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1. Godkendelse af referat 

 

 

1.1. Godkendelse af referat fra møde i KKR Midtjylland den 11-06-15 

SAG-2015-03816 jhp 

 

Baggrund 

Referatet fra mødet i KKR Midtjylland den 11. juni 2015 er udsendt pr. 

mail og i e-dagsordenssystemet Ditmer den 22. juni 2015. 

 

Referatet er desuden tilgængeligt på KKR Midtjyllands hjemmeside: Re-

ferat af 11. juni 

 

Indstilling 

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

Midtjylland den 11. juni 2015 

 

  

Beslutning 

Referatet blev godkendt. 

 

  

http://www.kl.dk/menu/Referat-af-mode-i-KKR-Midtjylland-den-11-juni-2015-id180503/?n=0&section=29800
http://www.kl.dk/menu/Referat-af-mode-i-KKR-Midtjylland-den-11-juni-2015-id180503/?n=0&section=29800
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2. Siden sidst  

 

 

2.1. Orientering 

SAG-2015-03816 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: 

 

Møde med regionalt valgte folketingsmedlemmer den 31. august  2015 

Den 31. august 2015 var 17 af de regionalt valgte folketingsmedlemmer 

samlet i Regionshuset i Viborg til et møde med Regionsrådets forret-

ningsudvalg og KKR Midtjyllands formandskab. På dagsordenen var 

sundhedsområdet og regional vækst og udvikling. Desuden blev folke-

tingsmedlemmerne orienteret om den fælles infrastrukturstrategi.  

 

Møde i det regionale kontaktudvalg 

Ligeledes den 31. august 2015 var der møde i det regionale kontaktud-

valg, hvor der blev orienteret om de regionale besparelser på sundheds-

området og om, at der endnu ikke er kommuner, der har meddelt, at de 

ønsker at overtage regionale tilbud på det specialiserede social- og under-

visningsområde. Fristen er den 31. december 2015. Endelig blev det be-

sluttet, at det kommunale udviklingsbidrag til Regionen fastholdes i 

2016. 

 

Møde med KL’s formandskab den 3. september 2015 

Der er møde mellem KKR-formandskaberne og KL’s formandskab den 

3. september 2015. 

 

Møde i Dialogforum Midtjylland den 7. september  

Årets andet møde mellem KKR Midtjyllands formandskab og repræsen-

tanter for de regionale handicaporganisationer og Skole og Samfund fin-

der sted den 7. september 2015. Mødet, der afholdes på PTU-centret i 

Aarhus har bl.a. Rammeaftale 2016 og handicappedes beskæftigelsesmu-

ligheder på dagsordenen. Information om Dialogforum Midtjylland kan 

ses her.  

http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/KKR---Kommunekontaktrad/KKR-Midtjylland/Dialogforum-Midtjylland/
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Møde om uddannelse, vækst og beskæftigelse den 10. september 2015 

KKR Midtjylland besluttede den 18. november 2014, at der skulle holdes 

årligt møde med KKR-repræsentanter i udvalg, der vedrører uddannelse, 

vækst og beskæftigelse. På dette første møde drøftes erhvervsuddannel-

sesreformen, og hvor væksten i Midtjylland pt især sker.  

 

 

Beslutning 

Udover den skiftlige orientering orienterede formandskabet om:  
 

• Mødet mellem KL’s og KKR’s formandskaber den 3. september 
2015, hvor man drøftede fordelingsmodellen for SOSU dimensione-
ringen i 2016, der efter godkendelse i KL’s bestyrelse forventes ved-
taget på KKR-mødet i november 

• Mødet i Dialogforum Midtjylland den 7. september 2015, hvor man 

besøgte PTU i Aarhus og fik en orientering vedr. handicappedes mu-

ligheder med hensyn til beskæftigelse. Man drøftede desuden Ram-

meaftale 2016 og det fortsatte udgiftspres, og brugersiden gjorde op-

mærksom på, at der stadig er skepsis omkring kommunernes motiver 

for hjemtagelse af borgere fra tilbud i andre kommuner eller regio-

nale tilbud. Desuden blev det oplyst, at DH i møde med ministeren 

den 28. august i år, har anklaget kommuner for kassetænkning mht. at 

træffe forkerte afgørelser og dermed fremprovokere en ankesags op-

sættende virkning. Ankestyrelsens sagsbehandlingstid blev dog påpe-

get som et væsentligt problem her 

• Henvendelse i konkret tilsynssag. Den sidste uges tid før KKR 

Midtjyllands møde har ledelsen af et konkret tilbud i Randers sendt 

mails rundt politisk såvel som administrativt, med stærke beklagelser 

over Socialtilsynet. Formanden for KKR Midtjylland og formanden 

for KD-net har meddelt de pågældende, at kommunerne ikke kan gå 

ind i konkrete tilsynsager, og anbefaler, at sagen ikke drøftes i mel-

lemkommunalt regi. 

