

 

Baggrund 

Referatet fra mødet i KKR Midtjylland den 10. september 2015 er udsendt 

pr. mail og i e-dagsordenssystemet den 17. september 2015. 

 

Referatet er desuden tilgængeligt på KKR Midtjyllands hjemmeside.  

 

Indstilling 

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

Midtjylland den 10. september 2015. 

 

 

  

 

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_74603/cf_202/Referat_af_m-de_i_KKR_Midtjylland_den_10.PDF
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2. Siden sidst  

 

 

2.1. Orientering 

SAG-2015-04832 egl/jhp 

 

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: 

 

Børnehus Midt 

Børnehuset er et tilbud til børn i alderen 0 til og med 17 år, der har været 

udsat for seksuelle eller voldelige overgreb. Børnehus Midt har afdelinger i 

Aarhus og Herning. 

 

Kommuner og Region drøfter årligt aktiviteter i og drift af børnehuset i regio-

nen, jf. § 50 a i lov om social service. Drøftelsen foregår i regi af den admini-

strative styregruppe DASSOS, der havde sagen på møde den 18. august, 

hvor Børnehusets ledelse deltog i drøftelsen. DASSOS tog til efterretning, at 

Børnehus Midt’s rammer og økonomi er uændrede i 2016 trods færre sager 

end forventet. Budgettet udgør 4,4 mio. kr. og DASSOS undersøger nu, 

hvordan de fremadrettet bliver mere inddraget i budgetlægningen. Se mere 

information på Børnehusets hjemmeside. 

 

Dialogmøde på uddannelsesområdet den 10. september 2015 

KKR’s formandskab holdt et dialogmøde den 10. september 2015 med re-

præsentanter fra RARérne, dimensioneringsudvalgene og Vækstforum. 

 

På mødet blev følgende drøftet: 

– EUD reformens indflydelse på skolernes udbud af hovedforløb. Kommu-

nerne vil søge indflydelse på placeringerne (fra den 1. august 2017), der 

fastlægges i de kommende måneder 

– Fastholde fokus på produktionsvirksomhedernes behov for arbejdskraft. 

Der er mest fokus på det mest avancerede, og der skal obs. på at flere 

unge og svage ekskluderes fra uddannelse og arbejdsmarked 

– Der skal større fokus på mobilitet – især for uddannelsessøgende og for 

højt uddannede. 

http://socialstyrelsen.dk/born/overgreb/bornehuse/find-dit-bornehus/bornehus-midt
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KKR formandskabet følger op på drøftelserne fra mødet. Første trin bliver at 

få en kommunal indflydelse på placeringen af erhvervsuddannelserne (jf. 

punkt 3.5). 

 

./. Dias fra mødet kan ses her: Dialogmøde 10. september 2015 

 

Møde med VIA’s bestyrelse den 26. oktober 2015 

KKR formandskabet og regionsrådets formand drøftede blandt andet:  

– Samskabelse (jf. punkt 3.4) herunder især vigtigheden af at få den bredt 

ud blandt aktørerne 

– VIA’s forsyningsforpligtelse, hvor der blev peget på mobiliteten for såvel 

praktikanter som færdiguddannede 

– At VIA vil gå i dialog med Undervisningsministeriet om at kunne udfylde 

en rolle på flygtningeområdet – i form af kompetenceafklaring og uddan-

nelse 

– Sparekrav og finansieringsreform, hvor VIA oplyste, at det foreløbigt ville 

betyde noget for de studerendes timetal. På sigt kommer der en finansie-

ringsreform (med en vægtning af en regional faktor), hvad den kommer til 

at betyde for de mindre udbudssteder er uvist endnu. 

 

Møde med KL’ formandskab den 12. november 2015 

Der gives en mundtlig orientering på KKR mødet. 

 

Kommende møder: 

– Møde med regionsrådsformanden den 30. november 2015 

På dagsordenen er blandt andet turisme- og uddannelsesområdet. 

 

– Møde med udvalgsformænd og næstformænd for udvalgene på sund-

hedsområdet den 1. december 2015. 

På dagsordenen er blandt andet status for implementering af sundhedsaf-

talen, Praksisplanen del 2. og KL’s sundhedsudspil.  

