
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 20. april 
2015 

SAG-2015-02592 jhp 

 

Baggrund 

Referatet fra mødet i KKR Midtjylland den 20. april 2015 er udsendt pr. 

mail og i e-dagsordenssystemet Ditmer den 28. april 2015. 

 

Referatet er desuden tilgængeligt på KKR Midtjyllands hjemmeside: Re-

ferat 20. april 2015  

 

Indstilling 

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

Midtjylland den 20. april 2015. 

 

Beslutning 

Referatet blev godkendt.  

 

  

http://www.kl.dk/menu/Referat-af-mode-i-KKR-Midtjylland-den-20-april-2015-id178365/?n=0&section=29800
http://www.kl.dk/menu/Referat-af-mode-i-KKR-Midtjylland-den-20-april-2015-id178365/?n=0&section=29800
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2. Siden sidst  

 

 

2.1. Orientering 

SAG-2015-02592 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: 

Møde med KL’s formandskab den 13. maj 2015 

På mødet drøftedes mulighederne for en tidlig økonomiaftale i år. Desu-

den drøftedes styringsudfordringerne på socialområdet, konsekvenserne 

af de regionale besparelser for akutberedskab og tryghed i hele sund-

hedsvæsenet, opstarten af de nye regionale arbejdsmarkedsråd og status 

for beredskabssammenlægningerne. 

 

Møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 4. juni 2015 

Sundhedskoordinationsudvalget holdt møde den 4. juni 2015. På dagsor-

denen var der et tema om genoptræning og rehabilitering med udgangs-

punkt i de tiltag, der er aftalt i Sundhedsaftalen. Endvidere var der en de-

bat om fremtidens nære sundhedsvæsen, med udgangspunkt i et debat-

oplæg, der er udarbejdet af de midtjyske kommuner.  

 

Mads Jakobsen, Struer, næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget 

orienterer nærmere. 

 

Dialogforum for uddannelse, vækst og beskæftigelse 

Det første møde er udsat til den 10. september 2015 i forlængelse af 

KKR-mødet 

 

Turismeforum 

Efter den nye struktur på turismeområdet, med oprettelse af tre natio-

nale selskaber, opretter Region Midtjylland pr. 1. januar 2016 et fagligt 

turismeforum for den midtjyske region. 
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Turismeforum får deltagelse af kommunerne, turisterhvervet og arbejds-

markedets parter, og får til opgave at sikre en fortsat regional bevågen-

hed på turisme, som et væsentligt vækstområde i den midtjyske region. 

Turismeforum skal bl.a. også drøfte samarbejdet med de tre nationale 

selskaber: DKNT, Meet Denmark samt WOCO med sigte på, at fast-

holde udviklingen af turisme i Region Midtjylland på tværs af geografi og 

forretningsområder. 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

Vedr. sundhed blev der orienteret om møde i Sundhedskoordinationsud-

valget den 4. juni 2015. På mødet havde man blandt andet drøftet et 

kommunalt administrativt debatoplæg om det nære sundhedsvæsen. For-

målet med debatoplægget er at styrke debatten internt imellem kommu-

nerne og eksternt i forhold til blandt regionen og almen praksis. Debat-

oplægget står på de fire KKR-målsætninger og angiver tre scenarier for 

udvikling af det nære sundhedsvæsen, der har fokus på henholdsvis po-

pulation, integration og innovation.  

 

Det blev oplyst, at oplægget blev positivt modtaget i Sundhedskoordinati-

onsudvalget. Debatoplægget bliver også drøftet i flere af kommunerne. 

De kommunale medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget vil samle 

op på drøftelserne i kommunerne på et møde med formændene og næst-

formændene for sundhedsudvalget i efteråret. 

 

De tre scenarier kan ses her: Mads Jakobsens dias. 