 

Desuden blev det oplyst, at Hanne Bæk Olsen (A), Silkeborg udtræder. 

Nyt medlem er Søren Kristensen (A), Silkeborg . 

 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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3. Regionalpolitiske sager  

 

 

3.1. Det nære sundhedsvæsen – de næste skridt 

SAG-2015-03816 jjc/srp/jhp 

 

Baggrund 

Sundhedsområdet var et dominerende emne i folketingsvalgkampen, og 

hos alle partier var der enighed om, at der i de kommende år vil være be-

hov for at styrke sundhedsvæsenet. 

 

Kommunerne har cementeret sundhedsområdet i den kommunale opga-

veløsning. Der er sket en stor udvikling de sidste mange år, og der imple-

menteres konstant nye tiltag, der udvikler området. Der er dog stadig ud-

fordringer, som skal løses – det gælder bl.a. den kommunale medfinan-

siering. 

 

KL kom i 2012 med et samlet sundhedspolitisk udspil om det nære sund-

hedsvæsen. Udspillet har siden udgjort en solid base for KL’s interesse-

varetagelse og for udviklingen af kommunernes opgaver på sundhedsom-

rådet. 

 

Der er sket meget siden udspillet kom i 2012. Den nye sygehusstruktur 

er ved at tage form, og afviklingen af de mindre sygehuse er for alvor 

gået i gang. Patientforløbene på hospitalerne bliver fortsat kortere og der 

kommer fortsat nye opgaver til kommunerne i takt med, at hospitalerne 

effektiviserer driften.  

 

Kommunerne skal have indflydelse på udviklingen af sundhedsområdet i 

de kommende år. Det gælder ikke mindst i forhold til det forestående ar-

bejde med en plan for det nære sundhedsvæsen, som er en del af den 

økonomiforståelse for 2016, som KL og regeringen har aftalt. Derudover 

er der fortsat brug for at gøre opmærksom på, at kommunerne har mid-

ler til rådighed til finansiering af den videre udvikling af de kommunale 

tilbud på sundhedsområdet. 

 

Der er behov for at markere, at en investering i det kommunale sund-

heds- og ældreområde er en investering i at forbedre det samlede sund-

hedsvæsen. Og at kommunerne kan og vil tage konkret ansvar for udvik-

lingen af de sundhedsløsninger og den sammenhængskraft, som skal 

løfte de sundhedsopgaver, som ikke løses i det specialiserede sundheds-

væsen. 
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KL’s bestyrelse drøfter lige nu de næste skridt for det nære sundhedsvæ-

sen, som senere skal udmønte sig i et kommunalt sundhedsudspil. Det er 

vigtigt for bestyrelsen, at dette sker i dialog med kommunerne. Bestyrel-

sen ønsker derfor at høre kommunernes synspunkter og få input, der kan 

være med til at præge retningen, inden KL færdiggør udspillet.  

Punktet indledes med oplæg af Jacob Bundsgaard fra KL’s bestyrelse  

 

Indstilling 

Det indstilles, KKR Midtjylland drøfter: 

• hvilke elementer et kommende KL udspil bør indeholde, og hvilke 

barrierer der er for at kunne realisere det nære sundhedsvæsen til 

gavn for den enkelte borger 

•  de anbefalinger, som er foreslået i den foreløbige skitse ti l udspil. 

 

Sagsfremstilling 

Folketingsvalget markerer begyndelsen på en ny valgperiode, hvor sund-

hedspolitikken må forventes at blive det altoverskyggende emne på den 

velfærdspolitiske dagsorden.  

 

Med samlingen af sundheds- og ældreområdet under samme minister ud-

viskes grænserne mellem sundheds- og ældreområdet. I det lys bliver 

ældreområdet også et middel til at opnå mere sundhed. Sådan er det også 

i kommunerne. De ældre borgere, der modtager pleje og hjælp, er i sti-

gende grad ældre med helbredsproblemer og demens. 

 

Der er behov for at få udviklet nogle tydelige billeder af, hvad det nære 

sundhedsvæsen er. De fleste kender et hospital og kan se det for sig. 

Men det nære sundhedsvæsen er langt mere abstrakt. Derfor arbejdes der 

i de foreløbige skitser til udspillet med et antal personhistorier, der sætter 

borgeren i centrum. 

 

På baggrund af bl.a. personhistorier formuleres et antal anbefalinger, 

som understøtter, at de billeder, der tegnes af kommunernes indsats i 

den nære fremtid, kan blive til virkelighed. De borgere, der er tale om, er 

en ældre medicinsk patient-, en borger med KOL- og en kræftpatient, en 

ældre med demens, en psykisk sårbar ung borger med misbrug samt et 

barn med præ-diabetes. 