 

http://www.kl.dk/menu/Dialogmode-om-uddannelse-vakst-og-beskaftigelse-den-10-september-2016-id191611/?n=0&section=29800
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3. Regionalpolitiske sager  

 

 

3.1. Afrapportering på den centrale udmelding vedr. voksne 
med kompleks erhvervet hjerneskade 

SAG-2015-04832 egl 

 

Baggrund 

Evalueringen af kommunalreformen pegede på en bekymring for en uhen-

sigtsmæssig afspecialisering af viden på det mest specialiserede socialom-

råde og inden for den mest specialiserede specialundervisning. Alle Folke-

tingets partier har derfor indgået en aftale om at oprette en national koordi-

nationsstruktur, som er forankret i Socialstyrelsen. 

 

Som led i den nationale koordinationsstruktur kan Socialstyrelsen komme 

med centrale udmeldinger, hvis det vurderes, at der er risiko for en uhen-

sigtsmæssig afspecialisering m.v.  

 

Den 1. november 2014 udsendte Socialstyrelsen i henhold hertil to centrale 

udmeldinger: 

– Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 

– Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. 

 

Udkast til afrapportering vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade 

fremlægges her for KKR med henblik på videresendelse til godkendelse i de 

enkelte kommuner. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland anbefaler kommunerne, at godkende ud-

kast til afrapportering vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. 

 

Sagsfremstilling 

En central udmelding skal danne baggrund for en dialog med kommunalbe-

styrelserne om de mest specialiserede indsatser og tilbud. Formålet er såle-

des at sikre den nødvendige koordination og planlægning på tværs af kom-

muner og regioner af de højt specialiserede indsatser og tilbud i forhold til 

målgruppen.  

 

DASSOS (Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervis-

ningsområdet) har udarbejdet afrapporteringen vedr. voksne med kompleks 

erhvervet hjerneskade på baggrund af indberetninger fra de midtj yske kom-

muner, herunder sparring med en faglig følgegruppe.  
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Af afrapporteringen fremgår det, at de midtjyske kommuner i vid udstræk-

ning oplever, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov for højt 

specialiserede indsatser til voksne med kompleks erhvervet hjerneskade og 

det samlede udbud heraf – ikke mindst understøttet med kommunernes an-

vendelse af matrikelløse indsatser. 

  

De midtjyske kommuner er enige om, at der imidlertid også findes en række 

opmærksomhedspunkter i forhold til at sikre det nødvendige udbud af højt 

specialiserede tilbud til borgere med kompleks erhvervet hjerneskade.  

 

Et af disse opmærksomhedspunkter er manglen på en fælles national forstå-

else af det højt specialiserede område. Et andet opmærksomhedspunkt er – 

jf. brugen af den matrikelløse rehabilitering – de vanskeligheder, som er for-

bundet med at overføre læring fra ét sted til et andet, når borgeren ikke læn-

gere har brug for et døgndækket tilbud. 

 

I forlængelse af ovenstående peger de midtjyske kommuner på, at udviklin-

gen af højt specialiserede matrikelbundne tilbud skal gå hånd i hånd med 

den faglige udvikling af højt specialiserede rehabiliteringsindsatser, som – af 

hensyn til borgerens mestring af hverdagslivet – tilbydes med udgangspunkt 

i borgerens eget hjem.  

 

DASSOS behandlede og godkendte afrapporteringen på møde den 10. no-

vember 2015, og fremsender den hermed til politisk behandling i KKR med 

henblik på efterfølgende godkendelse i byråd og regionsråd. Frist for endelig 

afrapportering til Socialstyrelsen er den 1. marts 2016. 

 

./. Udkast til afrapportering vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.  

 

 

3.2. Afrapportering på den centrale udmelding vedr. børn og 
unge med alvorlig synsnedsættelse 

SAG-2015-04832 egl 

 

Baggrund 

Evalueringen af kommunalreformen pegede på en bekymring for en uhen-

sigtsmæssig afspecialisering af viden på det mest specialiserede socialom-

råde og inden for den mest specialiserede specialundervisning. Alle Folke-

tingets partier har derfor indgået en aftale om at oprette en national koordi-

nationsstruktur, som er forankret i Socialstyrelsen. 
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Som led i den nationale koordinationsstruktur kan Socialstyrelsen komme 

med centrale udmeldinger, hvis det vurderes, at der er risiko for en uhen-

sigtsmæssig afspecialisering m.v.  

