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KKR MIDTJYLLAND
Dato:
Sted:

24-02-2015 Kl. 10:00
Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg

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

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

Godkendelse af referat

1.1.

Godkendelse af referat fra møde i KKR Midtjylland den 18. november 2014
SAG-2014-07052 egl
Baggrund

Referat fra møde i KKR Midtjylland den 18. november 2014 er udsendt
pr. mail den 26. november 2014 og kan desuden ses på linket her: referat
Af referatet fremgår det, at Per Møller Jensen havde meldt afbud til mødet. Det er ikke korrekt, og referatet bør tilrettes derefter.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Midtjylland godkender referat fra mødet den 18.
november 2014 med den tilretning, at Per Møller Jensen tilføjes deltagerlisten.
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2.

Siden sidst

2.1.

Orientering
SAG-2014-07052 jhp/egl
Baggrund

KKR Midtjylland formandskab orienterer om regionale anliggender.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Midtjylland tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling

KKR Midtjyllands formandskab orienterer bl.a. om:
• Socialtilsyn og Børnehus – opfølgning på KKR mødet den 18. november
2014. På møde i KKR Midtjylland den 18. november 2014, blev der
stillet en rækkes spørgsmål vedr. takster mv. for Socialtilsynet og
Børnehuset. Umiddelbart efter mødet blev der udsendt en redegørelse for takstudviklingen i Socialtilsynet
En tilsvarende redegørelse foreligger nu for Børnehuset. Af begge
redegørelser fremgår det, at de to tilbuds budgetter falder men, at
takststrukturen er ændret således, at en højere takst modsvares af et
lavere antal brug af de to tilbud
Mht. DUT-kompensationen kan det ikke afgøres præcis om kommunerne er fuldt kompenserede for merudgiften til Socialtilsynet. Derimod er kommunerne under et DUT-kompenseret med 35 mio. kr.
(2013 pl) til årlig drift af Børnehuset. Midtjyllands gnsn. andel heraf
dækker fuldt ud Børnehusets samlede budget, der i 2015 er nedsat til
4,4 mio. kr. Endelig kan det oplyses, at kompetencen til fastlæggelse
af serviceniveau og takst for Socialtilsynet ligger i tilsynskommunen
• Redningsberedskaber. KL leverer en pakke til kommunerne med rammerne for arbejdet i de nye bestyrelser m.m. Det er endnu uvist,
hvordan spørgsmål om udflytning af statslige opgaver er afklaret. Det
kan endvidere oplyses, at arbejdsgruppen, der skal undersøge mulighederne for at danne en fælles vagtcentral havde første møde den 30.
januar 2015
• Møde mellem medlemmerne af Praksisplanudvalget og Sundhedskoordinationsudvalget og formænd – næstformænd for udvalgene på sundhedsområdet den 7.
april 2015. Alle udvalgs -formænd og næstformænd på sundhedsområdet er inviteret til et møde med medlemmerne af Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget den 7. april 2015 kl. 17-19 i
Silkeborg. På mødet drøftes aktuelle emner, der drøftes i udvalgene.
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./..

Notat om Socialtilsynets budget 2015
Notat om Børnehusets budget 2015.
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3.

Regionalpolitiske sager

3.1.

Fokusområder for kommunernes samarbejde på arbejdsmarkedsområdet
SAG-2014-07052 egl
Baggrund

Der er nu sket en omorganisering af beskæftigelsesindsatsen bl.a. således,
at der er etableret otte arbejdsmarkedsråd (RAR) på tværs af landets
kommuner.
Et af formålene hermed er, at styrke det tværkommunale samarbejde på
området, og det kan bl.a. ske gennem drøftelse og koordinering i KKR.
KKR Midtjylland skal her drøfte, hvorledes dette kan gribes an i den
midtjyske region således, at der udstikkes nogle fokusområder og pejlemærker for såvel de kommende drøftelser i KKR som de kommunalt
udpegede i de to RAR i den midtjyske region.
KKR Midtjylland indstillede medlemmer til de to RAR i den midtjyske
region på mødet den 18. november 2014. De indstillede er nu endeligt
udpeget af ministeren og er indbudt til at deltage i KKR’s drøftelser af
denne sag.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter hvilke fokusområder og pejlemærker, der kan være for det regionale samarbejde på arbejdsmarkedsområdet i den midtjyske region.
Sagsfremstilling