 

 

  

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


KKR Midtjylland  | 11-06-2015 

 SIDE  |  8 

3. Regionalpolitiske sager  

 

 

3.1. Forslag til Rammeaftale 2016 på det specialiserede social- og un-
dervisningsområde 

SAG-2015-02592 egl 

 

Baggrund 

De 19 midtjyske kommuner skal årligt indgå en rammeaftale om samar-

bejde på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeafta-

len består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Rammeaftalen 

skal efter godkendelse i KKR Midtjylland sendes til godkendelse i kom-

munalbestyrelserne samt i Regionsrådet fsv. angår de regionalt drevne til-

bud på området. 

 

Den administrative styregruppe (DASSOS) har udarbejdet et forslag til 

Rammeaftale 2016, baseret på KKR’s drøftelser den 24. februar af fokus-

områder for udviklingsstrategien og den 20. april 2015 af pejlemærker 

for takstudviklingen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland anbefaler:  

• At forslag til Rammeaftale 2016 på det specialiserede social- og un-

dervisningsområde godkendes i de 19 kommunalbestyrelser 

• At forslag til Rammeaftale 2016 på det specialiserede social- og un-

dervisningsområde godkendes i Regionsrådet for så vidt angår de til-

bud, som Region Midtjylland driver. 

 

Sagsfremstilling 

Rammeaftalen, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale, 

udgør et fælles planlægnings- og styringsværktøj for de midtjyske kom-

muner og Region Midtjylland vedr. tilbud og indsatser på det specialise-

rede social- og undervisningsområde. 

 

I Midtjylland omfattes kommunale tilbud, hvor mere end 5% af plad-

serne eller ydelserne benyttes af borgere fra andre kommuner, samt alle 

regionalt drevne tilbud af Rammeaftalen. 

 

Pr. 21. maj 2015 er der tale om 17.060 pladser i alt fordelt på 750 tilbud i 

de 19 kommuner og Regionen. 
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I Udviklingsstrategien fastlægges det, hvilke områder Rammeaftalens parter 

vil samarbejde om at udvikle, og der foreslås i 2016: 

• Socialpsykiatrien (Fælles fokusområde med Sundhed) og  

• Fælles mål, metodeudvikling og –anvendelse. 

 

Desuden fortages en vurdering af det nuværende og fremtidige behov 

for pladser til de forskellige målgrupper.  

Endelig indarbejdes hovedkonklusioner fra evt. Centrale Udmeldinger.  

 

Aktuelt arbejdes der med to centrale udmeldinger, hvor Socialstyrelsen 

har bedt om en redegørelse vedr.: 

• Børn og unge med alvorligt synshandicap 0-17 år 

• Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. 

 

Disse redegørelser forventes fremsendt til Styrelsen, efter KKR’s god-

kendelse i september måned, hvorefter de indarbejdes i Rammeaftale 

2016. 

 

I Styringsaftalen fastlægges klare aftaler om alle aspekter af samarbejdet 

mellem køber og sælger af pladser og tilbud inden for det specialiserede 

social- og undervisningsområde. 

 

Forslaget til Styringsaftale 2016 er i alt væsentlighed en videreførsel af 

Styringsaftale 2015. Dog således, at KKR Midtjyllands beslutning den 20. 

april 2015 vedr. takstudviklingen er indarbejdet: 

• ”Der foretages en reduktion af taksterne med minimum 3 % i perio-

den 2016 – 2018, med mulighed for, at medregne en reduktion af 

taksterne som er gennemført i 2015”. 

 

KD-net har drøftet sagen den 22. maj 2015. 

 

./.. Udkast til Rammeaftale 2016 

Bilag til Rammeaftale 2016: http://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale-2016 

 

Beslutning 

Indstillingen  blev tiltrådt. 

 

  

3.2. Fordeling af flygtningekvote 2016 

SAG-2015-02592 jhp 

 

Baggrund 

http://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2016
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Udlændingestyrelsen har i lighed med tidligere år udmeldt en flygtninge-

kvote for det kommende år, samt beregnet en fordeling af den efter en 

matematisk model. 