 

Den 1. november 2014 udsendte Socialstyrelsen i henhold hertil to centrale 

udmeldinger: 

– Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 

– Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. 

 

Udkast til afrapportering vedr. børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 

fremlægges her for KKR med henblik på videresendelse til godkendelse i de 

enkelte kommuner. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland anbefaler kommunerne, at godkende ud-

kast til afrapportering vedr. børn og unge med alvorlig synsnedsættelse  

 

Sagsfremstilling 

En central udmelding skal danne baggrund for en dialog med kommunalbe-

styrelserne om de mest specialiserede indsatser og tilbud for børn og unge 

med alvorlig synsnedsættelse. Formålet er således at sikre den nødvendige 

koordination og planlægning på tværs af kommuner og regioner af de højt 

specialiserede indsatser og tilbud i forhold til målgruppen.  

 

Afrapporteringen vidner om, at der findes det nødvendige udbud af tilbud til 

børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Tilbuddene inden for den midt-

jyske region har en god geografisk spredning og vurderes af følgegruppen til 

at have den nødvendige faglighed og økonomiske bæredygtighed. Denne 

vurdering underbygges af, at ingen kommuner har angivet at opleve særlige 

udfordringer inden for området.  

 

I forhold til tilrettelæggelse og koordinering af de højt specialiserede tilbud 

og indsatser peger de midtjyske kommuner på fortsat faglig udvikling og 

yderligere formalisering af det netværk af videnspersoner, der på tværs af 

kommunerne arbejder med børn og unge med alvorlig synsnedsættelse, 

som vigtige udviklingsområder.  

 

DASSOS behandlede og godkendte afrapporteringen på møde den 10. no-

vember 2015, og fremsender den hermed til politisk behandling i KKR med 

henblik på efterfølgende godkendelse i byråd og regionsråd. Frist for endelig 

afrapportering til Socialstyrelsen er den 1. marts 2016. 
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./. Udkast til afrapportering på den centrale udmelding vedr. børn og unge med 

alvorlig synsnedsættelse. 

 

 

3.3. Samskabelse om velfærdsuddannelser 

SAG-2015-04832 jhp 

 

Baggrund 

I løbet af foråret 2015 har en arbejdsgruppe arbejdet på at formulere et for-

slag om samskabelse om velfærdsuddannelserne. 

 

Parterne i samarbejdet er professionshøjskolen VIA University College, FTF 

Midtjylland, kommunerne (KKR Midtjylland) og Region Midtjylland og udka-

stet til samskabelse om velfærdsuddannelserne erstatter den hidtidige regio-

nale strategi for velfærdsuddannelserne for perioden 2012 – 2014, som blev 

udarbejdet i 2011. 

 

Den regionale strategi blev dengang udarbejdet som opfølgning på den nati-

onale strategi for velfærdsuddannelserne fra 2009 mellem Danske Regioner, 

FTF, Kommunernes Landsforening og Professionshøjskolernes Rektorkolle-

gium. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland godkender ”Samskabelse  om uddannelse 

og kompetenceudvikling på velfærdsområdet i den midtjyske region”.  

 

Sagsfremstilling 

Udkast til ’samskabelse om uddannelse og kompetenceudvikling på vel-

færdsområdet i den midtjyske region’ er en opfølgning på ’strategi for vel-

færdsuddannelserne i den midtjyske region’, der udløb i 2014. Udtrykket 

samskabelse er valgt for at signalere, at der er fokus på, at parterne i fælles-

skab skaber nye løsninger på aktuelle samfundsmæssige problemer. Udka-

stet er udarbejdet af repræsentanter fra VIA, FTF, Region Midtjylland og 

kommunerne i den midtjyske region. Formålet med grundlaget for samska-

belse er at styrke samarbejdet mellem parterne, så uddannelserne på vel-

færdsområdet i størst mulig grad både imødekommer og udfordrer krav i 

samfundet om kvalitet og bedre sammenhæng i de velfærdsydelser, Region 

Midtjylland og kommunerne leverer som offentlige virksomheder. Desuden 

er det formålet gennem samarbejdet at fremme, at uddannelserne bidrager 

til innovation og vækst i den midtjyske region. 

