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3.1

Pejlemærker for kommunernes samarbejde på
arbejdsmarkedsområdet

NOTAT

KKR
MIDTJYLLAND

Forslag til de 19 midtjyske kommuners fælles
politiske pejlemærker på
arbejdsmarkedsområdet
Med organiseringen af beskæftigelsesindsatsen pr. 1. januar 2015 har den
enkelte kommune det fulde ansvar for beskæftigelsesindsatsen for alle
borgere. Der lægges vægt på betydningen af samarbejde på tværs af
kommuner og de regionale arbejdsmarkedsråd tillægges en strategisk og
rådgivende rolle.
Tværkommunalt samarbejde om beskæftigelsesindsatsen skal herefter
drøftes i kommunekontaktrådene (KKR) under KL. KKR udpeger desuden
kommunale repræsentanter til de regionale arbejdsmarkedsråd (RAR).
KKR Midtjylland har den 20. april 2015 vedtaget, at de 19 midtjyske
kommuners samarbejde på arbejdsmarkedsområdet skal:
•
•
•
•

•
•

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

Den 27. marts 2015
Sags ID: SAG-2015-00083
Dok.ID: 1995825
EGL@kl.dk
Direkte
Mobil 4015 6525
Aarhus Kommune
Aarhus Rådhus
Rådhuspladsen
8000 Aarhus C
www.kl.dk/kkr-midtjylland
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•

Bidrage til at holde fokus på indsatser, der virker og fjerne evt. barrierer
for dem.

Pejlemærkerne udmøntes gennem:
•
•
•
•

De kommunale repræsentanters arbejde i de to RAR
Strategiske drøftelser i KKR Midtjylland
Strategiske og konkrete samarbejder med andre aktører på området
Konkrete aktiviteter i regi af fx KKR’s Dialogforum på
uddannelsesområdet

Arbejdet understøttes af den administrative styregruppe på området, nedsat
af KD-net.

Bilag:
1. Ministerens skrivelse af 18. december 2014
2. Oversigt over medlemmer af RAR Østjylland, RAR Vestjylland og
den administrative styregruppe
3. Oversigt over de midtjyske kommuners eksisterende samarbejder på
beskæftigelsesområdet (under udarbejdelse)
4. Link til L59 om organisering og understøttelse af
beskæftigelsesindsatsen m.v.
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3.1

Pejlemærker for kommunernes samarbejde på
arbejdsmarkedsområdet

Tværkommunale samarbejdsrelationer indenfor
Beskæftigelsesomradet – april 2015
Området for - og arten af - samarbejdet
Eksisterende
formelle
samarbejder mellem
kommuner



Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU
o Lemvig, Holstebro og Struer kommuner
o Viborg og Skive kommuner
o Norddjurs og Syddjurs Kommuner (Norddjurs er ansættende myndighed)



Sprogcentret/sprogundervisning
o Lemvig, Holstebro og Struer kommuner
o Horsens, Silkeborg, Odder, Skanderborg og Samsø
o Ikast/Brande og Herning



Samarbejde i de 8 vestkommuner vedrørende rekruttering, virksomhedsservice og
opkvalificering af medarbejdere
o Ringkøbing – Skjern, Skive, Viborg, Herning, Ikast-Brande, Struer, Lemvig
og Holstebro



Kontrakt med Center for Kommunikation i Herning CFK (specialiseret tilbud til
mennesker med kommunikationsvanskeligheder i Midt- og Vestjylland).



Alkohol og stofmisbrugsbehandling
o Lemvig, Holstebro og Struer kommuner
o Norddjurs



Produktionsskolen Nordvestjylland
o Holstebro, Struer og Lemvig kommuner



A-kasse-samarbejde
o Norddjurs og Syddjurs kommuner mødes kvartalvis med HK, 3F, Elforbundet, Dansk Metal og FOA på administrativt niveau
o Viborg har formel samarbejdsaftale med LO, FTF og a-kasserne



Netværk på integrationsområdet - foranlediget af Integrationsnet
o Deltagelse af 19 jyske kommuner.



Lokal psykiatri - Styrket samarbejde mellem jobcentre og virksomheder – projekt i
samarbejde med CABI
o Syddjurs, Norddjurs, Randers og Mariager Fjord kommuner
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Eksisterende
uformelle
samarbejder mellem
kommuner



Arbejdsmarkedsområdet generelt
o Lemvig, Holstebro og Struer kommuner: Lokal Koordineret Samarbejde
(LKS) samlet indsats overfor virksomhederne, hvor alle tre ben i
beskæftigelsespolitikken inddrages: Erhvervslivet (Erhvervsafdelingerne),
Uddannelse (UCH) og Jobcentrene.
o Norddjurs, Ikast-Brande og Syddjurs kommuner
o Odder og Samsø Kommuner



Samarbejde omkring økonomi:
o Skanderborg og Samsø kommuner



UU-netværk
o UU indgår i netværk på lederplan med dels UU’erne i Region Midt og dels
UU’erne i Gl. Aarhus Amt. Der samarbejdes også på tværs om bl.a.
brobygning – i praksis og koordineringsmæssigt – hovedsageligt mellem
Favrskov, Randers, Aarhus, Silkeborg, Odder, Skanderborg, Nord- og
Syddjurs + nogle unge til Viborg.



Løbende samarbejde omkring konkrete arbejdsmarkedsrettede projekter,
eksempelvis KompetenceMidt, EUD-Start og Jobrotation osv.
o Lemvig, Holstebro og Struer kommuner



Netværk for afdelingsledere på sygedagpengeområdet
o Favrskov, Horsens, Hedensted, Odder, Skanderborg, Silkeborg, Randers,
Norddjurs, Syddjurs



ERFA-gruppe for sagsbehandlere på sygedagpengeområdet
o Favrskov, Norddjurs, Mariagerfjord, Viborg, Silkeborg, Randers



Mailgruppe-netværk for afdelingsledere på fleksjobområdet
o Favrskov, Kolding, Vejle, Herning, Horsens, Silkeborg og Viborg



Kontanthjælpsnetværk afdelingslederniveau
o Silkeborg, Favrskov, Viborg, Randers, Odder, Syddjurs, Ikast-Brande,
Herning, Holstebro



Netværk for faglige koordinatorer omkring kontanthjælpsområdet –
o Indtil videre har Favrskov, Syddjurs og Herning tilmeldt sig. (Samme
kommuner som afdelingsledernetværket omkring kontanthjælp – se
ovenfor - er inviterede)



Fagligt netværk på integrationsområdet for faglige koordinatorer
o Favrskov, Randers, Syddjurs, Norddjurs og Viborg kommuner
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Fagligt netværk omkring jobrotation for koordinatorer og praktikere. Startet, som
et netværk i Beskæftigelsesregionsregi – med deltagelse af mange kommuner.
Drives nu fortsat på jobcentrenes eget initiativ. Alle interesserede jobcentre i
regionen har mulighed for at deltage.
o Aktuelt deltager Favrskov, Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig,
Randers, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive Struer, Viborg, Aarhus,
Skanderborg, Hedensted, Odder, Horsens kommuner



Fagligt netværk og samarbejde om jobrotation mm. Praktikernetværk dannet på
baggrund af KompetenceMidt-projekt
o Favrskov, Skanderborg, Hedensted, Odder, Horsens og Viborg kommuner



Samarbejde omkring rekruttering. Netværk inden for bygge- og anlægsområdet
på tværs af kommuner. I forlængelse af Projekt Team bygge- og anlæg med 10
deltagende kommuner
o Favrskov, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Silkeborg, Aarhus, Skanderborg,
Odder, Horsens, Hedensted kommuner.



Kurser på bygge- og anlægsområdet:
o Jobcenter Silkeborg, Jobcenter Skanderborg, Jobcenter Favrskov og 3F
(Silkeborg, Søhøjlandet og Bjerringbro og Omegn).



Netværk Vidennet - Regionalt strategiske og lokalt koordinerende samarbejde
mellem erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsespolitikken:
o Midtjyske kommuner herunder Viborg, Randers og Horsens kommuner
samt Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord.
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Første udkast til den regionale vækst- og
udviklingsstrategi
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Forord
Der er sket meget siden 2007, hvor et nyt regionsråd og vækstforum startede deres
samarbejde om regional udvikling – regionsrådet, kommuner, Aarhus Universitet i
Aarhus og Herning, VIA University i Aarhus, Holstebro, Horsens, Silkeborg, Randers og
Viborg, Mercantec og regionens ungdomsuddannelser, DI, DE, Dansk Bygggeri,
Horesta, Finansrådet, DA og LO.
Vi har etableret et stærkt samarbejde mellem alle parter, vi har sat en
vækstdagsorden, vi har gennemført det, der skal til få at skabe vækst og udvikling på
tværs af hele regionen.
Nu har vi vi så vedtaget en fælles og ambitiøs vision for vores arbejde frem til 2025:
[VISION]
Da vi i 2007 besluttede at sætte gang i den midtjyske vækstmotor, lænede vi os op ad
OECD’s model og valgte at se på de rammevilkår, der er afgørende for vækst og
udvikling: Kompetenceudvikling, iværksætteri, digitalisering, innovation og
forretningsudvikling samt globalisering. Her er vi nået rigtig langt og har skabt et enstrenget og sammenhængende erhvervsfremmesystem, som i dag formidler en lang
række tilbud til de midtjyske virksomheder.
Vi turde også satse på vores styrker: Fødevarer, Energi og miljø, Turisme og
Velfærdsinnovation. Vi er i dag omdrejningspunkt for den nationale fødevareklynge, vi
er europæisk foregangsregion inden for bioøkonomi. Vores turismeindsats er rettet
mod erhvervssturisme og kystturisme og udvikler sig godt. På velfærdsområdet er vi
nu klar til at deltage den omstilling, som skal være med til at udvikle udformningen af
velfærdsydelser.
Vi har skabt nye sammenhænge, også med til det nationale niveau. Med de årlige
vækstpartnerskabsaftaler med regeringen er vi i stand til at udnytte de mange
vækstinitiativer optimalt og sætte vores styrkepositioner i spil på tværs af regioner.
Planlægning i partnerskaber er blevet til vækstpotentiale. De 19 kommuner og
regionen har etableret en række samarbejder med det formål at sikre en god og
effektiv planlægning af mulige fælles løsninger, f.eks. energiplanlægning,
klimatilpasning og energiregnskaber. Det har løftet vores fælles planlægning og har
betydet, at vi i dag som offentlige myndigheder kan bruge vores viden til at
efterspørge nye og innovative løsninger, som skal leveres af erhvervslivet.
Vi skal bruge vores gode resultater til at komme videre, ikke at vi skal hvile på
laurbærene, nej, der er noget, vi skal gøre mere effektivt, og der er andet, som vi skal
gøre på nye måder og måske er der også nyt, som vi skal gøre!