 

Kommunerne i hver region kan frem til den 10.  september 2015 indbyr-

des aftale en frivillig fordeling af den regionale kvote. Alternativt vi l Ud-

lændingestyrelsen fastsætte fordelingen, som de har beregnet den. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland:  

• Meddeler Udlændingestyrelsen på vegne af kommunerne, at man ta-

ger den skitserede fordeling efter den matematiske fordelingsmodel 

til efterretning 

• Tager orienteringen om KKR’s henvendelse til Justitsministeren om 

flygtningefordelingsmodellen til orientering. 

 

Sagsfremstilling 

Flygtningekvoten for 2016 

Udlændingestyrelsen har udmeldt en kvote for det samlede antal flygt-

ninge i 2016 og beregnet en fordeling på de fem regioner. Antallet af 

flygtninge er fastsat til 12.000 på landsplan, hvilket er på samme niveau 

som den forhøjede kvote for 2015. Styrelsens beregninger viser, at kom-

munerne i Midtjylland sammenlagt skal modtage 3.209 af disse flygtninge 

næste år, hvilket samlet set er (ca.) det samme som den forhøjede kvote 

for 2015. 

 

Kommunerne i regionen har frem til den 10. september 2015 mulighed 

for at indgå en aftale om en frivillig fordeling af flygtningene i 2016. 

Hvis kommunerne ikke indgår en sådan aftale, vil Udlændingestyrelsen 

fordele regionskvoten mellem kommunerne efter den matematiske for-

delingsmodel. 

 

I denne model indgår faktorer som befolkningsgrundlag, antal familie-

sammenførte forrige år samt andel af flygtninge og indvandrere. 

 

Det anbefales, at de midtjyske kommuner fordeler de 3.209 flygtninge i 

2016 efter denne model. Fordelingen vil i givet fald blive som vist i føl-

gende tabel, hvor også den forhøjede kvoter for 2015 fremgår: 

 

Region Midtjylland  

Fordeling 2015 

Forhøjet  kvote  

Forslag til for-

deling 2016 

Favrskov  162 152 

Hedensted  161 144 
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Herning  196 196 

Holstebro  170 166 

Horsens  161 146 

Ikast-Brande  88 80 

Lemvig  69 54 

Norddjurs  113 103 

Odder  73 64 

 Randers  246 262 

Ringkøbing-Skjern  168 164 

Samsø  18 18 

Silkeborg  266 270 

Skanderborg  201 202 

Skive  166 152 

Struer  61 63 

Syddjurs  142 131 

Viborg  232 255 

Aarhus  515 587 

Region Midtjylland i alt  

 

  3.208 3.209 

 

Udlændingestyrelsen kan dog først udmelde et mere præcist landstal, når 

finanslovsgrundlaget for 2016 – baseret på den endelige prognose - er 

lagt fast i løbet af efteråret. 

 

KKR’s henvendelse til Justitsministeren om flygtningefordelingsmodellen 

KKR henvendte sig til Justitsministeren i februar måned vedrørende 

flygtningefordelingsmodellen, og der kom svar fra ministeren i maj må-

ned. 

 

Ministeren forklarer i svaret, hvordan proceduren vedrørende fastlæg-

gelse af kvotefordelingen for 2015 har været og henviser så i øvrigt til, at 

selve fordelingsnøglen henhører under Ministeriet for Børn, Ligestilling, 

Integration og Sociale forhold. 

 

KL har modtaget en orientering om modellen, hvoraf det fremgår, at 

Udlændingestyrelsen beregner flygtningekvoterne under hensyntagen til:  

• Kommunens andel af den samlede befolkning pr. 1. januar i kalen-

deråret for udmelding af landstallet til den senest opdaterede opgø-

relse 

• Kommunens andel af flygtninge og indvandrere pr. 1. januar i kalen-

deråret for udmelding af landstallet eller den senest opdaterede opgø-

relse, som ikke har dansk statsborgerskab og heller ikke er statsbor-

ger fra de andre nordiske lande eller EU/EØS 
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• Antallet af familiesammenførte udlændinge, der i kalenderåret forud 

for udmelding af landstallet er førstegangsindrejst i Danmark og bo-

sat i kommunen. 