 

Udkastet til grundlaget for samskabelse har fire fokusområder: 
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1. Kvalitet og relevans samt øget sammenhæng i professionsuddannelser-

nes teoretiske og praktiske del 

2. Livslang læring i professionerne (kompetenceudvikling, efter- og videreud-

dannelse) 

3. Professionsrettet forskning, udvikling og innovation 

4. Videndeling og innovationsspredning   

 

Det er tanken, at parterne gennem grundlaget for samskabelse forpligter sig 

til kontinuerligt at være i dialog på disse områder, at betragte udviklingen af 

uddannelse og kompetenceudvikling på velfærdsområdet som et fælles an-

liggende, samt at en gensidig afhængighed kræver samskabelse for at opnå 

succesfulde resultater. For hvert af de fire fokusområder er der i grundlaget 

beskrevet udfordringer, mål samt indsatser og handlinger. 

 

Udkastet til grundlag for samskabelse har særligt fokus på kommunerne i 

rollerne som arbejdsgiver samt uddannelsessted. Det vedrører kun de pro-

fessionsbacheloruddannelser på velfærdsområdet, der foregår i VIA UC.  

 

Grundlaget for samskabelse medfører ikke økonomiske eller juridiske for-

pligtelser mellem parterne. 

 

Regionsrådet har den 30. september 2015 behandlet og godkendt udkastet 

til ’Samskabelse om uddannelse og kompetenceudvikling på velfærdsområ-

det i den midtjyske region’. 

 

KD-net godkendte udkastet til ”Samskabelse om uddannelse og kompeten-

ceudvikling” på mødet den 23. oktober 2015. 

 

./. Udkast til ”Samskabelse om uddannelse og kompetenceudvikling på vel-

færdsområdet i den midtjyske region”.  

 

 

3.4. Dimensionering af SOSU uddannelserne i 2016 

SAG-2015-04832 jhp 

 

Baggrund 

KKR Midtjylland skal fastsætte dimensioneringen på social- og sundhedsud-

dannelserne i 2016 og fordelingen af praktikpladser for henholdsvis SOSU-

hjælpere og SOSU-assistenter kommunerne imellem. KKR skal ligeledes 

fastsætte optaget på den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) for 2016.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland anbefaler, at kommunerne:  
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– Følger KL’s anbefaling for dimensionering for SOSU-hjælperuddannelsen 

for 2016 

– For at imødekomme behovet for yderligere optag i 2016 af SOSU-

assistentelever:  

– Fører en tæt dialog med regionen om mulighederne for at imødekomme 

behovet for yderligere optag af SOSU-assistentelever 

– Er i dialog med hinanden om at fylde uddannelsespladser for SOSU-

assistentelever op ved frafald 

– Planlægger optaget af PAU-elever under hensyn til, at et meget stort antal 

elever allerede er startet på grundforløbet (nogenlunde svarende til antal-

let i 2015). 

 

Sagsfremstilling 

Ifølge lovbekendtgørelsen om EUD- og SOSU-uddannelserne skal regions-

rådet og kommunalbestyrelserne stille praktikpladser til rådighed inden for 

social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse. 

Antallet af praktikpladser skal modsvare behovet for færdiguddannede i regi-

onen. 

 

Fra 2005 til 2017 var dimensioneringen af social- og sundhedsuddannel-

serne (SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter) samt den pædagogiske assi-

stentuddannelse (PAU-uddannelsen) fastlagt via trepartsaftalen.  

 

Med udsigten til udløbet af trepartsaftalen i år, har KL siden foråret 2015 f or-

handlet om en ny styringsmodel for fastsættelse af uddannelseskapaciteten 

med staten, regionerne og LO. Det har ikke været muligt indtil nu at nå til 

enighed om en aftale for dimensionering på landsplan. 

 

Kommunerne er på den baggrund ikke forpligtet af en central aftale, og der-

for skrev KL ud til alle landets borgmestre den 25. september 2015 og anbe-

falede, at kommunerne og de fem KKR i 2016 planlægger en dimensione-

ring på regionalt plan som vist nedenfor: 

 

Fordelingen af praktikpladser på SOSU-hjælperuddannelsen i 2016 

 

 

SOSU-hjælper   

Gammel 

fordeling 

Ny fordeling Forskel 

(Ny-gammel) 

Hele landet 8.117 7.317 -800 

Region Hovedstaden 2.449 2.112 -327 

Region Sjælland 1.237 1.143 -94 

Region Syddanmark 1.894 1.701 -193 

Region Midtjylland 1.786 1.599 -187 

Region Nordjylland 751 752 1 
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Fordelingen af praktikpladser på SOSU-assistentuddannelsen i 2016 