Med etableringen af de nye regionale arbejdsmarkedsråd, er kommunernes samspil kommet i fokus, og KKR er derfor tiltænkt en større rolle i
koordineringen af indsatserne, dels mellem kommuner og dels på tværs
af beskæftigelses- vækst- og uddannelsesindsatserne.
Dette skal bl.a. ske i samspil med de regionale arbejdsmarkedsråd, der nu
skal overvåge arbejdsmarkedet, og ikke kommunerne og deres jobcentre.
Kommunerne får til opgave at drøfte samarbejder om beskæftigelsesindsatsen mellem kommunerne i KKR. I lovforslagets bemærkninger nævnes som eksempler:
• Koordinering af samarbejdet med virksomhederne
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•

Indsatser, der kræver specialiseret viden, f.eks. indsatsen over for
akademikere, opkvalificering til særlige brancher, mv.

Kommunerne får desuden til opgave, gennem KKR, at indstille fem
kommunale medlemmer til hvert af de i alt otte regionale arbejdsmarkedsråd, der erstatter de eksisterende regionale og lokale beskæftigelsesråd.
KKR Midtjylland indstillede medlemmer til de to RAR i den midtjyske
region på mødet den 18. november 2014.
De indstillede er nu endeligt udpeget af ministeren, og der er afholdt
konstituerende møder, hvor formandskaberne for de to RAR blev valgt
således:
RAR Vestjylland:
• Hans Hermansen, DA, formand
• Karin Østerby, LO, 1. næstformand og
• Mads Jakobsen, Struer Kommune, 2. næstformand.
RAR Østjylland:
• Viggo Thingaard, LO,formand
• Jacob Beck Wätjen, DA, 1. næstformand og
• Hans Halvorsen, Aarhus Kommune, 2. næstformand.
./.

Samtlige kommunale repræsentanter kan ses i bilaget og i Blå Bog
KD net har nedsat en administrativ baggrundsgruppe på dette område,
der bl.a. skal bistå de kommunale RAR-medlemmer med mødeforberedelse. Gruppen består af repræsentanter fra de udpegede RAR-medlemmers kommunale administrationer. Kommunaldirektør Claus Damgaard,
Struer er formand og Beskæftigelseschef Vibeke Jensen, Aarhus er næstformand for gruppen.

./.

Ministerens udpegelsesbrev af 18. december 2014.

3.2.

Dimensionering af pædagoguddannelsen 2015-2016
SAG-2014-07052 jhp
Baggrund

Praktikpladsforum (PPF) indstiller årligt antallet af uddannelsespladser
på pædagogområdet til KKR og til Regionsrådet med henblik på videre
indstilling til Undervisningsministeriet. På denne måde sikres det bedst
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muligt, at optaget på pædagoguddannelsen er i overensstemmelse med
behovet for uddannede pædagoger i kommuner og regioner. Desuden
ligger optaget til grund for, at kommuner og regioner stiller det fornødne
antal praktikpladser til rådighed for de pædagogstuderende.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Midtjylland tiltræder Praktikpladsforums indstilling om:
• At optaget på pædagoguddannelserne i Region Midtjylland skal reduceres med 18 pladser fordelt med 9 pladser i 2015 og 9 pladser i 2016
• At der således optages 1.275 studerende (inkl. overbooking på 5 pct.)
for studieåret 2015/2016 og 1.266 studerende i studieåret 2016/2017
• At optaget, jf. bekendtgørelsen om den nye pædagoguddannelse, fordeles på tre specialer: dagtilbudspædagogik, skole- og fritidspædagogik og social- og specialpædagogik
• At fordelingen på specialer sker ud fra de nuværende kommunalt/regionalt ansatte pædagogers fordeling på 43 pct. for dagtilbudspædagogik, 34 pct. for specialpædagogik og 23 pct. for skole- og
fritidspædagogik, idet det understreges, at udviklingen følges nøje i
forhold til fordelingen blandt de ansatte.
Sagsfremstilling