 

Konkret foregår beregningerne ved, at der først udregnes en fordelings-

andel for hver kommune. Fordelingsandelen udtrykker, hvor stor en an-

del af den samlede kvote af flygtninge en given kommune skal modtage 

på baggrund af kommunens andel af flygtninge og indvandrere. Her vil 

en given kommune modtage færre flygtninge, hvis der allerede er en stor 

andel af flygtninge eller indvandrere i kommunen. 

 

Herefter tages der i beregningerne hensyn til, hvor mange familiesam-

menføringer, der var i kommunen året før. Det betyder, at en kommune 

vil modtage et lavere antal flygtninge, hvis antallet af familiesammenfø-

ringer overstiger det niveau, som fordelingsandelen tilsiger. 

 

Afsluttende reguleres der for kommuner, som ikke skal modtage flygt-

ninge. Disse kommuner vil have en negativ fordelingsandel (eller 0). 

Dette trækkes fra, så de øvrige kommuner nedjusteres i forhold til det 

beregnede antal flygtninge. 

 

Samlet set betyder beregningerne, at der ikke er en proportionel sam-

menhæng mellem en stigning i antallet af flygtninge på landsplan og den 

stigning den enkelte kommune får. Det skyldes, at antallet af nye flygt-

ninge også bliver set i sammenhæng med antallet af familiesammenførin-

ger året før. 

 

I beregningsmodellen afgrænses gruppen af flygtninge og indvandrere til 

dem, som ikke har opnået dansk statsborgerskab fra de andre nordiske 

lande eller EU/EØS. Det betyder, at efterkommere, der som regel vil 

have opnået dansk statsborgerskab, ikke tæller med, og at de relativt 

mange udenlandske statsborgere fra de tidligere østlande heller ikke ind-

går i beregningsgrundlaget. 

 

./.. Udmelding af landstal for 2016 fra Udlændingestyrelsen, april 2015 

 KKR Midtjyllands henvendelse til Justitsministeren vedr. flygtningefor-

delingsmodellen, februar 2015. 

 Justitsministerens svar på henvendelsen fra KKR Midtjylland, maj 2015 

 Notat til KL om flygtningefordelingsmodellen, Udlændingestyrelsen, 

april 2015. 

 

Beslutning 
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Forslaget til fordeling af flygtningekvoten for 2016 blev godkendt, som 

indstillet. Ove Kent Jørgensen og Marc Perera Christensen kunne ikke til-

træde indstillingen. 

 

Styrelsens flygtningefordelingsmodel blev drøftet, og der ønskes en prin-

cipdrøftelse af den i KKR mhp. bl.a. arbejdsmarkedsmulighederne i mo-

dellen. Desuden blev kommunernes integrationsindsats drøftet og her 

ønskes en redegørelse for og nærmere drøftelse af bl.a. de økonomiske og 

administrative mekanismer bag indsatsen. 

 

 

  

3.3. Samarbejdet med Socialtilsyn Midtjylland 

SAG-2015-02592 egl 

 

Baggrund 

Det sociale tilsyn i Midtjylland har nu fungeret i et år, og kommunerne 

har forskellige erfaringer med samarbejdet. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter samarbejdet med Socialtilsyn 

Midtjylland. 

 

Sagsfremstilling 

Socialtilsynet aflægger årligt en rapport om tilsynet med regionale, kom-

munale og private tilbud i regionen. Socialtilsyn Midtjyllands rapport for 

2014 er under færdiggørelse, og forventes forelagt KKR Midtjylland på 

mødet i september, hvor der også orienteres om Socialtilsynets økonomi 

og takster. 

 

I denne sag ønskes der en runde med erfaringsudveksling mellem kom-

munerne, om samarbejdet mellem kommunerne og Socialtilsynet. 

 

Beslutning 

Sagen blev drøftet. Der blev bl.a. spurgt ind til Socialtilsynets tanker om 

kontrol vs. dialog og muligheder, sagsgangen ift. godkendelse af plejefa-

milier og tilbuddenes økonomi samt bindinger og muligheder i Tilbuds-

portalen. 