 

Investerings- og udviklingsplan for det nære sundhedsvæsen 

Større afstande til sygehusene og flere komplekse sundhedsopgaver bety-

der, at der er behov for et egentligt gearskifte i udviklingen af de kom-

munale sundhedstilbud. En gradvis udbygning af de nære tilbud er ikke 
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længere tilstrækkelig. Der er behov for en større satsning, hvor der etab-

leres en egentlig investerings- og udviklingsplan for det nære sundheds-

væsen.  

 

Flere veje til ensartet kvalitet 

Det afgørende er, at borgerne – uanset hvor de bor – skal have et sund-

hedstilbud af høj og ensartet kvalitet. Der er flere veje til ensartet kvali-

tet. Kommunernes udgangspunkt for varetagelse af opgaver på sund-

hedsområdet er vidt forskellige. Nogle kommuner er store – andre er 

små. Nogle kommuner har let adgang til læger og sygehuse – andre har 

ikke. Kommunernes indsats skal tage udgangspunkt i forskelligheden – 

løsningerne kan altså indrettes meget forskelligt. Fx skal alle kommuner 

ikke nødvendigvis have sundhedshuse. 

 

Forskelligheden betyder, at kommunerne ikke bare kan løse sundhedsop-

gaven hver for sig. Kommunerne er afhængige af at arbejde sammen – 

med hinanden, med regionerne, med praksissektoren, med patientfor-

eninger og private aktører. På den måde kan det sikres, at alle borgere får 

et sundhedstilbud af høj kvalitet. Kommunerne kan levere indsatser, som 

baserer sig på evidens og forskning, således at der leveres indsatser som 

vores samarbejdspartnere har tillid til. 

 

Anbefalinger for det nære sundhedsvæsen 

Udspillets anbefalinger vil primært være rettet mod regeringen, herunder 

til den kommende plan for det nære sundhedsvæsen. Et antal anbefalin-

ger vil også være rettet mod kommuner, almen praksis og regioner.  

 

Anbefalingerne kan tematisk grupperes i følgende hovedoverskrifter:  

 

• Bedre og mere fleksibel adgang til læger. En væsentlig forudsæt-

ning for en videreudvikling af det nære sundhedsvæsen er, at der 

kommer en afklaring af, hvorledes kommunerne fremover fleksibelt 

kan trække på lægefaglig kompetence. 

• Plan for brug af sundhedshuse/kronikerklinikker. Planen skal 

bl.a. understøtte, at borgere i via sundhedshuse får adgang til samme 

sundhedsfaglige viden og ekspertise som dem, der er bosat i tættere 

bebyggede områder. 

• Ensartet kvalitet i de kommunale indsatser, hvilket fx kan opnås 

ved at gå sammen med henblik på at øge det faglige niveau, når pati-

entvolumen er lavt i den enkelte kommune eller ved at samarbejde 

med regionen. 

• Justering af kommunal medfinansiering (KMF), bl.a. ift. differen-

tiering på forskellige målgrupper, så kommunernes incitament bliver 
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styrket og justering af regionernes incitament, der kan påvirke omfan-

get af KMF. 

• Styrket indsats over for den ældre medicinske patient.  En styrket 

indsats skal omfatte, hvilke opgaver der skal varetages i det nære 

sundhedsvæsen; hvilke sundhedsfaglige kompetencer kommunerne 

skal råde over, så kompetencer matcher opgaver; kapacitet og res-

sourcer i det nære sundhedsvæsen. 

• Styrket indsats over for borgere med demens og deres pårø-

rende. Indsatsen skal bl.a. styrkes gennem styrkede kompetencer i 

ældreplejen fx ift. tidlig opsporing af symptomer på demens og gen-

nem fleksibel aflastning af pårørende. 

• Kronikerstrategi. Kronikerstrategien skal bl.a. afdække, hvad der 

skal til for at flere kroniske syge borgere kan få foretaget fx ambu-

lante kontroller lokalt samt faglige anbefalinger til kommunerne. 

• En styrket indsats for unge der mistrives pga. misbrug, psykisk 

sårbarhed mm. Indsatsen skal bl.a. understøtte en mere fleksibel 

indsats på ungdomsuddannelserne samt tidligere og mere fremskudte 

indsatser i kommunerne. 

• En styrket indsats over for udsatte børn og deres familier. Her-

under rammerne for fremtidens sundhedspleje og tværfaglig indsats 

til udsatte familier. 

• Mere præcis brug af pålidelig og tidstro ledelsesinformation og 

bedre adgang til data skal bl.a. styrke kommunernes budgetlægning 

og styring. 

 

 

Beslutning 

KKR Midtjylland drøftede følgende temaer: 

• Balancen mellem ensartethed og selvstyre 

Der skal tales samme ”sprog” (kvalitet), men der er metodefrihed, 

fordi kommunerne er forskellige. 

• Lighed  

Borgerne skal have lige adgang til sundhedsydelser – og det koster. 