 

 

SOSU-assistent 

Gammel 

fordeling 

Ny fordeling Forskel 

(Ny-gammel) 

Hele landet 1.897 2.077 180 

Region Hovedstaden 681 662 -19 

Region Sjælland 281 320 39 

Region Syddanmark 378 447 69 

Region Midtjylland 386 437 51 

Region Nordjylland 171 211 40 

 

Tallene baserer sig på prognoser fra Finansministeriet, som har ligget til 

grund for drøftelserne om en ny styringsmodel på nationalt plan (jf. lovbe-

kendtgørelse om, at antallet af praktikpladser skal modsvare behovet for 

færdiguddannede i regionen). Fordelingen mellem de 5 KKR er baseret på 

en nøgle, som har været drøftet med KKR formandskaberne.  

 

Nøglen bygger på 50% fordeling på den nuværende fordeling og 50% på for-

delingsnøglen for ældremilliarden. Målet har været ikke at lave for vold-

somme ændringer mellem regionerne.  

 

For Midtjylland betyder fordelingsnøglen en reduktion i optaget på hjælper-

uddannelsen på 187 og en øgning i optaget på assistentuddannelsen på 51 i 

2016.  

 

Det kan i den forbindelse nævnes, at der optaget på grundforløb 2 på 

SOSU-uddannelserne har vist et fald i efteråret 2015, formentlig grundet sti-

gende adgangskrav og SU for over 25 årige. 

 

For at kunne indfri et ønske om at øge antallet af SOSU-assistentelever er 

det nødvendigt at indgå en aftale med Region Midtjylland, idet eleverne 

blandt andet skal  i sygehuspraktik. Region Midtjylland har meddelt, at de 

ikke vil indgå en sådan aftale, så længe der ikke ligger en central aftale. Dog 

oplyser regionen, at der kan være muligheder for at imødekomme ønsket 

om en øgning i antallet i en tæt dialog med regionen (der har været forsøgs-

projekter i regionen, hvor kommuner og region har delt sygehuspraktikken).  

 

./. For så vidt angår fordelingen af SOSU-hjælperelever anbefales det, at kom-

munerne følger fordelingen i vedlagte bilag (Ny fordeling), der følger samme 

principper som den regionale fordeling, idet der således både er taget hen-

syn til både demografisk udvikling og tidligere historik i fordelingen.  
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Det bemærkes, at det er den enkelte kommune selv, der vurderer, hvorvidt 

der er et tilstrækkelig antal kvalificerede ansøgere til at opfylde dimensione-

ringen. 

 

Der sker ikke ændringer for fordelingen for SOSU-assistentelever (med min-

dre det lykkes at lave en konkret aftale med regionen). 

 

Med hensyn til PAU anbefaler KL, at kommunerne i 2016 planlægger under 

hensyn til, at et meget stort antal elever allerede er startet på grundforløbet 

(nogenlunde svarende til antallet i 2015). KL vil i de videre drøftelser med 

ministeriet og de faglige organisationer dog lægge vægt på, at antallet af 

PAU-elever skal reduceres fremover.  

 

Dimensioneringsudvalgets indstilling  

Dimensioneringsudvalget har til opgave at give indstilling til KKR Midtjylland 

om dimensioneringen af SOSU-hjælper, SOSU-assistent og PAU-

uddannelsen, samt fordelingen mellem kommunerne. Dimensioneringsudval-

get består af 4 politikere, 3 valgt af KKR og 1 valgt af Regionsrådet.  

 

Dimensioneringsudvalget havde møde den 6. november 2015 og indstiller til 

KKR Midtjylland: 

– At følge dimensioneringen 2015 (”den gamle dimensionering”)  som måltal 

for optaget SOSU-hjælperelever i 2016 

– At følge den ”gamle fordeling” internt mellem kommunerne på optaget af 

SOSU-hjælperelever som måltal for optaget 2016 

– At følge dimensioneringen 2015 (”den gamle dimensionering”) som måltal 

for optaget af SOSU-assistentelever i 2016   

– At kommunerne for at imødekomme behovet for yderligere optag i 2016 af 

SOSU-assistentelever: 

– Fører en tæt dialog med regionen om mulighederne for at imødekomme 

behovet for yderligere optag af SOSU-assistentelever 

– Er i dialog med hinanden om at fylde uddannelsespladser for SOSU-

assistentelever op ved frafald 

– At kommunerne følger optaget til PAU-uddannelsen som dimensionerin-

gen i 2015. 