 

Der var enighed om at indbyde Socialtilsynets ledelse til næste møde i 

KKR, hvor Årsrapporten og økonomien for 2016 skal forelægges. 
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Der var desuden fokus på om Socialtilsynet er udgiftsdrivende. Hvis 

kommunerne oplever udgiftsstigning, kan det også skyldes mængdestig-

ninger som konsekvens af Barnets Reform. DASSOS anmodes om en re-

degørelse. 

 

 

  

3.4. Tema – Internationalisering – kommunernes rolle 

SAG-2015-02592 egl 

 

Baggrund 

KKR Midtjylland besluttede på sidste møde, at temaet ”internationalise-

ring” skal drøftes på et KKR møde såvel konkret med fokus på EU’s In-

vesteringsplan (Junkerplanen) som bredt med fokus på kommunernes rolle 

og de overvejelser, man som kommune kan gøre sig i forhold til udenland-

ske markeder, kapital og arbejdskraft.  

 

Marc Perera, KL’s Internationale Udvalg vil indlede temadrøftelsen på 

dette møde med et oplæg om rammerne for kommunernes internationale 

arbejde, og KL’s initiativer på området. 

 

Derefter vil tidligere ambassadør i Bangladesh, Svend Olling, sige noget 

om, hvordan man kan arbejde med international erhvervsfremme som 

kommune i overgangen mellem venskabsbysamarbejde og mere konkret 

eksportrådgivning. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter, hvorledes kommunerne kan 

fremme væksten gennem øget fokus på internationalisering. 

 

Sagsfremstilling 

De senere år har kommunernes fokus på internationalt samarbejde fjer-

net sig fra den traditionelle venskabsbytilgang til et mere direkte fokus 

på, hvorledes internationale relationer og indsatser kan fremme de lokale 

virksomheders økonomiske vækst, lokale investeringer mv. 

 

Med Regeringens strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati 

sættes der centralt fra fokus på, hvorledes, der kan skabes nye jobs gen-

nem danske virksomheders adgang til udenlandske markeder, og hvor-

dan der kan hjemtages viden og investeringer til Danmark. Her er målet 

også at styrke udenrigstjenestens bidrag til vækst og beskæftigelse.  
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Sideløbende hermed er der fokus på hvorledes EU-midler kan komme 

danske virksomheder og institutioner til gavn. 

 

I Midtjylland er der en lang række aktører, der arbejder med internatio-

nalisering. Væksthuset og EU-kontoret, kan nævnes her, ligesom Vækst-

forum og Foreningen Vestdansk Investeringsfremme (FVI) er centrale 

regionale aktører. 

 

Hvilken rolle og hvilke muligheder kommunerne har i dette er til drøf-

telse her, hvor der også søges bidraget til et overblik over de mange an-

dre aktører, der er på banen, når det kommer til international rådgivning 

og erhvervsfremme. 

 

./.. Regeringens strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati, maj 

2014 

Internationale strategier i kommunerne, syv overvejelser, KL 1. juni 2015 

EU's Investeringsplans relevans for de danske kommuner, KL 3. maj 

2015. 

Kommunernes mulighed for at arbejde internationalt, KL 17. februar 

2015. 

KLs anbefalinger til kommunalt beredskab ved tiltrækning og fasthol-

delse af udenlandske virksomheder i Danmark 

  Aktørsoversigt, KKR sekretariatet 1. juni 2015. 

 

 

Beslutning 

Sagen blev drøftet. På baggrund af de to oplæg stod det især klart, at det 

er krævende for den enkelte kommune at agere her, og der blev spurgt 

til, hvorledes kommunernes mange aktiviteter koordineres. Vestdansk 

Investeringsfremme blev nævnt som et eksempel på, at man koordinerer 

og går sammen om indsatser. 

 

De to oplæg ses her: Marc Pereras dias, Svend Ollings dias. 