• Det nære sundhedsvæsen er ikke ”et kompenserende væsen” 

Det er vigtigt, at det nære sundhedsvæsen får sin egen profil. Den ud-

vikling der sker i det nære sundhedsvæsen er bedre for borgeren og 

for samfundsøkonomien. 

• Forebyggelse 

Forebyggelse fylder ikke meget i oplægget, men det anerkendes, hvad 

der fokuseres på i Folketinget. 

Der var generel opbakning til arbejdet med at profilere det nære 

sundhedsvæsen. 
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3.2. Vagtcentraler i Midtjylland 

SAG-2015-03816 jhp 

 

Baggrund 

På baggrund af økonomiaftalen for 2015 mellem regeringen og KL, hvor 

det indgår, at organiseringen på beredskabsområdet skal forenkles, blev 

der i efteråret 2014 dannet seks beredskabsklynger mellem de 19 kommu-

ner i Midtjylland. 

 

KKR Midtjylland besluttede i juni 2014, at nedsætte en styregruppe i KD-

net, der skulle følge processen frem mod færre beredskabsenheder og på 

et møde i KKR i oktober, blev det besluttet også at få belyst, hvad der 

taler for og imod oprettelse af en fælles vagtcentral og en arbejdsgruppe 

blev nedsat til formålet. 

 

KKR Midtjylland skal drøfte arbejdsgruppens vurderinger af fordele og 

ulemper ved oprettelse af en fælles vagtcentral. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland anbefaler, at 

• der pr. 1. januar 2016 er etableret seks vagtcentralløsninger, hvor det 

enkelte beredskab tager stilling til, hvilken udkaldsmodel der anven-

des 

• en eventuel analyse af en fælles vagtcentral afventer etableringen af 

de nye vagtcentraler og beslutning om, hvilke opgaver kommunerne 

skal overtage fra de centrale redningsberedskaber. 

 

 

Sagsfremstilling 

Arbejdsgruppen forholdt sig indledningsvis til de rammer og strukturer, 

der er gældende for redningsberedskabernes opgaver i dag. Dernæst teg-

nede man sig et overblik over eksisterende løsninger for vagtcentralopga-

ven og drøftede de juridiske rammer for etableringen af en fælles vagt-

central.  

 

Med udgangspunkt heri drøftede man fordele og ulemper for henholds-

vis seks vagtcentralløsninger i Midtjylland og én fælles vagtcentralløs-

ning, herunder forskellige modeller for én fælles vagtcentralløsning 

(entreprisemodel og samlokalisering). Endelig har arbejdsgruppen drøftet 

mulige fælles vagtcentralløsninger med regionens vagtcentral (AMK) og 

med Østjyllands Politi. 
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Arbejdsgruppen vurderer samlet set, at det er muligt ud fra en samar-

bejdsmodel at samle flere eller alle vagtcentraler til én fælles vagtcentral-

løsning, såfremt man anvender samlokaliseringsmodellen. Det skal dog 

vurderes nærmere, om der reelt vil kunne opnås en faglig eller økono-

misk gevinst. For de mindre enheder er der en reel risiko for, at man ikke 

vil opleve besparelser ved en samlokalisering, tværtimod. Økonomien er 

ligeledes uklar i forhold til de enheder, der i dag løser serviceopgaver for 

kommunerne. Her har beredskabet en nettoindtjening, som risikerer at 

bortfalde ved en samlokaliseringsløsning. Hvis man ønsker at arbejde vi-

dere med samlokaliseringsløsningen, bør økonomien således først analy-

seres nærmere. Det vurderes ikke realistisk, at en vagtcentralløsning efter 

samlokaliseringsmodellen kan nå at være i sikker drift allerede 1. januar 

2016. Blandt andet fordi modellen indebærer en ny risikobaseret dimen-

sionering i de enkelte byråd samt eventuel vedtagelse af en ny kommunal 

beredskabsplan i de enkelte byråd. 

 

Ønskes en entreprisemodel kan en samlokaliseringsmodel evt. være en 

”overgangsmodel”. 

 

Én fælles vagtcentralløsning pr. beredskabsenhed har de umiddelbart 

største fordele ligesom det vil være en løsning, der nemmere kan være i 

sikker drift allerede til årsskiftet, når de nye enheder træder i kraft.  

 

Det kan konstateres, at der i dag er meget forskellige vagtcentralløsnin-

ger i Midtjylland pga. store forskelle i lokale forhold og risici. Det er der-

for forskelligt, hvad der kan opnås af fordele og ulemper ved de nævnte 

modeller. Det vil som følge heraf være oplagt, at hver ny beredskabsen-

hed til at starte med får lov til at vælge den løsning, som vurderes bedst 

ud fra lokale og geografiske forhold.  

 

Arbejdsgruppen anbefaler således, at der pr. januar 2016 vil være etable-

ret seks vagtcentralløsninger i Midtjylland, herunder at det enkelte bered-

skab tager stilling til, hvilken udkaldsmodel der skal benyttes. 