Indledning
Regionsrådet og Vækstforum har udarbejdet den regionale vækst- og
udviklingsstrategi med udgangspunkt i fire globale udfordringer: Konkurrenceevnen,
Klima og Ressourcer, Velfærd samt Demografi og bosætningsmønstre.
Danmark og dermed også Region Midtjylland er presset på konkurrenceevnen. Vi har i
regionen opbygget et stærkt og sammenhængende erhvervsservicesystem, som
investerer i regionale virksomheder. Vi er godt på vej, der er skabt mange nye jobs,
som i dag varetages af velkvalificerede medarbejdere. Vi skal gøre mere – og nyt!
Også i forhold til vores styrkepositioner inden for fødevarer, energi og miljø, avanceret
industri samt de kreative erhverv og turisme. Vi skal gøre ”tune” vækstmotoren. Vi
skal sætte gang i digitaliseringen, så virksomhederne bliver mere effektive, går ud på
det globale marked, konkurrerer med de bedste og lærer nyt.
I Region Midtjylland har klimaændringerne og de større vandmængder været
omdrejningspunktet for et tæt samarbejde mellem region og kommuner. Arbejdet vil
fortsætte, og vi skal nu sætte vores viden i spil og sammen med erhvervslivet udvikle
nye produkter og flere jobs. Ressourcerne er knappe, og mulighederne for at bevare og
genanvende materialer er store. Vi ved allerede meget om cirkulær økonomi og skal nu
øge effekten af vores erfaringer.
Velfærdsmodellen er under pres. Der skal findes nye løsninger, som kan dække en
stærkt stigende efterspørgsel efter velfærdsydelser. I Region Midtjylland samarbejder
region, kommuner og virksomheder om at finde de bedste løsninger. Vi skal
intensivere samarbejdet, så det i fremtiden også vil kunne omfatte en indsats rettet
mod de mange unge mennesker, som i dag har brug for hjælp til at komme ind på
arbejdsmarkedet, hvor der er brug for dem.
Byer vokser – i Europa og i Danmark. I Region Midtjylland vokser bysamfundene, og
der skabes vækst til gavn for hele Region Midtjylland. Byerne skal udvikles, så de kan
håndtere de mange mennesker, som efterspørger uddannelser, arbejdspladser, boliger
og kulturoplevelser. Der skal findes smarte løsninger, som er bæredygtige for både by
og land. Vi er gode til at samarbejde på tværs af regionen, og det skal vi bruge til at
skabe endnu bedre sammenhæng mellem byerne og deres oplande. Vi skal skabe
strukturer, der gør det muligt at leve og arbejde i hele regionen.
Den regionale vækst- og udviklingsstrategi skal sætte retningen for den regionale
indsats mod [VISION].
Ét er retningen, noget andet er, hvordan vi går den rigtige vej. Vi er ikke i tvivl om, at
vores fælles succes står og falder med kvaliteten af de samarbejder og partnerskaber,
vi har, og de nye, som vi er i stand til at etablere. Det er summen af vores erfaringer,
vores vilje og vores mod til at gå ad nye veje der kan føre os fremad.
Region Midtjylland og de 19 kommuner arbejder tæt sammen med erhvervslivet og
videninstitutioner om planlægningen af energi, infrastruktur og klimaløsninger – det er
et samarbejde, som vi ikke alene vil fortsætte; det skal også udvides.
De fem danske regioner samarbejder om at gennemføre større fælles satsninger på
tværs af regionale og kommunale grænser. Her har vi med Vestdansk
Investeringsfremme tiltrukket internationale investeringer til danske virksomheder, vi
har sammen med staten sat virksomhedsprogrammet Team VækstDanmark i søen
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med det formål at satse på eliten og derudover samarbejder vi om digitale
velfærdsløsninger.
De vestdanske regioner, Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region
Midtjylland, arbejder i dag sammen for at skabe bedre sammenhæng i
erhvervsfremmeindsatsen og for at sikre vækst og udvikling hos de mange
virksomheder, som ofte agerer i en international sammenhæng og jo ikke definerer sig
ud fra regionale grænser.
Vækstforum og regionsrådet indgår hvert år vækstpartnerskabsaftale med regeringen
for at sikre sammenhæng i de mange initiativer, som skal skabe vækst og udvikling for
os alle. Aftalerne bliver mere konkrete for hvert år og understøtter udviklingen af
nationale styrkepositioner som f.eks fødevareklyngen i Region Midtjylland.
Det er disse samarbejder, som skal være udgangspunkt for den strategiske indsats, og
som skal sikre. at vi når vores ambitiøse mål [VISION]
For vi skal være ambitiøse, også i en international sammenhæng. Når vi har taget fat i
de samme udfordringer, som EU peger på, er det jo ikke en tilfældighed: Det er
udfordringer, som præger vores muligheder for vækst og udvikling, og som vi skal
finde nye løsninger på, og i samarbejde med nye aktører. EU har med sine
programmer sat rammerne for bæredygtige, inkluderende og intelligente løsninger på
de store udfordringer, som vi nu også adresserer i den regionale vækst- og
udviklingsstrategi med valget af de fire spor: Bæredygtig omstilling,
Sammenhængende byudvikling, Viden og kompetencer samt Fokuseret vækst.
Vi skal bygge videre på vores viden og erfaringer, på de mange stærke partnerskaber
og alliancer, som vi har allerede har etableret, og styrke vores udsyn. Vi skal blive ved
med at turde gå forrest, satse på det, som kun kan anes i horisonten, og som kan
være med til at styrke vores vej mod [VISION]
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Vision
Den oprindelige vision


I 2030 er Region Midtjylland en international vækstregion i et
sammenhængende Danmark.

Tre nye forslag


Region Midtjylland vil skabe velstand og balance i samarbejde med en verden i
forandring.



Region Midtjylland vil sikre værdiskabende samarbejde og bæredygtig udvikling
på tværs af aktører og grænser.



Region Midtjylland anerkendes som Danmarks vækstmotor og for viden,
højteknologi og bæredygtig udvikling i verdensklasse.
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Vigtige skridt på vejen
Vi har en ambitiøs vision for vækst og udvikling i Region Midtjylland frem til 2025. Vi
vil gerne nå i mål, og derfor har vi sat en række delmål, som skal understøtte
retningen for vores arbejde i de kommende år.
Vi hjælper virksomhederne med at omstille sig til verdensmarkedet
Globaliseringen kræver nye forretningsmodeller, der løbende skal udvikles og
implementeres.
Vi dyrker vores styrker
Vi skal fortsat turde satse dér, hvor vi er foran, og hvor der allerede foregår en
ambitiøs og fokuseret indsats.
Vi sikrer balancen mellem udbud af arbejdskraft og erhvervslivets
efterspørgsel
Samarbejdet mellem erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet er styrket, og
virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft. Vi har et decentralt
uddannelsessystem, der sikrer unge overalt i regionen adgang til den ønskede
uddannelse.
Vi styrker kulturen
Den midtjyske kultursektor bliver stærkere gennem netværkssamarbejder på tværs af
kulturområder, kunstarter og landegrænser. Kulturen bidrager til højere livskvalitet og
gør regionen attraktiv for borgere, virksomheder og gæster.
Vi gør transporten mere effektiv og miljøvenlig
Andelen af borgere, der bruger den kollektive trafik, stiger hvert år, og de tyndt
befolkede områder får alternative trafiktilbud. I 2025 er vi godt i gang med at bygge
en Kattegatforbindelse, og vi har veludbyggede veje og jernbaner. Vi har også
bredbånds- og mobdækning i hele regionen.
Vi passer på de knappe ressourcer
I 2025 sker byudvikling uden negativ effekt på grundvandet, blandt andet i kraft af
forpligtende byudviklingsaftaler med regionens større byer.
Vi bruger affald som en ressource
I 2025 genanvender vi 70 procent af det affald, der produceres i regionen.
Vi øger andelen af grøn energi
I 2025 kommer halvdelen af det midtjyske energiforbrug fra vedvarende energikilder.
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Bæredygtig omstilling
Bæredygtig omstilling handler om at indrette morgendagens samfund, så vi fortsat kan
leve godt, producere og forbruge uden at forringe miljøet og presse vores fælles
ressourcer som fødevarer, energi, råstoffer og vand.
Derfor handler bæredygtig omstilling også om at forny vores velfærdssamfund og
eksempelvis håndtere, at flere bliver kronisk syge og har brug for behandling og pleje,
og at mange af vores unge har meget svært ved at komme i gang med en uddannelse
og få adgang til arbejdsmarkedet.
Internationale undersøgelser viser, at virksomheder, der går forrest med bæredygtig
omstilling, klarer sig bedre end andre og således bidrager til vækst og velfærd. Det er
altså muligt at bruge den bæredygtige omstilling til både at øge erhvervslivets
konkurrenceevne og forny velfærdssamfundet.
I Region Midtjylland er der allerede sat meget i gang, og mange virksomheder inden
for eksempelvis plast, tekstil og byggeri har investeret i mere en ressourceeffektiv og
miljøvenlig produktion, produkter og i udvikling af nye forretningsmodeller.
En effektiv omstilling til vedvarende energi er en langsigtet og bekostelig affære, som
kræver planlægning. Region Midtjylland har taget initiativ til at samle kommuner og
energiselskaber om en samlet strategi, der skal føre til mindst 50 % vedvarende energi
i 2025.
På velfærdsområderne er der udarbejdet aftaler, der peger frem mod en bæredygtig
omstilling på sundhedsområdet. På det sociale område har kommuner og regioner
samarbejdet om at finde nye løsninger for de mange udsatte borgere i regionen.