Det er KKR’s ansvar og kompetence at beslutte, hvor mange der skal
optages på pædagoguddannelsen, jf. den nuværende kompetence til at
fastlægge uddannelsens såkaldte dimensionering. Denne kompetence
omfatter også adgangen til at bestemme fordelingen af studerende på
specialer, idet denne fordeling bliver bestemmende for, på hvilke af de
kommunale institutioner praktikpladserne skal tilvejebringes.
Her viser en opgørelse fra KRL-systemet fra september 2015, foretaget
af KL, at de 19 midtjyske kommuners medarbejdere fordeler sig på de
tre specialer dagtilbudspædagogik, social- og specialpædagogik og skoleog fritidspædagogik med henholdsvis 44 pct., 33 pct. og 23 pct. Medtages de regionalt ansatte pædagoger er fordelingen 43 pct., 34 pct. og 23
pct.
Analyser foretaget af COWI i 2013 og i 2014 viser, at der bliver uddannet for mange pædagoger i Midtjylland. KKR nedjusterede optaget på
pædagoguddannelsen i 2013/2014 med 31 pladser årligt. Praktikpladsforums indstilling af 2. februar 2015 betyder, at optaget i 2015/2016 reduceres med yderligere 9 og anbefaler, at der i året efter nedjusteres med
yderligere 9. I alt er pædagogoptaget således fra og med 2017 reduceret
med 49 pædagogstuderende årligt.
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Fordelingen af pædagogstuderende på uddannelsesinstitutioner ser pr. 1.
september 2015 og pr. 1. februar således ud:

Uddannelsessted
Holstebro
Viborg
Viborg (net)
Thisted
Ikast
Randers
Grenaa
Aarhus
Horsens
Ialt

Optagelse
2014-2015
Inkl. 5 pct.
170
166
64
64
116
106
30 (kun september)
438
130
1284

Ændring i
2015-2016
-2
-2
0
0
-1
-1
0
-2
-1
-9

./.

Indstilling fra Praktikpladsforum den 2. februar 2015.

3.3.

Rammeaftale for væksthusene efter 2015
MDR-2014-00327 egl/fal
Baggrund

Regeringen og KL indgik i 2009 en rammeaftale for væksthusene, hvor
kommunerne fik ansvaret for væksthusene. Fra 1. januar 2011 overgik
finansieringen og styringen til kommunerne. I aftalen ligger en arbejdsdeling i et enstrenget erhvervsfremmesystem. Kommunerne varetager den
lokale erhvervsservice, mens væksthusene er operatør på den specialiserede erhvervsservice målrettet vækstiværksættere- og virksomheder.
Rammeaftalen udløber i 2015. Derfor indleder regeringen og KL forhandlinger om en ny rammeaftale med henblik på at have en aftale på
plads til godkendelse i KL’s bestyrelse i maj 2015. Aftalen skal tiltrædes
af KL og regeringen i forbindelse med økonomiaftalen 2016.
KL og regeringen har aftalt fire forhandlingstemaer:
• Væksthusenes rolle i erhvervspolitikken
• Økonomi
• Organisering og styring

SIDE | 9

KKR Midtjylland | 24-02-2015

•

Evaluering og effektmåling.

Nedenfor udfoldes de fire temaer. Der lægges op til en drøftelse af KKR
Midtjyllands’s overordnede forventninger til væksthusenes rolle i den
kommende periode, og hvilket indspil KKR Midtjylland ønsker at give til
KL’s forhandlingsoplæg. Det forventes, at den nye rammeaftale vil gælde
frem til 2020.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter KL’s forhandlingstemaer samt
kommer med input til evt. yderligere temaer til KL’s oplæg til forhandlingerne med regeringen om en ny rammeaftale for væksthusene efter
2015.
Sagsfremstilling

Indsatsen i væksthusene giver samlet set et positivt samfundsøkonomisk
afkast. En offentlig krone investeret giver et afkast på 2,60 kroner.
Væksthusene arbejder systematisk for at fremtidssikre ydelserne via den
fælles strategi Væksthusene 2.0. I fokus er flere tilbud til højvækstvirksomheder, flere internationale aktiviteter, flere kollektive forløb og bedre
deling af ressourcer på tværs. Målet er, at hæve det samfundsøkonomiske
afkast i 2015 til 3,0.
KL og regeringen er derfor enige om, at væksthusene som system står
stærkt, og aftalte i forbindelse med økonomiaftalen for 2015 at indgå en
ny rammeaftale om væksthusene efter 2015, der fortsat kan sikre et
sammenhængende erhvervsfremmesystem til gavn for virksomheder og
vækst.
KL vil også i forhandlingerne have opmærksomhed på, at væksthusene
skal levere mest mulig værdi til kommunerne.
KL’s bestyrelse har opstillet følgende pejlemærker for forhandlingerne:
• Fortsættelse af den overordnede styringsmodel for væksthusene
• Fortsættelse af finansieringsmodellen med en mindre ændring efter
ønske fra KKR Nordjylland.
KL ønsker på den baggrund:
• At revidere aftaleteksten fra 2009, så den fastholder væksthusenes
nuværende styringsmodel med de ændringer og tilpasninger, der er
aftalt mellem parterne i den forgangne periode
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At sikre en fleksibilitet i aftalen, således at væksthusene fortsat kan
udvikles og tilpasses.