 

Arbejdsgruppen anbefaler derudover, at mulige fælles vagtcentralløsnin-

ger i Midtjylland analyseres nærmere juridisk, økonomisk og teknisk med 

henblik på en endelig beslutning om, hvorvidt man skal arbejde hen 

imod en samlokaliseringsmodel, en entreprisemodel eller fastholde én 

fælles vagtcentralløsning pr. enhed. 

 

Det er arbejdsgruppens vurdering, at der ikke er væsentlige økonomiske 

eller faglige gevinster ved at placere en vagtcentralløsning i lokaler i for-

bindelse med Region Midtjyllands AMK vagtcentral/Østjyllands Politi.  
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Endelig vurderer arbejdsgruppen, at der kan være en faglig gevinst for 

redningsberedskabets vagtcentral ved at sidde tæt på andre myndigheder. 

Men kun hvis man også har Politiet med i et samarbejde, da de har den 

koordinerende ledelse i beredskabet. 

 

KD-net drøftede arbejdsgruppens vurderinger den 21. august 2015. 

 

./. Notat om fælles vagtcentral. 

 

Beslutning 

Indstillingen blev tiltrådt. 

Jesper Kaas Schmidt, formand for KD-net orienterede om KD-nets ana-

lyse af besparelserne på beredskabsområdet; DUT reduktionen tages 

med det samme. Skal den store besparelse nås, vil der formentlig ske ser-

vicereduktioner. 

 

Dias fra oplægget kan ses på KKR Midtjyllands web-side. 

 

 

  

3.3. Socialtilsyn Midtjylland  

SAG-2015-03816 egl 

 

Baggrund 

Socialtilsyn Midtjylland orienterer om det seneste års tilsynssamarbejde 

med de midtjyske kommuner, og præsenterer sin årsrapport for 2014. 

Desuden redegør Socialtilsyn Midtjylland for finansiering af tilsynet i 

2016 samt for overvejelser vedrørende spørgsmål drøftet på mødet i 

KKR Midtjylland den 11. juni 2015, bl.a. vedrørende kontrol vs. dialog, 

sagsgangen vedrørende godkendelse af nye plejefamilier samt om god-

kendelsen af tilbuddenes økonomi. 

 

Børn- og familiechef Ken Engedal orienterer. 

Tilsynschef Ulla B. Andersen deltager under sagens behandling. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland: 

- tager orienteringen om det seneste års tilsynssamarbejde med de 

midtjyske kommuner til efterretning, herunder årsrapport 2014 

- drøfter tilsynets finansiering i 2016 

- tager redegørelsen for KKR Midtjyllands spørgsmål fra mødet den 

11. juni 2015 til efterretning. 
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Sagsfremstilling 

Kommuner og region skal, i forbindelse med indgåelse af styringsaftalen, 

drøfte finansieringen af socialtilsynet for det kommende år, jf. bekendt-

gørelsen om rammeaftaler på det sociale område.  

 

Socialtilsynet har den 18. august 2015 drøftet sagen med den administra-

tive styregruppe (DASSOS), og vil på mødet gennemgå takster og objek-

tiv finansiering for 2016, herunder de budgetmæssige overvejelser som 

ligger bag.  

 

Socialtilsyn Midtjylland vurderer, at årene 2014, 2015 og delvist 2016 

bruges til at finde det tilstrækkelige og nødvendige niveau for socialtilsy-

net. Socialtilsyn Midtjylland oplever, at en række af de opgaver, der skal 

løses, ikke tidligere har været indeholdt i de oprindelige forudsætninger 

på området. Det gælder fx opgaver vedrørende magtanvendelse og god-

kendelse af nye plejefamilier. Endelig oplever socialtilsynet, at det på nu-

værende tidspunkt endnu er vanskeligt, at forudsige omfanget af det 

driftsorienterede tilsyn efter 1. januar 2016.  

 

På mødet den 18. august 2015 ønskede DASSOS, at Socialtilsyn Midtjyl-

land fremadrettet har fokus på at udarbejde en effektivitetsplan og der-

med en ændring af den eksisterende uhensigtsmæssige ”automatik” i ud-

giftsudviklingen. Socialtilsyn Midtjylland vil på mødet med KKR Midtjyl-

land præsentere en effektiviseringsplan. 

 

DASSOS rejste den 18. august 2015 også en problematik omkring til-

lægstakster ved mange afdelinger. Socialtilsyn Midtjylland redegjorde på 

mødet for deres praksis på området og drøfter de konkrete eksempler 

med kommuner/region på efterårets dialogrunde.  

 

På mødet blev desuden drøftet forholdet mellem ”dialog og kontrol”. 