Strategi
Vi skal udnytte, at vi har viden og virksomheder, som er langt fremme i forhold til at
udvikle løsninger på den store ressourceudfordring, vi som samfund står overfor.
Efterspørgslen efter nye processer og produkter vil være global, og her skal vi sætte
ind og udnytte, at vi er langt fremme, også på en international skala.
Vi vil videreudvikle vores indsats rettet mod virksomhederne, blandt andet ved at
støtte industrielle forretningsmodeller og initiativer, der sigter mod at udnytte
ressourcerne effektivt og undgå spild. Det kan ske ved at genanvende materialer og
bevare deres værdi i nye produkter. Eller ved at udvinde højværdiprodukter af
lavværdiprodukter, eksempelvis stoffer til medicinsk brug fra spildprodukter i
fødevareindustrien (bioøkonomi).
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Derudover vil vi fortsætte og udbygge samarbejdet med kommuner og ministerier om
strategisk ressourceplanlægning med henblik på gensidigt forpligtende aftaler.
I 2025 vil vi have fordoblet biomasseudbyttet ved nye bæredygtige dyrknings- og
produktionssystemer, og i 2025 vil mindst 70 procent af det affald, der produceres i
regionen blive genanvendt.
Vi arbejder for et sammenhængende energisystem baseret på vedvarende energi på
tværs af regionen. Det foregår i tæt samspil med kommuner og energiselskaber. Det
foreløbige mål er 50 procent vedvarende energi i 2025.
Vi accelererer arbejdet med klimatilpasning, herunder tager vi initiativ til nye
samarbejder med henblik på at skabe de bedste løsninger med forretningspotentiale.
Både klimatilpasning og grundvandsbeskyttelse skal fremover indarbejdes i
byplanlægningen for de voksende byer.
Grundvandet skal beskyttes, så også vores efterkommere kan drikke urenset vand. Det
betyder, at vi vil samarbejde internationalt om at finde nye veje til at håndtere
forureninger og identificere nye trusler mod grundvandet. Samtidig fortsætter vi
samarbejdet med kommunerne om at fjerne forureninger på flere tusinde midtjyske
grunde.
Som myndighed på råstofområdet vil Region Midtjylland sikre en balance mellem flere
interesser: Der skal være tilstrækkeligt med sten, sand, grus med mere til eksempelvis
vejanlæg og byggeri, og indvindingen skal ske uden at genere miljøet og borgerne
unødigt.
Vi vil støtte initiativer, der stimulerer efterspørgslen efter bæredygtige produkter,
services og løsninger – ikke mindst blandt de offentlige aktører. Som stor offentlig
aktør vil vi støtte anvendelsen af rene materialer, eksempelvis ved at fjerne eller
erstatte skadelige stoffer og ved at efterspørge ikke-skadelige produkter. Offentligprivat innovation vil være et vigtigt indsatsområde.
Vi samarbejder allerede med kommunerne om at øge efterspørgslen efter grønne
løsninger, f.eks. om nye planlægningsværktøjer, nye samarbejdsformer og nye
indkøbsmodeller, der nu også har inspireret til statslige tiltag i forhold til f.eks.
udviklingen af særlige uddannelsesforløb
På Sundhedsområdet vil vi forbinde behovene for sundhedsinnovation med forskning
og gøre det nemmere for virksomheder at samarbejde med brugerne om udviklingen
af løsninger og services, der kan nå det globale marked og effektivisere det danske
sundhedsvæsen. Vi har allerede etableret MedTech Innovation Consortium (MTIC)
sammen med Aarhus Universitet, VIA University College, et flertal af kommunerne i
regionen og erhvervslivet.
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Endelig er Region Midtjylland fast besluttet på, at de store sygehusinvesteringer og en
række forskningsmæssige styrkepositioner skal udnyttes til at skabe mere
produktudvikling, internationalt samarbejde og flere nye erhvervssucceser inden for
sundhed og velfærd.
Vi vil udvikle partnerskaber, der tør gå forrest og eksperimentere med at udvikle
effektive løsninger på de udfordringer, der presser velfærdsområdet.
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Sammenhængende byudvikling
I disse år vokser byerne. Det er her, de unge søger hen for at uddanne sig, for at
arbejde og for at bosætte sig. Virksomheder placerer sig i byernes oplande for at
tiltrække højtuddannet arbejdskraft og for at få adgang til videnmiljøer og
samarbejdspartnere.
Region Midtjyllands geografi rummer en mangfoldighed af bystørrelser og
landområder, som har hver deres styrker. Mellem byerne og deres oplande er der et
tæt samspil og en gensidig afhængighed, som kan bidrage til at skabe sammenhæng
på tværs af regionen. Som eksempler kan nævnes Kulturhovedstad 2017, der er
udgangspunkt for et kultur- og erhvervssamarbejde på tværs af Region Midtjylland og
de 19 kommuner. De syv større uddannelsesbyer Aarhus, Herning, Holstebro, Horsens
Viborg, Randers, Silkeborg, og Viborg er alle vigtige for udviklingen i deres områder og
for sammenhængen mellem land og by.
Flytning mod byerne og den demografiske udvikling er en udfordring for de dele af
regionen, hvor befolkningsgrundlaget i forvejen er tyndt. Det udfordrer udbuddet af
offentlig service og udbuddet af uddannelser og kultur, samt mulighederne for at
tiltrække virksomheder. I de voksende byer er trængsel, forurening og manglen på
boliger en stadig større udfordring.

Strategi
Vi vil i Region Midtjylland arbejde for at skabe sammenhæng mellem byerne og deres
oplande. Vi vil arbejde for, at der etableres partnerskaber mellem
uddannelsesinstitutioner, kulturaktører, virksomheder og offentlige institutioner for at
styrke udbuddet af uddannelse og kultur, som kan bidrage til at fastholde og styrke
vækst og udvikling på tværs af byerne i regionen.
Vi vil undersøge mulighederne i byernes vækst og udnytte de danske styrker inden for
bæredygtighed, arkitektur, design, digitalisering og velfærd til at tilbyde løsninger til
byer. Vi vil skabe erhvervsudvikling med udgangspunkt i en nytænkning af byerne som
bæredygtige og smarte byer..
Vi vil sætte fokus på potentialet i samarbejdet mellem by og land, og skabe klynger,
hvor samarbejdet om erhvervsudvikling, tilførsel af viden og adgangen til arbejdskraft
er omdrejningspunktet for vækst i både by og land. Vi vil lade værdikæden skabe
sammenhæng til gavn for alle.
Samarbejdet mellem Region Midtjylland om det europæiske projekt Kulturhovedstad
2017 skal danne grundlag for en videreudvikling af en fælles indsats på kulturområdet.
Vi vil fortsat udvikle netværkssamarbejderne inden for kunst og kultur med særligt
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fokus på det internationale samarbejde og samarbejdet på tværs af forskellige
kunstarter og kulturområder.
Det skal være lettere at komme rundt i regionen til både job, uddannelse, oplevelser
og ud i verden. Det betyder, at vi og regionens 19 kommuner fortsat vil samarbejde
om at tiltrække statslige investeringer til vores trafikale infrastruktur, både til veje,
jernbaner og en fast Kattegatforbindelse. Sammen med Midttrafik, kommuner og
staten vil vi arbejde for at etablere et sammenhængende, hurtigt og energieffektivt
kollektivt trafiknet.
Vi vil udvikle og udbygge den digitale infrastruktur i samarbejde med kommuner,
forsyningsselskaber og staten. Digitale højhastighedsnet er en vigtig forudsætning for
bosætning og erhvervsudvikling, herunder turisme.
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Viden og kompetencer
Adgangen til en højt kvalificeret arbejdsstyrke og velfungerende videnmiljøer er
afgørende for vækst og udvikling hos de midtjyske virksomheder og for tiltrækningen
af nye virksomheder og medarbejdere.
I Region Midtjylland er der i dag etableret en række samarbejder mellem erhvervslivet,
uddannelses- og videninstitutioner og offentlige myndigheder, beskæftigelsessystemet
og arbejdsmarkedets parter. Fælles for dem er ønsket om at sikre den rette og
højtkvalificerede arbejdskraft og viden, som kan bidrage til vækst og jobskabelse.
En tredjedel af den midtjyske arbejdsstyrke er i dag ufaglært, og i de kommende år vil
den demografiske udvikling betyde, at behovet for faglærte stige. I dele af regionen vil
også efterspørgslen efter højtuddannet arbejdskraft stige, mens nyuddannede
akademikere vil gå ledige i andre dele af regionen. 82 % af de midtjyske unge
gennemfører en ungdomsuddannelse; men kun hver femte vælger en
erhvervsuddannelse.

Strategi
Med vores ambition om at styrke konkurrenceevnen, skabe vækst og udvikling, flere
og ny job, er der behov for at sikre virksomhederne en tilstrækkelig og kvalificeret
arbejdskraft. Manglen på kompetencer må ikke komme til at stå i vejen for vækst.
Virksomheder og uddannelsesinstitutioner skal have gode muligheder for at
samarbejde om ny viden og innovation.
Vi vil fortsætte samarbejdet mellem virksomhederne, arbejdsmarkedets parter, de
regionale uddannelsesinstitutioner, beskæftigelsessystemet og kommunerne.
Samarbejdet skal være omdrejningspunkt for fælles viden om behovet for
kvalifikationer og udvikling af nye og fleksible uddannelsestilbud, der sikrer, at
arbejdsstyrken kan uddanne sig mod fremtidens behov til gavn for konkurrenceevnen
og jobmulighederne.
Vi vil gøre det muligt at rekruttere faglært og højtuddannet arbejdskraft på tværs af
hele regionen. Vi vil sikre, at der uddannes flere faglærte, både gennem
ungdomsuddannelserne og gennem kvalifikationsløft af de mange ufaglærte. Vi vil
sammen med erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner arbejde for flere og nye veje til
arbejdsmarkedet for de højtuddannede, som i dag er ramt af en høj ledighed blandt
især de nyuddannede.
For at sikre ny viden og innovation vil vi samarbejde med virksomheder og
uddannelsesinstitutioner og videnmiljøer med det formål at styrke de midtjyske
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virksomheders konkurrenceevne, især inden for fødevarer, energi og klima, kreative
erhverv samt industri.
Vi vil arbejde for, at det skal være attraktivt at arbejde og bosætte sig i Region
Midtjylland ved at skabe gode rammer for udenlandske medarbejdere og deres
familier.
Alle unge skal sikres adgang til en ungdomsuddannelse i Region Midtjylland. Vi vil
understøtte et sammenhængende og innovativt uddannelsessystem, som kan sikre de
unge en god og anvendelig ungdomsuddannelse, som sikrer dem adgang til
arbejdsmarkedet eller videreuddannelse. Vi vil være med til at skabe nye talentveje i
samarbejde med erhvervslivet og på tværs af uddannelsesinstitutioner.
Vi vil samarbejde med uddannelsesinstitutioner og kommuner med det formål at skabe
tilbud, som kan hjælpe alle unge på vej til en ungdomsuddannelse. Det gælder også de
unge, som ikke lever op til adgangskrav og den slagne vej mod uddannelse. Her skal
der f.eks. tænkes i nye organisations- og læringsformer, herunder digitale løsninger.
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Fokuseret vækst
Fokuseret vækst dækker over fire højt prioriterede vækstområder, som i de kommende
år vil nyde særlig opmærksomhed i Region Midtjylland. Det gælder Midtjylland som
produktionsregion, det gælder fødevarer, det gælder energi og miljø og det gælder
kreative erhverv og turisme.
På fødevareområdet er vi både nationalt og internationalt i særklasse. Inden for
avanceret produktion samt energi og miljø er vi ligeledes i front, mens vi inden for
kreative erhverv og turisme er med til at skabe en stærk, samlet national indsats.
Vækstforums tidlige beslutning om at koncentrere indsatsen på nogle få, stærke
områder har skabt gode resultater og har også fået ros af OECD. Det samme har
indsatsen for at udnytte mulighederne i lokale styrkepositioner.
Region Midtjylland er i dag hjemsted for flere erhvervsklynger i international topklasse.
De rummer en række af vores stærkeste værdikæder og største og hurtigst voksende
virksomheder og er en betydelig drivkraft for vækst og beskæftigelse i hele Danmark.
Sammen med relevante parter har Region Midtjylland vist evnen til at gå foran og se
nye muligheder. Nu skal vi udnytte succesen til yderligere fremdrift - ikke mindst i de
mange små og mellemstore virksomheder.
Vækstforum i Region Midtjylland vil tage lederskab for at øge den regionale værdi- og
jobskabelse markant. En betydelig andel af den samlede vækst skal komme fra de
fokuserede vækstområder.