 

./… KL’s anbefaling den 25. september 2015.  

Referat fra møde i SOSU-dimensioneringsudvalget den 6. november 

Fordelingsnøgle mellem kommunerne for SOSU-hjælper- og SOSU-

assistentelever. 
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3.5. Udbud af erhvervsuddannelsernes grundforløb 1 og 2 i 
Midtjylland 

SAG-2015-04832 egl 

 

Baggrund 

Der er stor fokus på, at mangel på faglært arbejdskraft truer væksten i den 

midtjyske region og i hele landet. Det er derfor nu målet, at 25% af en ung-

domsårgang (stigende til 30% i 2015) skal tage en erhvervsfaglig uddan-

nelse (EUD). 

 

Skal dette lykkes må der arbejdes målrettet med såvel de unges motivation  

for at tage en EUD, som deres muligheder for at gøre det.  

 

Væsentligt for de unges muligheder for at tage en EUD er EUD’ernes geo-

grafiske tilgængelighed, og Region Midtjylland skal i første kvartal af 2016 

afgive indstilling til ministeren for børn, undervisning og ligestilling angående 

den stedlige placering af erhvervsuddannelsernes grundforløb 1 og 2 i 

Midtjylland pr. 1. august 2017. 

 

I denne sag lægges der op til en drøftelse af, hvordan kommunerne kan på-

virke de unges muligheder for at tage en EUD ved at bidrage til sikring af, at 

der er et tilstrækkeligt udbud af EUD i Midtjylland. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland: 

– Tilkendegiver hvilke parametre kommunerne finder væsentlige at tage 

med i betragtning ved placering af EUD’erne i den midtjyske region, og 

– Fremsender disse til Regionsrådet med anbefaling af, at de lægges til 

grund for Regionsrådets indstilling til ministeren om placering af EUD 

grundforløb 1 og 2 i Midtjylland pr. 1.august 2017.  

 

Sagsfremstilling 

Den store fokus på, at mangel på faglært arbejdskraft kan true væksten i 

den midtjyske region og i hele landet, har medført en række initiativer til at 

øge de unges motivation for at tage en EUD. 

 

I de enkelte kommuner arbejdes der med at øge uddannelsesvejledningen 

og den unges netværk og familiens anbefaling til den unge af, at en er-

hvervsfaglig uddannelse er et attraktivt uddannelsesvalg og karrierevej. Det 

sker bl.a. gennem møder med de unges forældre, deltagelse i den nationale 

event Skills m.m. 
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Regionalt har Vækstforum desuden netop vedtaget at igangsætte projekt 

”Flere unge i erhvervsuddannelse”, hvor der over de kommende tre år og for 

i alt 20 mio. kr. igangsættes initiativer til såvel styrket fokus på profession og 

karriereveje som til udvikling af samarbejdet omkring praktikpladser. 

 

Når det handler om de unges muligheder for at tage en EUD, er der også 

mange ting i spil, ikke mindst spørgsmålet om opfyldelse af adgangskravet.  

 

Et andet væsentligt spørgsmål er den geografiske tilgængelighed til en EUD.  

 

De seneste års taxametersystem og akkrediteringsordning har medført risiko 

for en centralisering af EUD’erne, hvorimod de almene gymnasier har haft 

lettere ved at finansiere små decentrale enheder. 

 

Der er i øjeblikket fokus fra ministeren for børn, undervisning og ligestillings 

side, på taxametersystemets betydning for disse forhold. 

 

Desuden skal Region Midtjylland i første kvartal af 2016 afgive indstilling til 

ministeren angående den stedlige placering af erhvervsuddannelsernes 

grundforløb 1 og 2 fra 1. august 2017.  

 

Der lægges i denne sag op til, at KKR Midtjylland tilkendegiver, hvilke para-

metre kommunerne finder væsentlige at tage med i betragtning ved place-

ring af EUD’erne i den midtjyske region, og at disse fremsendes til Regions-

rådet med anbefaling af, at de lægges til grund for Regionsrådets indstilling 

til ministeren i denne sag. 