Socialtilsyn Midtjylland er enig med DASSOS i, at pragmatisk dialog er 

af helt afgørende betydning for en fortsat god relation mellem socialtilsy-

net og kommune/region. Endelig drøftede DASSOS og Socialtilsyn 

Midtjylland nogle af de uhensigtsmæssigheder, der er i kvalitetsmodellen 

og Tilbudsportalen. Begge parter er enige om at rejse problematikkerne 

for Socialstyrelsen. 

 

KD-net drøftede sagen den 21. august 2015. 

 

./.. Børn- og familiechef Ken Engedals oplæg 

Link til: Tilsyn Midtjyllands årsrapport 2014 

http://tilsynmidt.silkeborgkommune.dk/~/media/Subsites/Special%20og%20projektsites/Socialtilsyn%20Midt/Dokumenter/Årsrapport%202014%2008062015.pdf


KKR Midtjylland  | 10-09-2015 

 SIDE  |  14 

 

 

Beslutning 

KKR Midtjylland tog orienteringen om samarbejdet i 2014 og finansie-

ringen i 2016 samt redegørelsen ift. KKR’s spørgsmål fra juni-mødet til 

efterretning. Det blev præciseret, at der på Dias 3 i bilaget er tale om ser-

viceniveauet for tilsynet, ikke for kommunernes serviceniveau i tilbud-

dene, som tilsynet ikke har kompetence til at fastsætte. Tilsynet rede-

gjorde bl.a. for deres effektiviseringsovervejelser. KKR Midtjylland note-

rede sig, at der kan forventes en besparelse på 3% i 2017 og muligvis et 

overskud i 2016. 

 

 

  

3.4. Vækstforums Vækstplan 2016-2020 - Handlingsplan 2016-2018 

SAG-2015-03816 egl 

 

Baggrund 

I forlængelse af udarbejdelse af den regionale vækst- og udviklingsstra-

tegi (VUS) skal Vækstforum udarbejde en erhvervshandlingsplan for re-

sten af valgperioden. 

Der foreligger nu et udkast til KKR Midtjyllands drøftelse samt et for-

slag til bemærkninger til planen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland 

• Drøfter udkast til Vækstplan 2016-2020 – Handlingsplan 2016-2018 

• Godkender forslaget til bemærkninger til udkastet. 

 

Sagsfremstilling 

Forslaget til Vækstplanen, der skal ligge til grund for implementering af 

de erhvervsrettede dele af VUS, indeholder ni indsatsområder, heraf:  

Fire fokusområder: 

• Fødevarer 

• Energi 

• Avanceret produktion 

• Kreative erhverv, it og turisme og fem ”motorer”: 

• Iværksætteri og kapital 

• Innovation og forretningsudvikling 

• Viden og kompetencer 

• Digitalisering 

• Internationalisering. 

 



KKR Midtjylland  | 10-09-2015 

 SIDE  |  15 

Den samlede økonomiske ramme til udmøntning af planen over de tre år 

udgør 618 mio. kr., hvoraf knap halvdelen forventes finansieret af EU's 

social- og regionalfonde. 

 

Vækstforum drøftede planen første gang den 25. august 2015, hvor de, 

af hensyn til udbud af konkrete aktiviteter, forhåndsgodkendte to af pla-

nens delinitiativer: Fødevarer: "Innovationsdrevet vækst i virksomheder 

– med fokus på fødevarevirksomheder" og Kreative erhverv, it og tu-

risme, delinitiativet "Kulturturisme". 

 

De øvrige dele af planen ventes godkendt i Vækstforum den 21. oktober 

2015. 

Sagen er drøftet i KD-net den 21. august 2015, og på den baggrund er 

der udarbejdet et notat med mulige bemærkninger fra KKR Midtjylland. 

 

./.. Udkast til Vækstplan 2016-2020 - Handlingsplan 2016-2018 

 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020. 

 

Beslutning 

Sagen blev drøftet, og der var enighed om at KKR ’s formandskab juste-

rer brevet endeligt til, bl.a. så det påpeges, at landbruget som erhverv bør 

indgå i planen. 

Planens betydning og kommunernes indflydelse på den blev drøftet mere 

generelt. Der var interesse for at drøfte vækststrategier på tværs af regio-

nen igen i lyset af Business Regions. 

 

 

 

  

3.5. Aftaler for Væksthuset i 2016 

SAG-2015-03816 ssm/egl 

 

Baggrund 

Der er nu indgået aftaler mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet 

om en ny 4-årig rammeaftale for væksthusenes opgaver og drift samt en 

aftale om væksthusenes konkrete indsats og resultater i 2016. Disse afta-

ler danner baggrund for, at KKR Midtjylland indgår en regional aftale 

om evt. yderligere indsats- og resultatmål for Væksthus Midt i 2016. 

 

Udkast hertil vil foreligge til møde i KKR Midtjylland den 20. november 

2015. 
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Væksthusets bestyrelsesformand Søren Olesen, Holstebro, lægger op til 

drøftelse. 