Strategi
Vi skal fortsat turde satse dér, hvor vi er foran, og hvor der allerede foregår en
ambitiøs og fokuseret indsats. Udviklingen i Region Midtjylland er vigtig for Danmark,
og produktiviteten skal holdes på et højt niveau, for at der skabes mest muligt værdi,
så vores konkurrenceevne kan styrkes.
Fokus i den midtjyske vækst- og udviklingsstrategi skal rettes mod vækstområderne
og samspillet mellem viden og de virksomheder, der har høje ambitioner. Vi vil
udbygge vores forspring ved at skabe de bedste rammer for udvikling af nye løsninger
og gode forretninger som fundament for international succes.
Vi skal tiltrække og bidrage til at skabe de dygtigste virksomheder ved at synliggøre
regionen som et attraktivt sted at investere og udvikle en virksomhed, opnå ny viden
og skaffe de rigtige kompetencer. Det kræver, at vi bliver endnu bedre til at spotte og
støtte de virksomheder, som har ekstra høje vækstambitioner og ser nye
forretningsmuligheder i værdikædesamarbejde med andre.
Vækstforum vil satse på eliten ved at udvikle fokuserede elitetilbud til både unge og
etablerede virksomheder.
Vi ved, at en meget stor del af vækstpotentialet er samlet i de 3.000 små og
mellemstore virksomheder, der udgør det midtjyske vækstlag. De har ekstra høje
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ambitioner og har på tre år netto skabt mere end 10.000 arbejdsplader i regionen.
Mange af disse virksomheder findes på de nævnte vækstområder.
Vi skal understøtte, at der skabes mange nye, internationalt konkurrerende
virksomheder, og at de små og mellemstore virksomheder bygger videre på styrker
inden for automatisering, strategisk forretningsudvikling, produktudvikling og
digitalisering for at skabe vækst.
Virksomhederne skal tage nye globale forretningsmodeller i brug, og der er behov for
en endnu mere ambitiøs, international tilgang til vækstmuligheder.
De fire vækstområder vil være udgangspunkt for den regionale indsats.
På fødevareområdet vil Region Midtjylland også i fremtiden være det nationale centrum
for udvikling, innovation, uddannelse og investeringer. Her vil vi bl.a. udnytte vores
forspring som europæisk foregangsregion inden for bioøkonomi. Vi vil samarbejde
internationalt og tiltrække investeringer til den videre udvikling af sektoren. Der skal
bl.a. arbejdes for at skabe tættere samarbejde og synergi mellem nationale, regionale
og kommunale initiativer. Det skal understøttes af et dynamisk innovationsmiljø for
udvikling nye produkter, forretningsmodeller og markeder, der bygger på den
mangfoldighed og høje internationale standarder, som findes blandt virksomheder og
videnmiljøer i dag.
En række analyser udpeger den danske fødevareklynge som Europas største og mest
innovative. Midtjyske virksomheder, bl.a. Arla og Danish Crown står for godt 40 % af
den samlede danske fødevareeksport på 151 mia. kr. Vækstområdet er inde i en
udfordrende omstilling fra storproduktion af let forarbejdede landbrugsprodukter til
specialiserede højværdiprodukter med fokus på høj kvalitet og særlig funktionalitet,
hvilket stiller nye krav til virksomhedernes kompetencer og evne til at nytænke. Fire
regionale fødevarenetværk har bidraget til innovation, markedsføring af
lokalområdernes styrker og har skabt nye arbejdspladser i yderområderne.
På energi- og miljøområdet vil vi gå forrest med udviklings- og
demonstrationsprojekter, der omstiller energiforsyningen til vedvarende energi, og
som kan styrke de erhvervsmæssige vækstmuligheder. Vi vil sætte fokus på hele
værdikæden og de specialiseringer inden for vindenergi, biomasse og vand, som findes
i regionen.
Vindenergi og biomasse er to områder, hvor Midtjylland rummer nogle af verdens
førende virksomheder og råder over viden på internationalt topniveau, herunder Vestas
og Siemens. Alene inden for energi og klima er eksporten på 40 mia. kr. På
energiområdet er Region Midtjylland en frontløber på såvel andelen af vedvarende
energi som erhvervsmæssigt. En lang række små og mellemstore virksomheder skal
nu omstille sig til at være leverandører på et hurtigt voksende globalt marked.
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Vi vil understøtte udviklingen af Midtjylland som produktionsregion og virksomheder
med avanceret produktion og bygge videre på styrker inden for automatisering,
strategisk forretningsudvikling, produktudvikling og digitalisering. Flere virksomheder
med avanceret produktion skal udvikle nye forretningsmodeller og indgå i strategiske
netværk og vidensamarbejde.
Den midtjyske industri er en stærk drivkraft for velstand og vækst i produktiviteten og
har med en eksport på 117 mia. kr. afgørende betydning for Danmark som
produktionsland og for vores evne til at skabe overskud på samhandlen med udlandet.
På landsplan er industriens handelsbalance de sidste 7 år forbedret med 75 mia. kr. og
65 % af den midtjyske eksport kommer fra industrien. Region Midtjylland spiller en
afgørende rolle som Danmarks produktionsregion nummer ét. Midtjyske virksomheder
som Grundfos, der fremstiller avanceret procesteknologisk udstyr, er i front på
verdensplan, og på en række af de andre vækstområder er der mange arbejdspladser
knyttet til produktionsaktivitet.
Regionen skal fremover være et internationalt anerkendt kreativt kraftcenter. Vi vil
udvikle stærke, selvbærende, kreative netværk, der enten kan supplere eksisterende
nationale netværk eller udvikle sig til nationale klyngenetværk. Innovationshøjden skal
øges og der skal findes nye løsninger på tværs af sektorer og kompetencer i såvel den
private som i den offentlige sektor. De kreative erhverv og turisme spiller i dag en
betydelig rolle med en samlet beskæftigelse på godt 40.000, heraf de 10.000 inden for
turisme
Kyst- og naturturisme er en styrkeposition og har stor betydning for beskæftigelsen i
regionens yderområder ikke mindst på grund af følgeomsætning i øvrige erhverv.
Turismeindsatsen skal fortsat fokuseres på erhvervsturismen og kystturisme. Her skal
der arbejdes videre med professionalisering og kompetenceudvikling, således at
turismeerhvervet kan konkurrere internationalt. Vi vil understøtte samarbejder, der
kan samle de mange små og store aktører om at løse opgaven på tværs af regionen.
Samspillet mellem turisme og kultur – Kulturhovedstad 2017 – skal styrkes for at
udvikle turismen og give bedre oplevelser. Desuden skal samarbejde med videnmiljøer
medvirke til at udvikle turismen, hvor især samspillet mellem Aarhus Universitet og
erhvervsturismen er vigtig. Udvikling og gennemførelse af internationale events erhvervsmæssige, sportslige og kulturelle – skal bidrage til at profilere regionen
nationalt og internationalt og er samtidig med til at gøre regionen attraktiv for gæster
og borgere.
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3.2

Første udkast til den regionale vækst- og
udviklingsstrategi

Til Regionsrådet
Regionshuset Viborg
Skottenborg 26
Postboks 21
8800 Viborg

KKR
MIDTJYLLAND

Redegørelse for vækstvilkår og -udfordringer i den
midtjyske region
De 19 midtjyske kommuner har på møde i KKR Midtjylland den 12. juni
drøftet mulighederne for at finde fælles indsatsområder i bestræbelsen for at
fremme vækst og udvikling i den midtjyske region.

Den 23. juni 2014

Sags ID: SAG-2014-01230
Dok.ID: 1876622
EGL@kl.dk
Direkte
Mobil 4015 6525

Kommunerne noterer sig, at Regionsrådet, i forbindelse med igangsætning
af udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (VUS), har anmodet Vækstforum Midtjylland om at udarbejde en redegørelse for de udfordringer, der tegner sig for regionens vækst og udvikling.

Aarhus Kommune
Rådhuset
8000 Aarhus C.
www.kl.dk/kkr-midtjylland

I den forbindelse vil de 19 midtjyske kommuner gerne understrege vigtigheden af, at Regionsrådet, i arbejdet med VUS, imødegår især 3 udfordringer.
For det første den udfordring, at en lang række brancher medvirker til at
skabe vækst, også brancher udover dem, der ligger indenfor de strategiske
satsningsområder, som den regionale erhvervsudviklingsstrategi understøtter.
Det drejer sig fx om produktions- og serviceerhverv. Det er vigtigt med
fokus på, hvilken vækst disse erhverv skaber.
For det andet ser kommunerne en udfordring i det finansielle systems håndtering af ”yderområderne”. Tilgængelighed til kapital er en helt afgørende
forudsætning for, at der kan ske en udvikling.
Dette gælder for såvel erhvervslivet som for borgerne, der ofte møder barrierer i forbindelse med finansiering af køb eller forbedring af bolig, hvorved borgernes mobilitet i forhold til fx arbejdsmarkedet også begrænses.
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Dette rammevilkår ser kommunerne som en alvorlig udfordring for vækst
og udvikling i den midtjyske region.
Endelig ligger der en udfordring i et unuanceret og stramt plansystem, der
ikke tillader kommunerne i tilstrækkelig grad at planlægge for vækst i det
åbne land eller nye behov i den arealmæssige indretning af byer og byområder. Det sidste gælder fx i forhold til detailhandlen.
Det er en væsentlig udfordring for at sikre vækst og udvikling i hele regionen, at der skal findes en ny balance mellem hensynet til den langsigtede beskyttelse af natur og hensynet til den vækst- og udviklingsskabende anvendelse af arealer.
De 19 midtjyske kommuner ser den nye regionale VUS som en mulighed
for at understøtte det fælles fokus og handlekraften i arbejdet med regionens udvikling. Vi håber, med dette første indspil omkring udfordringerne, at
kunne bidrage konstruktivt til udarbejdelse af VUS’en.