Væksthusenes rolle i erhvervspolitikken
Væksthusenes rolle i erhvervspolitikken skal fortsat bestå af tre elementer:
• Specialiseret erhvervsservice til små og mellemstore virksomheder
• Knudepunktsfunktion i et sammenhængende rådgivningssystem
• Operatør på projekter, der skaber vækstmuligheder for virksomhederne.
Parterne er enige om, at kerneydelsen, erhvervsservice, der finansieres af
kommunerne, skal være af samme kvalitet og dybde i hele landet, mens
knudepunksfunktionen og operatørfunktionen i højere grad afspejler
specifikke regionale behov og prioriteringer.
Mht. erhvervsservice vil KL i forhandlingerne prioritere, at væksthusene
fastholder strategien ”Væksthusene 2.0” og prioriterer ydelser til iværksættere og virksomheder, der har den nødvendige vækstparathed.
Mht. knudepunktsfunktion vil KL i forhandlingerne prioritere et øget fokus
på, at Væksthusene kan samle alle aktørerne i erhvervsfremmesystemet.
Dels med henblik på, at Virksomhederne kan få kontakt til alle aktører af
relevans for deres konkrete vækstforløb, dels for at skabe rum for videndeling og netværk på tværs af aktører og dels for at højne kompetenceniveauet gennem kompetenceudviklingsforløb for såvel virksomheder som
aktører i systemet.
KL ønsker en hensigtserklæring om, at væksthusene så vidt muligt koordinerer tilbud og indsatser under hensyntagen til finansiering og regionale forhold og med mulighed for samarbejde mellem Væksthusene.
Mht. operatørrollen vil KL desuden i forhandlingerne med regeringen fastholde statens rolle i forhold til at anvende væksthusene som central aktør
i udmøntningen af statslige vækst- og eksportinitiativer. KL opfordrer
regeringen til at konsolidere systemet.
Væksthusenes økonomi
Kommunerne finansierer væksthusenes basisbevilling, der i 2015 udgør
101,3 millioner kroner. Kommunerne kompenseres via en regulering af
bloktilskuddet. Andelen beregnes af Økonomi- og Indenrigsministeriet
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på baggrund af befolkningstal. Midlerne kan kun anvendes til væksthusene. KL ønsker ikke ændringer i denne model for basisfinansiering.
Regeringen har meddelt, at de vil trække finansieringen af driften til en
række fælles systemer, der er udviklet af Erhvervsstyrelsen til væksthusene. Det vil forventeligt dreje sig om Startvækst og CRM-systemet m.v..
Årsagen er, at regeringens puljemidler udløber. KL afventer et overslag
fra regeringen på udgifternes omfang.
KL vil desuden – på opfordring fra KKR Nordjylland - tilføje til aftalen,
at fordelingen af udgifter til fælles tiltag på tværs af væksthusene enten
kan finansieres ligeligt eller på basis af befolkningstal, og at det er en beslutning, som væksthusenes ledelse træffer.
Organisering og styring
KL tilslutter sig en fortsættelse af den nuværende styringsmodel, hvor
parterne årligt indgår nationale aftaler med mål for aktiviteter, resultater
og effekter. Disse aftaler danner grundlag for de regionale resultatkontrakter, der godkendes i KKR, som er grundlag for de kommunale aftaler
med væksthusene.
Styringsmodellen sikrer en ensartet kerneydelse, med plads til en tilpasning til de regionale og lokale behov og prioriteringer.
Evaluering og effektmåling
Væksthusenes styringsmodel giver en høj grad af legitimitet, fordi
Erhvervsstyrelsen årligt kan udarbejde statistikker for væksthusenes
målopfyldelse. KL forventer, at regeringen i forhandlingerne vil fremsætte et ønske om, at flere kommuner tilkobles væksthusets CRM-system
med brugerfinansiering som grundlag for systematisk effektmåling af den
lokale erhvervsservice.
KL tilslutter sig ønsket om at få mere systematisk viden om, hvilke indsatser, der virker i den lokale erhvervsfremme, som grundlag for lokalpolitisk prioritering. Men for KL er det afgørende, at dette formuleres som
et frivilligt tiltag for kommunerne.
./..