 

Indstilling 

Det indstilles, 

• at KKR Midtjylland tager de nationale aftaler til efterretning 

• at KKR Midtjylland drøfter, om der er særlige pejlemærker for den 

regionale aftale med Væksthus Midtjylland i 2016. 

 

Sagsfremstilling 

De nye nationale aftaler viderefører i sin grundform de styrende princip-

per fra Væksthusaftalen 2015, og bygger dermed videre på de erfaringer, 

som Væksthusene gør sig med implementeringen af strategien Væksthu-

sene 2.0. Væksthusenes opgaver er altså fortsat tredelte, idet:  

• De uvildigt og uden vederlag skal hjælpe virksomheder med at kort-

lægge deres vækstpotentiale og udarbejde en vækstplan samt henvise 

til private og offentlige tilbud, der kan medvirke til at realisere vækst-

potentialet. 

• De skal være knudepunkter i et sammenhængende rådgivningssystem, 

hvor Væksthusene skaber samarbejde mellem aktørerne og er dyna-

moer i udvikling af initiativer, der styrker vækstkulturen og væksten 

hos virksomhederne.  

• De skal være operatører på projekter, der skaber vækstmuligheder for 

virksomhederne, fx projekter udbudt af kommunerne, regionerne, 

staten eller EU. 

 

I forhold til at sikre den bedste opgaveløsning, lægges der op til, at der er 

fokus på følgende: 

• Væksthusenes rolle som knudepunkt og behovet for en tæt kobling til 

tværkommunale erhvervspolitiske initiativer som fx erhvervssamar-

bejder imellem kommuner og business regioner og dermed er med-

virkende til at skabe lokal vækst og beskæftigelse i hele landet. Idet 

Væksthusene og deres regionale ophæng er forskelligt, anbefaler KL, 

at man overvejer, dels hvordan det enkelte Væksthus operationalise-

rer knudepunktsfunktionen, dels, hvilken rolle det enkelte Væksthus 

kunne udfylde i de tværkommunale erhvervspolitiske samarbejder. 

Den regionale aftale kan i den henseende bruges til at definere evt. 

mål og/eller strategiske pejlemærker.  

• Væksthusene som værende en central aktør i forhold til det danske 

erhvervsfremmesystem, herunder som samarbejdspartner i forhold til 

udmøntningen af statslige initiativer samt medvirkende til at skabe 

samspil og koordinering af de forskellige statslige ordninger. 
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• Væksthusenes kerneydelse skal være af samme kvalitet og dybde i 

hele landet, mens programmer, projekter og knudepunktsfunktionen i 

højere grad afspejler regionale behov og prioriteringer. Derfor anbe-

fales det, at specialiserede tilbud og kompetencer så vidt muligt deles 

på tværs af Væksthusene.   

• Væksthusene og kommunerne har til opgave sammen at sikre en 

sammenhængende og kundeorienteret erhvervsservice. Dette under-

støttes ved at sikre en arbejdsdeling samt ved at kompetenceudvikle 

Væksthuskonsulenter og medarbejdere i den lokale erhvervsservice.  

• Væksthusene har til opgave at sikre at den viden, som Væksthusene 

opbygger om virksomhederne og erhvervslivet, stilles til rådighed for 

kommunerne.  

 

Med den nationale aftale er der udstukket en række konkrete indsats-og 

resultatmål for Væksthusene. Der lægges nu op til, at KKR Midtjylland 

på mødet drøfter, om der er yderligere regionale pejlemærker for Vækst-

hus Midtjyllands indsats og resultater i 2016. 

 

I givet fald vil disse blive lagt til grund for udarbejdelse af forslaget til 

den regionale aftale med Væksthuset for 2016, som KKR Midtjylland 

skal behandle den 20. november 2015. 

 

./.. Aftale om rammerne for Væksthusene 2016-2020 

Aftale mellem KL og Regeringen om Væksthusene 2016 

Væksthusets status pr 30 06 2015. 

 

Beslutning 

Indstillingen blev tiltrådt. 

 

Dias fra oplægget kan ses på KKR Midtjyllands web-side. 

 

 

  

3.6. Forslag til forstærket indsats i EU-kontoret 

SAG-2015-03816 egl 

 

Baggrund 

Region Midtjylland og de 19 kommuner etablerede i 2007 et fælles kon-

tor i Bruxelles, som i stort omfang har bidraget til at hente EU-midler 

hjem til midtjyske virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner 

og styrket internationaliseringen i hele regionen. 
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I takt med et stigende fokus på betydningen af internationalt samarbejde 

og mulighederne for udvikling gennem deltagelse i europæiske projekter, 

bør det overvejes, at Region Midtjylland, kommunerne og Aarhus Uni-

versitet forstærker den fælles indsats gennem kontoret i Bruxelles for at 

sikre Midtjyllands fortsatte gode udbytte af mulighederne inden for EU-

systemet. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at: 

• KRR Midtjylland anbefaler kommunerne at indarbejde et beløb i 

overslagsår 2017 og frem til det udvidede medlemsbidrag på 1 kr. pr. 

indbygger i forbindelse med budgetlægningen for 2016. 