Med venlig hilsen

Borgmester Jan Petersen
Formand for KKR Midtjylland
Borgmester Carsten Kissmeyer
Næstformand for KKR Midtjylland
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Første udkast til den regionale vækst- og
udviklingsstrategi

Vækstforum
Regionshuset Viborg
Skottenborg 26
Postboks 21
8800 Viborg

KKR
MIDTJYLLAND

Centrale temaer i den regionale vækst - og
udviklingsstrategi

Den 24. september 2014

Sags ID: SAG-2014-01231
Dok.ID: 1909196

De 19 midtjyske kommuner har på KKRs møde den 12. september 2014
drøftet, hvad de anser for at være de midtjyske styrkepositioner i og fremmere eller hæmmere for vækst og udvikling i den midtjyske region.
På den baggrund fremsendes her otte temaer, som de 19 midtjyske kommuner anser som centrale i en regional vækst og udviklingsstrategi, og som
vi gerne ser belyst nærmere i den kommende proces med workshops og evt.
andre aktiviteter.

EGL@kl.dk
Direkte
Mobil 4015 6525

Aarhus Kommune
Rådhuset
8000 Aarhus C.

www.kl.dk/kkr-midtjylland

De tre udfordringer, som KKR Midtjylland påpegede i henvendelse den 28.
juni 2014 indgår heri.
Tema 1. Bredde i vækstfremmeindsatsen – fokus på klynger og kæder
Midtjylland har en styrkeposition på produktion og fremstilling og på en
række brancher og erhverv, fx fødevarer, de blå erhverv, turisme, landbrug
og klima, energi og miljø.
Det er derfor vigtigt med et bredt branchefokus fra fremstillingserhvervene
til de kreative erhverv. Alle brancher har behov for at udvikle sig og alle
brancher kan skabe vækst. Det er vigtigt at sikre virksomhederne adgang til
klynger for vækst og viden, samt at tænke i værdikæder på tværs af brancher, virksomheder og kommuner, som fx på vindenergiområdet.
Der er desuden fokus på, at erhvervslivet skal have adgang til viden mm. i
bl.a. forsknings- og uddannelsesinstitutionerne.
Tema 2. Infrastruktur
Tilgængelighed og mobilitet er et vigtigt tema for kommunerne, der ser
veludbygget og effektiv infrastruktur som et centralt indsatsområde for den
midtjyske vækst og udvikling.
Den skal på en gang give virksomhederne en hurtig og direkte adgang til
deres indenlandske og udenlandske markeder og samtidig understøtte
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virksomheders behov for kvalificeret arbejdskraft på tværs af kommunegrænserne. En bedre infrastruktur øger automatisk de enkelte virksomheders arbejdskraftoplande, ligesom den øger udbuddet af jobmuligheder
for den enkelte borger.
Hertil hører også, at den regionale vækst og udvikling er dybt afhængig af et
sammenhængende kollektivt transportsystem samt infrastrukturelle løsninger, der modsvarer det stadigt voksende behov for kapacitet. Derfor er den
løbende fokusering på og prioritering af den vigtigste infrastruktur for såvel
den interne mobilitet i regionen som regionens forbindelser til det øvrige
land og internationale markeder en vigtig fælles opgave for regionen og
kommunerne, som fx de fælles infrastrukturprioriteringer:
• En fast Kattegatforbindelse til hurtigtog og biler
• Letbane i Aarhus-området
• Motorvej mellem Herning og Holstebro Nord
• Udvidelse af E45 til seks spor mellem Kolding og Randers
• Opgradering af rute 26 til motortrafikvej / motorvej mellem Aarhus og
Viborg
• 2+1 veje på visse strækninger af ruterne 11,15,16,21 og 34
• Midtjysk Motorvej som aflastning af E45
Desuden er den digitale infrastruktur i form af fiberbredbånd er et stort
tema for kommunerne, hvor der ses et akut behov i store dele af regionen.
Tema 3: Uddannelse og arbejdsmarked
Behovet for kvalificeret arbejdskraft på alle niveauer fordrer en særlig indsats i de kommende år. God tilgængelighed til relevant uddannelse, attraktive muligheder for bosætning og øget mobilitet for arbejdskraften er nøgleord for at styrke den regionale konkurrenceevne og de fremtidige vækstmuligheder.
Øget fælles fokus på uddannelse og kompetenceudvikling er et vigtigt indsatsområde for den fremtidige vækst og udvikling af den midtjyske region.
Det er vigtigt, at der arbejdes mere målrettet for at sikre bedre kobling mellem arbejdsmarkedets krav/virksomhedernes behov og uddannelsesinstitutionerne.
Dette kræver bl.a. øget fokus på erhvervsuddannelserne.

Tema 4: Iværksætteri og virksomhedsudvikling
Iværksætteri ses af kommunerne som en af de vigtigste drivkræfter for udvikling og vækst og realisering af nye eksportmuligheder. Derfor skal der
fremadrettet sættes yderligere fokus på at understøtte den eksisterende
iværksætterkultur, herunder at give iværksættere specifikke kompetencer og
startkapital til at tage skridtet fra nystartet til etableret virksomhed.
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Der findes flere eksempler på projekter bl.a. i regi af Væksthus Midtjylland,
der adresserer de problemstillinger, som iværksættere står overfor, herunder
vejledning indenfor salg og markedsføring, international vækst, strategi- og
forretningsudvikling, finansiering samt teknologi og innovation.
Det anbefales, at der fremadrettet sættes yderligere fokus på at understøtte
den eksisterende iværksætterkultur, herunder at tilføre iværksættere specifikke kompetencer og startkapital til at tage skridtet fra nystartet til etableret
virksomhed.
Gennem bl.a. Væksthus Midtjylland bør der desuden fremadrettet være fokus på at styrke samarbejde mellem kommunerne til fordel for virksomhedernes eksportmuligheder. Det vil være et vigtigt fælles indsatsområde for
Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region at understøtte virksomhederne i deres bestræbelser på at øge eksport af varer og tjenesteydelser.
I denne sammenhænge arbejder en del kommuner desuden mere generelt
med fremme af virksomheders og borgeres innovationsevne og omstillingsvilje ud fra en bred betragtning om, at vækst og udvikling er alles ansvar.

Tema 5: Region Midtjyllands image: Centraldenmark frem for
udkantsdanmark
En udfordring for væksten i den midtjyske region er, hvordan regionen
italesættes. En for stor fokusering på landdistrikts- og udkantsproblematikker i regionen kan risikere at fjerne opmærksomheden fra regionens
mange positive forhold, og vil kunne flytte vækst og udvikling til andre
områder, navnlig hovedstaden.
Region Midtjylland skal have etableret et image som Centraldanmark – ikke
Udkantsdanmark, men som en region hvis vækst og udvikling er afgørende
for vækst og udvikling i Danmark som helhed.
De 19 kommuner i den midtjyske region skal italesættes som et geografisk
område med en veluddannet arbejdsstyrke, der imødekommer erhvervslivets behov for kompetencer på den ene side, og på den anden side et attraktivt arbejdsmarked med en mangfoldighed af virksomheder.
Et positivt image omkring kommunerne i den midtjyske region bør styrkes
overfor de unge studerende, der skal vælge uddannelse, familier, der skal
bosætte sig, samt danske og udenlandske virksomheder, der skal etablere
sig.
Tema 6: Planlov og -regulering
Kommunerne ser det som centralt, at der kommer fokus på de planmæssige
konkurrencevilkår på bl.a. detailhandelsområdet.
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Plansystemet er i dag på flere området unuanceret og stramt og der er behov for en differentiering af rammerne for planlægningsmulighederne for
udlæg af arealer til erhverv, så potentialet for udviklings- og vækstmuligheder bliver udnyttet der, hvor udvikling og vækst er muligt.
Kommunerne er opmærksomme på, at det ofte er ligeså meget adminstrationen af planloven som selve planloven, der er problemet.
For kommuner med mange landbrugsvirksomheder forekommer miljøreguleringen desuden utidssvarende.

Tema 7: Geografiske forskelle
Det er en gennemgående erkendelse i kommunernes svar, at der forskellige
forudsætninger og vilkår for vækst og udvikling i kommunerne.
Kommunerne er opmærksomme på disse geografiske forskelle og anser det
for vigtigt at arbejde på en fortsat styrkelse af samspillet i regionen.
Der advokeres derfor både for at bakke op om vækstområderne (fx
Aarhus) som dynamo for hele regionen og for at sikre rolle og muligheder
for ”udkanten”/ områder med ”strukturel modvind”/ landdistrikterne
gennem bred erhvervsfremmeindsat, lokalisering af uddannelsesinstitutioner
(og statslige arbejdspladser) samt udbygning af infrastrukturen og bosætningsattraktivitet i det hele taget.
Et element her er også forskelle i tilgang til kapital og store investorer til
virksomheder, kommuner og borgere.
Tema 8.: Tværgående samarbejder
De midtjyske kommuner anser tværgående samarbejde i mange konstellationer som en centrale fremmer for vækst og udvikling i den midtjyske
region.
Med sådanne samarbejder kan der udvikles og igangsættes fælles strategiske
indsatsområder, som ikke kan løftes af fx en enkelt kommune og som kommer virksomheder til gavn på tværs af kommunegrænserne.
Samarbejde er afgørende for, at der identificeres fælles indsatsområder og at
de realiseres, idet der kan ske en sammenhængende koordinering af forhold,
der har afgørende betydning i hele regionen for udviklingen af såvel
virksomhederne som de muligheder, som kommunerne stiller til rådighed
for borgerne.
Dette begrundes bl.a. i, af flere af de mellemstore byer er under pres, og
især de byer, som ligger forholdsvist langt fra landets to overordnede vækstcentre omkring København/Malmø og Aarhus/Østjylland. De mellemstore
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byer spiller imidlertid også en betydelig rolle i væksten og velfærdsudviklingen i den midtjyske region og Danmark som helhed.
Kommunerne peger derfor på vigtigheden af at styrke den regionale sammenhængskraft gennem stærke koblinger mellem byerne og de overordnede
vækstcentre.
Det både betyder og kræver nemlig også, at der udvikles funktionelle
byregioner, hvor de større byer sammen med oplandet sikrer tilstrækkelig
kritisk masse (befolkning, arbejdskraft, erhvervsklynger m.v.) til at styrke
områdets nationale og internationale konkurrenceevne og gennemslagskraft.
Kritisk masse er en væsentlig ”nøgle” til attraktivitet, tiltrækning, udvikling
og vækst.
Samlet set handler det om at skabe vækst i hele Midtjylland og Danmark.
Med dette indspil håber de 19 midtjyske kommuner at kunne bidrage til
forberedelserne af den regionale vækst- og udviklingsstrategi såvel som til
det endelige indhold i strategien og dens forankring i kommunerne.
Desuden anbefaler kommunerne, at indspillet inddrages i de aktuelle
drøftelser om den regionale partnerskabsaftale 2014 samt i arbejdet med
erhvervsudviklingshandlingsplan 2016-18, når arbejdet med denne
påbegyndes.
Kommunerne og KKR Midtjylland inddrages gerne mest muligt i disse
processer og står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse og evt.
uddybning af det ovenstående.