 

  

http://um.dk/da/~/media/UM/Danish-site/Documents/Eksportraadet/Om-Eksportraadet/strategi/Regeringens%20strategi%20eksportfremme%20og%20oekonomisk%20diplomati%20maj2014.pdf
http://um.dk/da/~/media/UM/Danish-site/Documents/Eksportraadet/Om-Eksportraadet/strategi/Regeringens%20strategi%20eksportfremme%20og%20oekonomisk%20diplomati%20maj2014.pdf
http://www.kl.dk/Erhvervs--og-regionaludvikling/KLs-anbefalinger-til-kommunalt-beredskab-ved-tiltrakning-og-fastholdelse-af-udenlandske-virksomheder-i-Danmark-id127901/
http://www.kl.dk/Erhvervs--og-regionaludvikling/KLs-anbefalinger-til-kommunalt-beredskab-ved-tiltrakning-og-fastholdelse-af-udenlandske-virksomheder-i-Danmark-id127901/
http://www.kl.dk/menu/Referat-af-mode-i-KKR-Midtjylland-den-11-juni-2015-id180503/?n=0&section=29800
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4. Udpegninger  

 

 

4.1. Udpegelse af nyt medlem til CDEU’s bestyrelse 

SAG-2015-02592 jhp 

 

Baggrund 

Charlotte Cederskjold (A) ønsker at udtræde af Central Denmark EU 

(CDEU)s bestyrelse og, der skal vælges et nyt medlem. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at den socialdemokratiske gruppe udpeger en ny repræsen-

tant til CDEU’s bestyrelse. 

 

Sagsfremstilling 

CDEU er oprettet af kommunerne i fællesskab med Region Midtjylland. 

Alle ejerne er repræsenteret i repræsentantskabet og CDEU ’s bestyrelse 

består af 3 kommunale medlemmer, 2 regionsrådsmedlemmer og 2 med-

lemmer udpeget af Vækstforum. 

 

./. Link til CDEU s bestyrelse 

 

Beslutning 

Hans Halvorsen (A) Aarhus Kommune, blev udpeget. 

 

  

4.2. Mødeplan 2016 

SAG-2015-02592 egl/jhp 

 

Baggrund 

Der foreligger nu et forslag til mødeplan for KKR Midtjyllands møder i 

2016. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland godkender forslag til mødeplan 2016. 

 

Sagsfremstilling 

Det foreslås, at KKR Midtjylland holder 5 møder i 2016 på følgende da-

toer: 

• 8. februar 2016  

• 18. april 2016 

http://www.centraldenmark.eu/sprgomeu/organisation/
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• 16. juni 2016 (i forbindelse med Folkemødet på Bornholm) 

• 13. september 2016 

• 22. september 2016. 

Møderne (på nær mødet den 16. juni 2016) afholdes i Silkeborg fra kl. 

10-12. Forud for hvert møde er der mulighed for formøder mellem kl. 

9.00 og 10.00 

 

Beslutning 

Der blev vedtaget følgende mødeplan: 

• 8. februar 2016  

• 18. april 2016 

• 16. juni 2016 (i forbindelse med Folkemødet på Bornholm) 

• 13. september 2016 

• 22. november 2016 (OBS!) 
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5. KKR 
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6. Punkter til næste møde  

 

 

6.1. Sager til dagsordenen for mødet i KKR Midtjylland den 10. septem-
ber 2015 

SAG-2015-02592 jhp 

 

Baggrund 

Der er foreløbigt følgende dagsordener til mødet i KKR Midtjylland den 

10. september 2015: 

• Drøftelse af modeller for en fælles vagtcentral på beredskabsområdet 

• Dimensionering af SOSU og PAU uddannelserne (evt.) 

• Afrapportering på de centralt udmeldte områder fra Socialstyrelsen  

• Vækst og udvikling i den midtjyske region – status for ”opsvinget” og 

vækstfremmeinitiativer – opfølgningssag (evt.) 

• Kommunernes integrationsindsats – opfølgningssag (evt.). 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland tager de foreløbige sager til efterret-

ning og drøfter, hvorvidt der er andre sager til dagsordenen for næste 

møde. 

 

Beslutning 

Indstillingen blev tiltrådt. 
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7. Eventuelt  

 

 

7.1. Eventuelt 

SAG-2015-02592 egl 

 

Beslutning 

Der var ingen punkter under eventuelt. 

 

  

 

 