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen for Midtjyllands EU-kontor har i forbindelse med udarbej-

delse af ny strategi for kontoret for 2015-2022 foreslået, at medlemsbi-

draget til kontoret øges med 1 kr. pr. indbygger fra de 19 kommuner og 

regionen. 

 

Medlemsbidrag fra kommuner og region er fundamentet for kontorets 

finansiering og udgør 2 kr. pr. indbygger indeksreguleret siden 2007, så-

ledes at bidraget er 2,36 kr. pr. indbygger i 2015. 

 

Kontingentforøgelsen skal ske for at styrke kontorets ressourcer og til-

stedeværelse i Bruxelles og dermed forbedre kontorets muligheder for 

fortsat at sikre Midtjyllands indflydelse og størst mulig andel af EU-

midler til midtjyske virksomheder og organisationer. En stigende oprust-

ning fra andre danske og udenlandske regionale kontorer skærper kon-

kurrence om EU-midlerne i Bruxelles, så det vurderes, at der er behov 

for flere ressourcer for at sikre fortsat succes for kontoret. 

 

Bestyrelsen foreslår en model, hvor medlemsbidraget enten hæves i to 

tempi med 50 øre pr. indbygger i 2016 og 50 øre pr. indbygger i 2017 el-

ler med 1 kr. pr indbygger fra 2016.  

 

På møde med regionsrådsformand Bent Hansen har KKR Midtjyllands 

formandskab og bestyrelsesformanden imidlertid aftalt at anbefale en 

model, hvor forøgelsen af medlemsbidraget først sker pr. 1/1 2017. 

 

Desuden blev det aftalt, at der skal arbejdes for indgåelse af en strategisk 

aftale med Aarhus Universitet om et fokuseret bidrag fra universitetet 

med særlig fokus på Horizon 2020. 
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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 innovati-

onsprojekter for midtjyske virksomheder og mere EU-finansiering til 

dette. 

• Større helhedsindsats på fødevareområdet med internationalt per-

spektiv på det strategiske arbejde og klyngeudvikling samt større for-

udsætninger for EU-finansiering. 

• Større helhedsindsats på den internationale dimension af det sund-

hedsstrategisk, 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 

sammenhæng mellem forsknings og innovation til gavn for erhvervs-

udviklingen i Midtjylland. 

• Stærkere og mere robust organisering af kontoret med mulighed for 

højere grad af teamwork og dermed yderligere fagligt fundament. 

• Mere synlighed for kontoret i Midtjylland og for Midtjylland i Bru-

xelles samt bedre kommunikation og formidling. 

• Generel mulighed for implementering af den samlede strategi for 

kontoret og dermed på trods af stigende konkurrence om opmærk-

somhed og midler i EU at fastholde de stærke midtjyske resultater i 

Bruxelles. 

 

Sagen er drøftet i KD-net den 2. august 2015. 

 

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

Strategi 2015 - CDEU 

 Ressourcenotat - CDEU 

 

Beslutning 

Der var enighed om, at KKR Midtjylland ikke anbefaler, at der afsættes 

yderligere beløb i forbindelse med budgetlægningen for 2016, på grund 

af det fremskredne tidspunkt. 

KKR’s formandskab tilrettelægger, sammen med kontorets bestyrelses-

formand en proces for en nærmere drøftelse af sagen på et af de kom-

mende KKR–møder. 
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4. Udpegninger  
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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-2015-03816 jhp/egl 

 

Baggrund 

Der foreligger en foreløbig oversigt over sager til dagsordenen for møde 

i KKR Midtjylland den 20. november 2015. 

 

Indstilling 

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

dagsordenen for næste møde. 

 

Sagsfremstilling 

Der ventes foreløbig følgende sager til dagsordenen for møde i KKR 

Midtjylland den 20. november 2015: 

• Forslag til regional væksthusaftale 2016 

• Forslag til sosu-dimensionering 2016 fordelt på kommuner 

• Samarbejdsgrundlag om velfærdsuddannelser 

• Udkast til praksisplan 

• Drøftelse af flygtninge- og integrationsområdet 

• Kommunestyrets fremtid, drøftelse med KL’s formand 

 

Beslutning 

Den foreløbige sagsoversigt blev godkendt. 
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7. Eventuelt  

 

Marcel Meijer orienterede om, at han er indbudt af Miljøminister Eva 

Kjer Hansen til en drøftelse af ny havplanlov den 17. september 2015. 

Input fra KKR’s medlemmer til Marcel Meijer er velkomne. 

 

 

 

 

 

 