Med venlig hilsen

Borgmester Jan Petersen
Formand for KKR Midtjylland
Borgmester Carsten Kissmeyer
Næstformand for KKR Midtjylland
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3.2

Første udkast til den regionale vækst- og
udviklingsstrategi

Til Regionsrådet

KKR
MIDTJYLLAND

Den 12. januar 2015

Vækstforums oplæg vedr. den regionale udviklingsplan
(VUS), december 2014 - KKRs bemærkninger af 12.
januar 2015

Sags ID: SAG-2015-00199
Dok.ID: 1960662
EGL@kl.dk

KKR Midtjylland har den 19. december modtaget to oplæg fra Vækstforum
Midtjylland af 18. december vedr. den regionale vækst-og udviklingsstrategi
(VUS) til udtalelse mhp. Regionsrådets drøftelse af oplæggene den 28.
januar 2015.

Direkte
Mobil 4015 6525
Aarhus Kommune
Aarhus Rådhus
Rådhuspladsen
8000 Aarhus C

KKR Midtjylland fremsender her, med udgangspunkt i tidligere fremsendte
skrivelser af hhv. 23. juni 2014 og 24. september 2014, følgende bemærkninger til oplæggene:
Det er kommunernes forventning til den kommende VUS, at den indeholder en stærk vision og strategi for hvordan den midtjyske region i fremtiden
kan bevare og styrke sit fundament for borgeres og virksomheders leve- og
eksistensvilkår.
Med det som udgangspunkt finder KKR Midtjylland, som også tidligere
fremført, at der i oplæggene mangler et større fokus på de potentialer som
eksisterer for den erhvervsmæssige udvikling, der kan sikre vækst og arbejdspladser i hele regionen.
En midtjysk vækst- og udviklingsstrategi må nødvendigvis ”gå på to ben”
således, at der såvel satses på at understøtte en fortsat udvikling af de
styrkepositioner, vi allerede har i eksisterende virksomheder, klynger og
byregioner, som satses på strategier for at sikre, at væksten kan bredes ud
såvel branchemæssigt som geografisk.

www.kl.dk/kkr-midtjylland
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Oplægget er et godt udgangspunkt, for at kunne beskrive dette nærmere, og
KKR Midtjylland ser frem til en videre udfoldning af dette i oplægget til
den endelige VUS.
Konkret i forhold til de fire udfordringer vil KKR Midtjylland desuden
anbefale, at følgende temaer kommer til at indgå:
”Konkurrenceevne”:
1. Midtjyllands image ændres med henblik på at brande og markedsføre hele regionens unikke kvaliteter bedre, herunder styrke det
midtjyske områdets image og synlighed som ”Centraldenmark”.
2. Strategiske samarbejder om udvikling, internationalisering og
eksportfremme med henblik på at styrke de strategiske relationer
mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner, herunder
etablering af udviklingskorridorer, hvor der skabes sammenhæng
mellem vækstcentre, mellemstore byer, mindre byer, landområder,
turismecentre mv.
3. Videreudvikling af de erhvervsmæssige styrkepositioner: Det bør
fremgå klart af VUS, at landbrug og fødevarer, turisme, produktionsindustri, energi – den grønne satsning og de kreative erhverv er helt
centrale regionale satsninger. Alle områder er særlige styrkepositioner i Region Midtjylland, som der bør arbejdes målrettet
videre med at udvikle.
4. Etablering of udvikling af erhvervsklynger: Erhvervsklynger bidrager
til at den enkelte virksomhed står stærkere gennem samarbejde med
andre virksomheder og kobling til viden og forskning.
5. Udnyttelse af Iværksætterpotentialet i eksisterende virksomheder.
Vækst- og innovationsudfordringen begrænser sig ikke til nye
iværksættere, der er et stort potentiale i de eksisterende virksomheder.
6. Uddannelsesinstitutionernes rolle: Det sikres, at uddannelsesudbuddet matcher virksomheders og offentlige myndigheders behov
for kompetencer.
7. Arbejdskraftudbuddet: styrkes gennem tiltrækning og fastholdelse af
udenlandsk arbejdskraft
8. Konkurrenceevne ses i bred forstand, dvs. også i forhold til at
generere og tiltrække større investeringer i infrastruktur, uddannelsesmiljøer og attraktivitet, f.eks. indenfor kultur, detailhandel og friluftsaktiviteter.
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”Klima og ressourcer”:
1. Den grønne satsning med vind, vand, biogas og biomasse bør
omtales.
2. Nye løsninger har to formål: De er uhyre vigtige ikke kun som
indtjeningsmulighed – men også som konkrete bidrag til tackling af
fremtidens klima- og ressourcemæssige udfordringer.

”Velfærd”:
1. Et sundt og aktivt liv i balance bør indarbejdes som et
hovedområde, med fokus på at videreudvikle attraktiv natur,
friluftsliv, attraktive byer, tilgængelighed, nichebosætning mv.
2. Det nye borgersyn eller Det aktive medborgerskab er en udfordring,
som alle kommuner arbejder med eller vil komme til at arbejde med
i årene fremover.
”Demografi og bosætningsmønstre”, der foreslås omdøbt til ”De
geografiske forskelle”:
1. Mobilitet og infrastruktur: Der bør sættes stærkere fokus på, at
forbedring af mobilitet og infrastruktur i hele regionen - i bredeste
forstand - trafikalt, digitalt og mentalt.
2. Bedre rammevilkår for produktionsindustrien bl.a. gennem øget
samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet for at
fremme innovationen, energi- og ressourceeffektivitet, genbrug og
cirkulær økonomi m.v.
3. Udnyttelse af stedbundne potentialer ved mulighed for differentieret
udnyttelse af planlovens bestemmelser. Der bør sættes øget fokus på
ændring af væksthæmmende bestemmelser.
4. Fokus på placering af uddannelser som instrument i en strategi for
tiltrækning og fastholdelse af befolkning og arbejdspladser uden for
de store byer og byregioner.
5. Udlægning af relevante faglige uddannelser, hvor der i samarbejde
mellem vidensinstitutioner og erhvervet etableres forlagte
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uddannelser til nærmiljøet, som både fokuserer på den ufaglærte
gruppe og det videregående uddannelsesperspektiv.
6. Udnyttelse af værdikæder på tværs af regionen inden for f.eks.
fødevareområdet, turisme, energi m.v.
7. Fokus på funktionelle byregioner og deres betydning for at sikre
udvikling i hele regionen. Her tænkes også på de mellemstore byers
betydning, deres rolle i forhold til det lokale opland og deres kobling
til de overordnede vækstcentre.
8. Naturen som ressource. Det åbne land og natur bør fremhæves som
en vækstressource set i såvel et beskyttelses- som et benyttelsesperspektiv fx turisme.
9. Tilgængelighed til kapital. Der bør fokus på, at såvel virksomheder
som borgere i ”yderområderne” møder barrierer i forbindelse med
finansiering af investeringer.

Afslutningsvis skal det understreges, at de midtjyske kommuner finder
regionalt såvel som nationalt udsyn vigtigt i VUS’en. Kun gennem samspil
med og læring fra omverdenen kan vi overleve og bidrage til vækst i hele
Danmark.
Vi håber på Regionsrådets lydhørhed overfor de her fremsendte synspunkter, og ser frem til det videre arbejde med vækst- og udviklingsstrategien.

Med venlig hilsen
Borgmester Jan Petersen
Formand for KKR Midtjylland
Borgmester Carsten Kissmeyer
Næstformand for KKR Midtjylland
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3.8

Fælles målsætning for voksenpsykiatrien

Sammenhængende indsats på voksenpsykiatriområdet

1. Sammenhæng som det fælles mål
Mange borgere med psykiske lidelser har komplekse problemer og brug for flere typer af tilbud og indsatser. For disse borgere er det afgørende, at indsatserne - både internt i kommunerne og mellem region, almen praksis og kommune – understøtter hinanden. Eller sagt med andre ord; hvis borgerne
skal have det bedst mulige udbytte af de enkelte tilbud, skal der være sammenhæng i den samlede
indsats.
De midtjyske kommuner og regionen har derfor i regi af rammeaftale 2015 udpeget socialpsykiatrien
som et særligt fokus- og udviklingsområde. Desuden har kommunerne i 2013 udarbejdet fire sundhedspolitiske KKR målsætninger. Den fjerde målsætning indebærer, at alle kommuner skal arbejde
med bedre sammenhænge inden for voksenpsykiatri.
For at omsætte den fjerde KKR-målsætning i praksis har Den kommunale Styregruppe på Sundhedsområdet (KOSU) og Den Administrative Styregruppe på Social- og Specialundervisningsområdet
(DASSOS) besluttet, at kommunerne i fællesskab skal udarbejde et rammepapir, der tegner et samlet
billede af, hvordan kommunerne sikrer en sammenhængende indsats på psykiatriområdet.
Rammepapiret tager afsæt i en fælles forståelse af, at bedre sammenhænge inden for voksenpsykiatrien skal bidrage til, at den enkelte borger får en behandling af høj kvalitet og effektive forløb. Konkret
skal mere sammenhængende forløb understøtte, at flere borgere bliver i stand til at mestre eget liv og
fastholde deres tilknytning til uddannelse og beskæftigelse.
Også på nationalt plan er der særlig opmærksomhed på psykiatriområdet. Regeringens Psykiatriudvalg har således i 2014 udarbejdet en handlingsplan for psykiatriområdet, der blandt andet peger på
behovet for en styrket sammenhæng i indsatsen – både internt i kommunerne og i regionerne samt
mellem sektorerne. KL udsendte endvidere i oktober 2013 en række pejlemærker for en bedre indsats
til mennesker med psykiske lidelser. Et af disse pejlemærker er en styrket sammenhæng i socialpsykiatrien.
Efter godkendelse af rammepapiret udarbejdes der i regi af DASSOS og KOSU en plan for opfølgning
på målene i rammepapiret. Opfølgningen vil skulle ske lokalt i den enkelte kommune og på tværs af
kommunerne.