 

Det er udmeldt fra ministeriet, at vurderingen af ansøgninger fra skolerne vil 

tage afsæt i følgende sæt af indbyrdes forbundne kriterier:  

– Sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer  

– Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til efterspørgsel 

og behov  

– Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til erhvervsudvik-

ling og herunder det forventede lokale/regionale praktikpladspotentiale  

– Bidrag til opfyldelse af de fire EUD-reformmål, 

 

Det foreslås, at KKR Midtjylland helt overordnet tilkendegiver, at:  

- Udbud af EUD i alle dele af regionen er af største vigtighed for sikring af 

vækst og udvikling i hele regionen 

- Kommunerne bakker op om ministeriets fire kriterier. 

 

Det foreslås desuden, at KKR Midtjylland anbefaler følgende lagt til grund 

for placering af EUD grundforløb i Midtjylland pr. 1.august 2017: 
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- Den geografiske tilgængelighed i alle dele af regionen vægtes højt  

- Antallet af lokaliteter for EUD grundforløb bør ikke være færre end de 

nuværende 40 lokaliteter 

- Den geografiske tilgængelighed sikres ved, at en uddannelsessøgende i 

den midtjyske region har mulighed for offentlig transport til et EUD 

grundforløb  

- Den geografiske tilgængelighed til EUD-grundforløb bør være lige så 

god som til almengymnasiale uddannelser. 

 

./. Faktaark 

Region Midtjyllands Uddannelsesredegørelse 2015  

 

 

3.6. Resultataftale 2016 med Væksthus Midtjylland 

SAG-2015-04832 egl 

 

Baggrund 

Inden for rammerne af de nationale aftaler mellem Erhvervsstyrelsen og KL 

for de fem Væksthuse skal der indgås regionale aftaler mellem hvert KKR 

og Væksthus om væksthusets mål og aktiviteter for det kommende år.  

 

Der foreligger nu et forslag til aftale for 2016 mellem KKR Midtjylland og 

Væksthus Midtjylland. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland godkender forslag til aftale med Væksthus 

Midtjylland 2016. 

 

Sagsfremstilling 

Væksthus Midtjylland har varetaget erhvervsservice for kommunerne i den 

midtjyske region siden 2007, og har tre overordnede opgaver: 

– Uvildigt og uden vederlag at hjælpe virksomheder med at kortlægge deres 

vækstpotentiale og udarbejde en vækstplan samt henvise til private og of-

fentlige tilbud, der kan medvirke til at realisere vækstpotentialet  

– Være knudepunkter i et sammenhængende rådgivningssystem, hvor 

væksthusene initierer samarbejde mellem aktørerne og er dynamoer i ud-

vikling af initiativer, der styrker vækstkulturen og væksten hos virksomhe-

derne, samt 

– Være operatører på projekter, der skaber vækstmuligheder for virksomhe-

derne, fx projekter udbudt af kommunerne, regionerne, staten e ller EU. 

 

http://www.rm.dk/siteassets/regional-udvikling/uddannelse/uddannelsesredegorelsen-2015/uddannelsesredegorelse2014-til-web.pdf
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Der opstilles hvert år mål for aktivitet, kvalitet og effekt på de tre områder, 

og i 2016 er målene i vid udstrækning en videreførelse af målene for 2015, 

dog således: 

– At målene omkring erhvervsudviklingsakademiet MEA er konkretiseret, og 

– Der lægges op til en proces for justering/opdatering af strategien bag den 

midtjyske vækstmodel ”Det midtjyske Vækstunivers”. 

 

Målene er indarbejdet i den samlede aftale, der også redegør for princip-

perne i den midtjyske vækstmodel og fastlægger rammerne for den enkelte 

kommunes samarbejde med Væksthuset. 

 

Aftaleforslaget er drøftet i KD-net den 23. oktober 2015 og godkendt i 

Væksthusets bestyrelse den 27. oktober 2015. 