2. Kommunernes nye rolle
I løbet af de seneste 10-15 år er der sket et paradigmeskifte fra omsorg til rehabilitering i indsatsen overfor
borgere med psykiske lidelser. Det betyder, at formålet med indsatsen er at understøtte borgeren i at vende tilbage til en selvstændig tilværelse. Tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelse, netværk og sociale relationer er derfor helt centrale fokuspunkter i indsatsen.
Desuden er der gennem de seneste år sket en række strukturelle ændringer i opgavefordelingen mellem
region og kommuner i forhold til borgere med psykisk sygdom. Udviklingen er kendetegnet ved hurtigere
indsats, mere ambulant behandling, kortere indlæggelsesforløb og øget specialisering. Det betyder, at be-
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handling og rehabilitering af borgere med psykisk sygdom i stigende grad sker i et samarbejde mellem
praktiserende læger og kommuner – eventuelt i kombination med korte forløb på et hospital.
Det stiller nye krav til den kommunale indsats og til samspillet mellem de regionale og kommunale tilbud.
Denne udvikling kommer ikke mindst til udtryk i en række aktuelle initiativer, som den kommunale indsats
på psykiatriområdet, skal ses i lyset af:


Reformerne på arbejdsmarkedsområdet i forhold til blandt andet kontakthjælp, sygedagpenge og førtidspension betyder øget fokus på tidlig indsats i forhold til at fastholde den enkeltes
tilknytning til arbejdsmarkedet. Det indebærer også, at medarbejdere på beskæftigelsesområdet får
flere koordinerende funktioner i forhold til borgere med psykisk sygdom. Beskæftigelsesområdet
kommer således til at spille en mere markant rolle i det tværfaglige og sektorielle samarbejde med
borgere med psykisk sygdom.



Regeringens psykiatrihandleplan indeholder en udrednings- og behandlingsret til borgere med
psykisk sygdom, der trådte i kraft 1. september 2014. Det betyder, at flere borgere vil blive udredt
og behandlet tidligere i deres sygdomsforløb. Udrednings- og behandlingsretten understøtter ambitionen om, at den enkelte skal fastholde sin tilknytning til arbejdsmarkedet, men indebærer også et
øget fokus på korte indlæggelsesforløb og behov for eventuelle opfølgende indsatser i ambulant
og/eller kommunalt regi.



Fremover skal akutmodtagelserne på regionens akuthospitaler også kunne modtage psykiatriske
patienter. Det betyder nye samarbejdsflader mellem hospitaler, praktiserende læger og kommuner
i forhold til borgere med psykisk sygdom.

3. Bærende principper for indsatsen
Det fælles afsæt for kommunernes indsatser i forhold til borgere med psykisk sygdom er følgende principper:
3.1. Vi samarbejder med borgeren
Den grundlæggende tankegang er, at formålet med indsatserne er at understøtte borgerens rehabilitering.
Socialpsykiatrien skal yde udviklingsorienteret socialfaglig rehabilitering, herunder også omsorg. Borgerens
rolle er aktiv og medarbejderen samarbejder med borgeren med udgangspunkt i et udviklingsorienteret sigte.
Baggrunden for paradigmeskiftet skal findes i en række undersøgelser af forløb for borgere med skizofreni,
der viser, at psykisk sygdom ikke nødvendigvis er en kronisk tilstand. Det er med andre ord muligt at
komme sig helt eller delvist. Forskning peger på, at op mod 2/3 af alle, der rammes af en psykisk sygdom,
kommer sig helt eller delvist.
Den ændrede opfattelse af psykiske sygdomme betyder, at psykiatriens opgave først og fremmest er at
understøtte, at borgeren kommer sig og kan leve et så selvstændigt liv som muligt. Nøgleordene i det, som
Regeringens Psykiatriudvalg kalder ”en moderne, åben og inkluderende indsats”, er således rehabilitering
og mestring. På denne måde sættes borgerens individuelle behov og muligheder i centrum. Rehabiliteringen understøttes ved at tilrettelægge et samlet forløb for borgeren, der indeholder alle de nødvendige forudsætninger for et aktivt og selvstændigt liv, herunder beskæftigelse og uddannelse. Heri ligger også en
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vigtig erkendelse af, at en psykiatrisk indsats for langt de flestes vedkommende ikke er et tilbud for livet,
men en tidsbegrænset og målrettet indsats.

3.2. Vi målretter indsatserne til borgerens behov og ressourcer
Hvis alle borgere skal sikres lige muligheder for at få de relevante tilbud, skal indsatsen tilrettelægges forskelligt, og der er behov for forskellige grader af koordinering og samordning af indsatserne.
Det er derfor nødvendigt at kunne identificere de borgere, der har behov for en ekstra indsats og støtte for
at kunne gennemføre et rehabiliteringsforløb. Formålet er at sikre, at forløbet tilrettelægges individuelt med
udgangspunkt i borgerens behov og ressourcer. Samtidig er det med til at sikre, at vi anvender de faglige
og økonomiske ressourcer bedst muligt.
Desuden skal vi sikre, at vi i vores tilbud i forhold til uddannelse og beskæftigelse har fokus på inklusion af
alle borgere.
3.3. Vi bygger på den bedste viden
Målet med indsatserne på psykiatriområdet er at skabe reelle forbedringer for den enkelte borger.
Det kræver solid viden om, hvad der virker, hvorfor det virker, og hvordan det virker.
Indsatsen overfor borgere med psykisk sygdom skal således være baseret på den bedste tilgængelige viden.
Det er afgørende, at der arbejdes ud fra kendte faglige metoder, og at metoderne anvendes systematisk.
De indsatser, som virker bedst skal opprioriteres, og videndeling samt forskning på området skal fremmes.
Ikke mindst er det afgørende med viden og deling af viden i forhold til forebyggende indsatser. Det kan med fordel
ske i et samspil mellem region og kommuner.
Videndeling kan fx fremmes ved at prioritere fælles ansøgninger om puljemidler, hvor kommunerne enten helt eller delvist søger puljerne sammen. Eksempelvis søgte og modtog de midtjyske kommuner i
2011 uddannelsesmidler til hjerneskadeområdet, således at 320 kommunale sagsbehandlere ved udgangen af 2014 har modtaget fælles uddannelse indenfor to hovedområder.

4. Fælles tiltag for kommunerne for at sikre en sammenhængende indsats
4.1. Samarbejde
Rehabiliteringsparadigmet stiller i stigende grad krav til samarbejde internt i kommunerne, mellem
kommuner og region samt i de sammenhænge, hvor kommunerne ofte har en stor aktie dvs. i familie,
institutioner, skoler, arbejdspladser mv. Det er således vigtigt, at den kommunale indsats er tværgående
og sammenhængende. Ligeledes har særligt de praktiserende læger en vigtig rolle i forhold til tidlig opsporing af psykisk sygdom, eftersom den praktiserende læge er borgernes primære behandler og indgang til sundhedsvæsenet.
Nogle borgere med psykisk sygdom har flere samtidige problemstillinger, og har derfor kontakter til fx
både socialpsykiatrien, rusmiddelområdet, sundhedsområdet, familieområdet og arbejdsmarkedsområdet. Her er der er fortsat behov for at styrke koordineringen på tværs af fagområder, så de krav og forventninger, som borgeren og de enkelte fagområder har spiller sammen. Specielt skal vi blive bedre til
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at samstemme vores tilgang til borgerne mellem social- og familieområdet på den ene side og arbejdsmarkedsområdet på den anden.
Borgere med psykisk sygdom er langt hårdere ramt af fysisk sygdom end gennemsnittet af befolkningen. Der er derfor behov for et bedre samarbejde mellem kommunens sundhedsafdeling og socialpsykiatrien, så også psykisk syge borgere kan modtage genoptræning, forebyggelse og deltage i forløbsprogrammer. Bedre sammenhæng mellem psykiatri- og sundhedsindsatser er også et centralt tema i
Sundhedsaftalen 2015-18.
Der er allerede tradition for og gode erfaringer at bygge på, når det gælder samarbejdet om overgange
mellem socialpsykiatrien og regionspsykiatrien. Samarbejdet er beskrevet i Sundhedsaftalen med henblik på at sikre tryghed for borgeren ved sektorovergange, Et indsatsområde er blandt andet udbredelse
af elektronisk kommunikation på tværs af kommuner, region og almen praksis.
Der er dog behov for at sikre, at et tilsvarende samarbejde etableres mellem regionspsykiatrien og det
kommunale arbejdsmarkedsområde, da det i stigende grad er disse instanser, der har fælles borgere.
Som på det somatiske område flytter flere og flere opgaver fra regionalt til kommunalt regi. Det betyder,
at kommunerne på sigt skal kunne løfte en række nye opgaver.
Derfor vil kommunerne i den midtjyske region arbejde for


At der sker en koordineret indsats med afsæt i en fælles plan for borgerens forløb på tværs af
det kommunale arbejdsmarkeds-, social- og sundhedsområde. Dette kan understøttes gennem
faste samarbejdsstrukturer på tværs af fagområder og systematisk erfaringsudveksling på tværs
af kommunerne.



At der gøres forsøg med modeller, der fremmer samarbejde mellem region og kommune om
borgere, der indlægges på psykiatrisk hospital. Fokus skal være på at sikre et tilstrækkeligt
samarbejde tidligt i borgerens forløb med særlig vægt på arbejdsmarkedsindsatsen. Det kan fx
være forsøg med fremskudt myndighed eller lign modeller, hvor også arbejdsmarkedsindsatsen
inddrages tidligt i forløbet.

4.2. Mestring
Paradigmeskiftet fra omsorg til rehabilitering medfører en ændret forståelse af borgerens rolle. I den rehabiliterende tankegang tilskrives borgeren en aktiv rolle med ansvar for eget liv. Rehabilitering handler
således om at skabe de rammer i de kommunale tilbud, der bedst kan understøtte borgeren i selvstændig mestring af eget liv.
Rehabilitering foregår altid i et samspil mellem flere aktører. Hvis borgere med psykiske problemstillinger skal have mulighed for at komme sig helt eller delvist, er det fuldstændig afgørende, at forståelsen
af den aktive borger er til stede blandt alle aktører, som indgår i en rehabiliterende sammenhæng: fx
socialpsykiatrien, jobcentrene, uddannelsesinstitutioner, pårørende og andre netværk omkring borgeren. Det er med andre ord afgørende, at alle aktører deler et fælles sprog, hvor borgeren forstås som en
aktiv medspiller.
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Udgangspunktet for al rehabilitering er, at indsatsen altid skal tage udgangspunkt i borgerens ressourcer og ønsker for herigennem at understøtte vedkommendes initiativ og selvstændighed mest muligt.
Inklusion af borgeren i alle beslutninger er med andre ord et væsentligt element i rehabiliteringen. For
den kommunale indsats betyder det, at fokus flyttes fra kompensation af mestringstab til træning af mestring. Alle borgere har imidlertid ikke de samme ressourcer. Der er således behov for at tænke i en
bred tilbudsvifte gående fra indsatser med en høj grad af støtte til koordination til indsatser, hvor borgerens behov for støtte til koordination er meget begrænset eller helt fraværende.
De rehabiliterende indsatser kan foregå på mange forskellige måder. Omdrejningspunktet er, at der altid
tages udgangspunkt i at skabe rammer, som understøtter borgerens mestring mest muligt. Dette kan fx
ske gennem undervisningsrettede tilbud med fokus på dagligdagsaktiviteter eller - problemstillinger. For
nogle borgere kan det være første skridt på vejen til et beskæftigelsesrettet tilbud.
Rehabiliterende indsatser er et relevant udviklingsområde uanset om der er tale om tilbud i kommunalt
eller regionalt regi. Det vil derfor også være relevant at sikre et tæt samspil mellem region og kommuner
om indsatserne på dette område.
Derfor vil kommunerne i den midtjyske region arbejde for


At der udbydes fælles kompetenceudvikling på tværs af social-, arbejdsmarkeds- og sundhedsområdet med henblik på at skabe en fælles forståelse af arbejdet med borgere med psykisk sygdom.



At der udvikles modeller for tilbud, hvor borgeren har styringen. Nogle kommuner har fx erfaringer
med ordninger, hvor borgeren får et ”klippekort” til bostøtte eller andre tilbud, således at borgeren
selv bestemmer, hvornår støtten skal gives.



At velfærdsteknologiske løsninger tænkes ind i de socialpsykiatriske tilbud som redskaber, der
sætter borgerens selvstændighed i centrum. Virtuel bostøtte kan fx understøtte en mere fleksibel
indsats, hvor borgeren selv er med til at bestemme, hvornår støtten gives.



At anvendelsen af tidsbegrænsede, fokuserede forløb udbredes. Fx i form af forskellige typer af
undervisningsforløb for borgere med psykisk sygdom. Der er fx udviklet fast koncepter for forløb i
forhold til at kunne håndtere angst i hverdagen.

4.3. Tidlig indsats afstemt i forhold til den enkelte
Psykisk sygdom opdages ofte alt for sent, når problemerne har medført frafald på skole og ungdomsuddannelse, sygemeldinger på arbejdspladsen, begrænsede sociale relationer, forringet livskvalitet osv.
En forebyggende eller tidlig og helhedsorienteret indsats er derfor en helt central opgave for kommunerne. Det hænger sammen med, at forebyggelse, sundhedsfremme og tidlig indsats skal ske der, hvor
borgerne færdes - i familien, institutioner, skoler, arbejdspladser osv. Dermed er sundhedsfremme og
forebyggelse i høj grad forankret i kommunerne, hvor et professionelt fokus på trivsel, inklusion og tidlig
indsats skal være udgangspunktet for indsatserne.
Tidlig indsats er udfordret af forskelligt sprog og metoder alt afhængig af, om indsatsen foregår i regi af
kommune eller psykiatrien. Samtidig kan der både internt i kommunerne og mellem kommuner og regi-
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on være forskellige økonomiske incitamenter samt manglende tiltro til hinandens faglige færdigheder og
professionalisme.
Derfor vil kommunerne i den midtjyske region arbejde for


At der afprøves metoder til at foretage relevante screeninger af borgere, der har kontakt til
Kommunernes arbejdsmarkedsafdelinger. Udover arbejdsmarkedsparathed vil det være relevant at udvikle metoder i forhold til screening både forhold til borgerens fysiske og mentale
sundhed. Det kan fx ske ved at have fokus på de klassiske KRAM-faktorer (kost, rygning, alkohol og motion) og de såkaldte KRAM2-faktorer (kompetencer, relationer, accept og mestring).



At der i et samarbejde med uddannelsesinstitutionerne sikres undervisning, råd og vejledning af
unge i forhold til misbrug og psykisk sygdom.

4.4. Den inkluderende indsats i arbejdsliv og civilsamfund
En succesfuld rehabilitering handler i høj grad om at aktivere hele det netværk af ressourcer, som findes omkring den enkelte borger. Løsninger skal skabes i samspil mellem borgeren, pårørende, kommune, frivillige, private virksomheder, uddannelsesinstitutioner mv.
En vigtig ressource er borgerens helt nære netværk. Undersøgelser viser, at inddragelse af de pårørende i behandlingen øger borgerens mulighed for at komme sig efter psykisk sygdom. Et stærkt netværk,
der involveres aktivt i indsatsen, har dermed stor betydning for borgerens evne til at komme sig.
Frivillige – både personer og foreninger – kan også bidrage i rehabiliteringsindsatsen. Muligheden for at
deltage i forskellige fritidsaktiviteter kan fx være med til at give borgeren nye perspektiver på livet. Støtte
fra mennesker, som selv har haft en psykisk sygdom, kan også inddrages med positiv effekt.
Mange mennesker med psykisk sygdom mister fodfæstet og forlader arbejdsmarkedet, deres uddannelse eller ”går skævt” i systemet, fordi de i en periode ikke kan håndtere de praktiske udfordringer i en almindelig hverdag. En stor del af de mennesker, der tildeles førtidspension, lider af psykisk sygdom. Det
kan føre til øget social isolation og i værste fald forværre den psykiske tilstand. Det er derfor helt afgørende at mennesker med psykisk sygdom sikres tilknytning til arbejdsmarkedet.
Den inkluderende indsats skal derfor i højere grad involvere virksomhederne. De skal inddrages og gøres interesseret i at ansætte borgere på særlige vilkår – eventuelt samtidig med en parallel psykiatrisk
behandling. Det vil både øges kendskabet til psykiske vanskeligheder og have en forebyggende og afstigmatiserende effekt. Uddannelsesinstitutionerne skal ligeledes inddrages og ydes støtte for at øge
chancerne for at fastholde borgeren i uddannelsesforløbet og nedbringe frafaldsprocenten.
Derfor vil kommunerne i den midtjyske region arbejde for


At ressourcer omkring borgeren inddrages i indsatsen. Der findes en række vidensbaserede
metoder, som kan understøtte dette arbejde Fx IPS (håndholdt, individuel jobindsats), åben dialog, social færdighedstræning og psykoedukativ undervisning. (Metoderne er beskrevet i vidensnotat fra Socialstyrelsen om mennesker med psykiske vanskeligheder.)
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At der samarbejdes med lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner om fastholdelse af
borgere med psykisk sygdom. Kommunerne ønsker dialog med virksomhederne om, hvad de
har brug for fx rådgivning, hotline til fagspecialister eller andet.
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Bilag: Om udarbejdelsen af rammepapir for voksenpsykiatriområdet
Den Kommunale Sundhedsstrategiske gruppe (DKS) og Den Administrative Styregruppe for Social- og
Specialundervisningsområdet (DASSOS) godkendte henholdsvis 27. maj og 2. juni 2014 kommissorium
vedr. udarbejdelse af fælles rammepapir på voksenpsykiatriområdet, jf. KKR-målsætning 4 vedr. psykiatri.
På denne baggrund er der nedsat en bredt funderet styregruppe, der dækker sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet samt almen praksis.
DKS og DASSOS har udpeget direktør Jens Peter Hegelund Jensen fra Silkeborg Kommune som formand
for styregruppen.
I styregruppen har følgende deltaget:












Direktør, Jens Peter Hegelund Jensen, Silkeborg Kommune (formand)
Job- og velfærdsdirektør, Leif Gjørtz Christensen, Viborg Kommune
Sundhedschef, Lene Jensen, Randers Kommune
Beskæftigelses- og sundhedschef, Jørgen Erlandsen, Skanderborg Kommune
Direktør, Personale, Social og Arbejdsmarked, Helle Bro, Holstebro Kommune
Sundhedschef, Trine Brøcker, Skive Kommune
Kontorchef, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, Mette Svarre, Aarhus Kommune
Arbejdsmarkedschef, Jette Lorenzen, Viborg Kommune
Socialdirektør, Ann-Britt Wetche, Region Midtjylland
Kontorchef Jens Bejer Damgaard, Nære Sundhedstilbud, Region Midtjylland
Mette Korr, praktiserende læge

Sekretariat
 Karsten Binderup, Sekretariatet for rammeaftaler
 Line Rørholm Poulsen, Sekretariatet for rammeaftaler
 Sine Møller Sørensen, KOSU-sekretariatet
Der er afholdt 3 møder i styregruppen i perioden august – december 2014.
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3.10

Kommunernes integrationsindsats

Udlændingestyrelsen
Ryesgade 53
2100 København Ø.

Regions- og kommunekvoter i Midtjylland 2015

Den 26. marts 2015
Sags ID: SAG-2015-00605
Dok.ID: 1998627

Udlændingestyrelsen har ved brev af 9. februar 2015 anmodet om at
modtage meddelelse om indgåelse af aftaler om regions- og
kommunekvoter inden den 1. april 2015. På den baggrund skal vi herved på
vegne af kommunerne i KKR Midtjylland meddele følgende om de aftalte
regions- og kommunekvoter for 2015.

EGL@kl.dk
Direkte 4015 6525

Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
2300 København S

Kommunerne kunne frem til 1. marts melde ind til KL, om de ønskede at
modtage et større antal flygtninge end det antal, der var angivet i den
foreløbige beregning af kommunekvoterne efter den matematiske
beregningsmodel. Herefter er der foretaget en genberegning af
kommunekvoterne, og denne genberegning ligger til grund for de aftalte
regions- og kommunekvoter for 2015.

Regionskvoterne for 2015 fastsættes således til:
Region
KKR Hovedstaden
KKR Sjælland
KKR Syddanmark
KKR Midtjylland
KKR Nordjylland
Total (landstal)

Regionskvote 2015
1.850
2.164
3.015
3.208
1.763
12.000

www.kl.dk/
Side 1/2

I KKR Midtjylland fordeles regionskvoten således mellem de 19
kommuner:
KKR Midtjylland
615 Horsens
657 Herning
661 Holstebro
665 Lemvig
671 Struer
706 Syddjurs
707 Norddjurs
710 Favrskov
727 Odder
730 Randers
740 Silkeborg
741 Samsø
746 Skanderborg
751 Århus
756 Ikast-Brande
760 Ringkøbing-Skjern
766 Hedensted
779 Skive
791 Viborg
Region Midtjylland i alt

Fordeling
161
196
170
69
61
142
113
162
73
246
266
18
201
515
88
168
161
166
232
3208

Med venlig hilsen

Borgmester Jan Petersen
Formand for KKR Midtjylland
Borgmester Carsten Kissmeyer
Næstform. for KKR Midtjylland
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