 

./…. Forslag til aftale med Væksthus Midtjylland 2016 

Bilag til aftalen: Forslag til koncept for lokale aftaler 

 Opgørelse af Væksthus Midtjyllands resultater 2014  

Erhvervsstyrelsens væksthusstatistik, juni 2015 

Link til: Midtjysk aftale 2015,  Vækstmodellen, National aftale 

2016 

 

 

3.7. Temadrøftelse: Fremtidens kommunestyre, KL og samspil-
let mellem KL og kommunerne 

SAG-2015-04832 egl/jhp 

 

Baggrund 

KL’s formand lægger op til debat om: 

– Fremtidens kommunestyre 

– KL og samspillet mellem KL og kommunerne. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter fremtidens kommunestyre, KL og 

samspillet mellem KL og kommunerne. 

 

Sagsfremstilling 

Fremtidens kommunestyre 

Kommunestyret vil se anderledes ud om 5-10 år. Rammevilkårene er i mar-

kant forandring, og det kan ikke tages for givet, at det har den samme rolle 

eller indflydelse, som i dag. 

 

http://startvaekst.dk/file/530341/aftale_kkr_2015.pdf
http://www.imidt.dk/
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_74148/cf_202/Aftale_mellem_KL_og_Regeringen_om_V-ksthusene_2016.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_74148/cf_202/Aftale_mellem_KL_og_Regeringen_om_V-ksthusene_2016.PDF
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KL’s bestyrelse ønsker at lægge op til en drøftelse af fremtidens repræsen-

tative lokaldemokrati og dets rolle. Klare visioner og sigtepunkter for fremti-

dens kommunestyre er forudsætningen for at kunne præge retningen frem 

for alene at tilpasse sig.   

 

KL’s formand lægger på KKR-mødet op til en drøftelse af mulige visioner og 

sigtepunkter for fremtidens kommunestyre, og hvad de samtidig kræver af 

kommunerne/den politiske ledelse i kommunerne og af KL.  

 

./. Der er vedlagt et diskussionsoplæg. Bestyrelsen vil efter drøftelserne i de 

fem KKR arbejde videre med ”Fremtidens kommunestyre”.  

 

På kort sigt 

Aktuelt stiller den nye politiske og økonomiske virkelighed, som folketings-

valget har medført, KL og kommunerne over for nye udfordringer, og nye 

dagsordener – dertil kommer en fortsat stor implementeringsopgave på især 

skole- og beskæftigelsesområdet og et fortsat arbejde med ”Danmark i for-

andring”, sikring af arbejdsudbud og nye skridt i den videre udvikling af det 

nære sundhedsvæsen. 

 

KL’s formand giver sit billede og sin vurdering af KL’s position, spillerum og 

forudsætninger for indflydelse. Med baggrund heri lægges der op til en drøf-

telse af KL’s rolle og samspillet mellem KL og kommunerne. 
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4. Udpegninger  

 

 

4.1. Valg af nyt medlem af samarbejdsudvalget for tandlæger 

SAG-2015-04832 jhp 

 

Baggrund 

Preben Christensen (L) ønsker at udtræde af samarbejdsudvalget for tand-

læger, og der skal derfor vælges et nyt medlem. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland vælger et nyt medlem til samarbejdsudval-

get for tandlæger. 

 

Sagsfremstilling 

Samarbejdsudvalget for tandlæger er nedsat i henhold til overenskomsten 

mellem Regionernes og Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Dansk Tandlæ-

geforening. Udvalget består af 2 repræsentanter udpeget af Regionsrådet, 1  

repræsentant udpeget af KKR Midtjylland og 3 repræsentanter udpeget af 

Dansk Tandlægeforening. 

 

Samarbejdsudvalgets opgaver er bl.a.at: 

– Vejlede med hensyn til forståelse og praktisering af overenskomstens en-

kelte bestemmelser 

– Behandle klager over forhold, der er omfattet af overenskomsten  

– Behandle klager over sagsbehandlingen i Tandlægenævnet.  

 

Der afholdes to møder årligt i udvalget, som regel i juni og i november.  
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5. KKR 
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6. Punkter til næste møde  

 

 

6.1. Foreløbig oversigt over sager til KKR Midtjyllands næste 
møde 

SAG-2015-04832 egl/jhp 

 

Baggrund 

Der foreligger en foreløbig oversigt over sager til dagsordenen for mødet i 

KKR Midtjylland den 8. februar 2016. 

 

Indstilling 

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

denen for næste møde. 

 

Sagsfremstilling 

– Midtvejsstatus Sundhedsaftale og Praksisplan 

– Dimensionering af pædagoguddannelsen 

– Pejlemærker for rammeaftale 2017 
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7. Eventuelt  

 