Notat fra KL af 27. januar 2015
Økonomiaftalen vedr. Væksthusene.
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3.4.

Rammeaftale 2016 på det specialiserede social- og undervisningsområde - fokusområder i udviklingsstrategien
SAG-2014-07052 egl
Baggrund

Udarbejdelsen af Rammeaftale 2016 på det specialiserede social- og undervisningsområde er nu igangsat med henblik på, at KKR Midtjylland
på mødet den 12. juni 2015 kan godkende og udsende et forslag til rammeaftale til endelig godkendelse i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet senest den 15. oktober 2015.
Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale, og
KKR Midtjylland skal i denne sag drøfte, om der er særlige politiske fokusområder for udviklingsstrategien, som den administrative styregruppe
(DASSOS) og Rammeaftalesekretariatet skal sikre indarbejdes i forslaget
til Rammeaftale 2016.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter evt. fokusområder for udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016
Sagsfremstilling

Rammeaftalens formål er at sikre balance i udbud og efterspørgsel efter
specialiserede social- og undervisningstilbud på tværs af kommuner ud
fra hensyn til drifts- og forsyningssikkerhed, rationel økonomi, fleksibilitet og faglig udvikling i tilbuddene.
Rammeaftalen, der omfatter specialiserede social- og undervisningstilbud, hvor mindst 5 pct. af brugerne kommer fra andre kommuner, har
derfor to dele:
Dels en udviklingsstrategi, der indeholder:
• Aftaler om fælles fokus- og udviklingsområder, evt. udmeldt af ministeren
• Vurdering af nuværende og fremtidige behov for pladser
• Aftale om koordinering af lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger
• Evt. redegørelser for indsatser til specifikke målgrupper udmeldt fra
Socialstyrelsen.
Derudover indeholder rammeaftalen en styringsaftale, som omtalt i næste punkt på dagsordenen.
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Med henblik på det videre arbejde med forslag til udviklingsstrategi for
2016 ønskes her en drøftelse af hvilke fælles fokusområder, der skal være
i udviklingsstrategien.
På to konferencer for hhv. embedsværket (8. november 2014) og det politiske niveau (12. januar 2015) var der enighed om, at der, i lighed med
på sundhedsområdet, bør opstilles fælles politiske målsætninger på det
specialiserede social- og sundhedsområde.
Der var desuden enighed om, at fokus på metoder, der virker, er helt afgørende, hvorfor kommunerne nu vil ændre fokus fra de senere års metodeudvikling til metode anvendelse.
På konferencerne blev der endelig peget på, at de fælles mål for metodeanvendelse med fordel kan fokuseres på fire målgrupper:
• Anbragte børn og unges skolegang
• Voksne med psykiske vanskeligheder, herunder sindslidelser
• Børn og unge med svære sociale problemstillinger, herunder omsorgssvigt
• Børn og unge udsat for overgreb.
DASSOS drøfter de fire målgrupper med fokus på, hvordan kommunerne kan formulere fælles mål for at bringe ”viden, der virker” i spil, samt
evt. nye fokusområder fra KKR Midtjylland, med henblik på forslag til
udviklingsstrategi til KKR’s og efterfølgende kommunernes godkendelse,
som beskrevet ovenfor.
./.

Link: Udviklingsstrategi 2015

3.5.

Rammeaftale 2016 på det specialiserede social- og undervisningsområde - pejlemærker for styringsaftalen
SAG-2014-07052 egl
Baggrund

Processen med udarbejdelse af Rammeaftale 2016 på det specialiserede
social- og undervisningsområde er nu igangsat med henblik på, at KKR
Midtjylland på mødet den 12. juni 2015 kan godkende og udsende et forslag til rammeaftale til endelig godkendelse i kommunalbestyrelserne og
Regionsrådet senest den 15. oktober 2015.
Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi jf. pkt. 3.4 og en styringsaftale, og KKR Midtjylland skal i denne sag drøfte evt. politiske pejlemær-
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ker for styringsaftalen, som den administrative styregruppe (DASSOS)
og Rammeaftalesekretariatet skal sikre indarbejdes i forslaget til Rammeaftale 2016.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter evt. pejlemærker for takstudgiftsudviklingen i Styringsaftale 2016.
Sagsfremstilling

Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i
det kommende år for tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde, der anvendes af andre end driftsherren.
Formålet med styringsaftalen er, at øge bevidstheden om og stillingtagen
til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på dette område
er afhængige af at købe og sælge pladser på tværs af kommunegrænserne.
Styringsaftalen indeholder rammer, principper og aftaler for:
• Takstfastsættelse og indhold af taksterne
• Udviklingen i taksterne
• Prisstruktur for de omfattede tilbud, vilkår for afregning mv.
• Tilpasninger og ændringer i kapaciteten, herunder oprettelse og lukning af tilbud og pladser.
I Rammeaftalerne 2011-14 har der været fastlagt et–tre årige styringsmål
for takstudviklingen. Taksterne, og dermed de bagvedliggende udgifter,
er i denne periode reduceret med i alt 9,5 pct.
I Rammeaftale 2015 er der ikke formuleret kvantitative styringsmål for
taksterne, men der er enighed om:
• At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive
løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske
ved sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og
serviceniveau
• At der fortsat skal arbejdes på at finde nye måder at styre udgiftsudviklingen på bl.a. gennem øget fokus på visitationen og den fælles
metodeudvikling, da det må forventes, at de samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres
• At indførelse af differentierede takster for de enkelte tilbud fortsættes
med henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og
takst.
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./.

Link: Styringsaftale 2015

3.6.

Fordeling af forhøjet flygtningekvote 2015
SAG-2014-07052 abk/egl
Baggrund

Udlændingestyrelsen har i december 2014 forhøjet landstallet fra 4.000 til
12.000 flygtninge, og dermed er det nødvendigt at fastsætte nye regionsog kommunekvoter for 2015. I integrationsforståelsen mellem KL og regeringen fra den 8. januar 2015 er det aftalt, at indmeldelse af regions- og
kommunekvoter slås sammen, og fristen udskydes til den 1. april 2015.
Den ekstraordinære fordelingsrunde i 2015 sker i en særlig proces. Første
fase er, at kommunerne inden den 1. marts kan melde ind til KL, at de
ønsker at modtage et større antal flygtninge, end de er forpligtet til efter
den matematiske fordelingsmodel. Herefter genberegner Udlændingestyrelsen kvoterne for de kommuner, der ikke har indmeldt ønske om et
forhøjet antal flygtninge. Disse (foreløbigt beregnede) reviderede regions- og kommunekvoter er udgangspunkt for anden fase i processen,
hvor kommunerne i hvert KKR aftaler fordelingen imellem sig.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Midtjylland inden udgangen af marts måned meddeler Udlændingestyrelsen, at de 19 midtjyske kommuner ønsker en fordeling af flygtninge mellem sig således:
• At de kommuner, der har meldt ind til KL inden 1. marts, at de ønsker et forhøjet antal flygtninge, modtager dette antal
• At de øvrige kommuner modtager det antal flygtninge, der følger af
genberegningen efter Udlændingestyrelsens matematiske beregningsmodel efter fradrag af de ovennævnte.
Sagsfremstilling

Udlændingestyrelsen udmeldte i december 2014 en forhøjelse af landstallet for flygtninge, der skal modtages og boligplaceres i kommunerne i
2015. Forhøjelsen skete fra de oprindeligt 4.000 flygtninge, der var blevet
fordelt af de fem KKR i den ordinære fordelingsrunde for 2015, til nu i
alt 12.000 flygtninge.
På baggrund af den ekstraordinære situation med et væsentligt større antal flygtninge indgik KL og regeringen den 8. januar 2015 en forståelse
om integration af flygtninge. For at give kommunerne mulighed for at
løse opgaven, ligger det i aftalen, at kommunerne skal have nye handle-
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muligheder i forhold til både boligplacering og integration af flygtninge.
Der er også enighed mellem KL og regeringen om ekstra statsligt tilskud
til finansieringen i 2015 – dels 125 mio. kr. til investeringer og dels et
ekstraordinært integrationstilskud på 200 mio. kr. Endelig blev det aftalt,
at indmeldelse af regions- og kommunekvoter slås sammen, og at fristen
udskydes til den 1. april 2015.
Normalt drøfter KKR på baggrund af et landstal og fastsatte regionskvoter, om der kan indgås en frivillig aftale om fordeling på kommunerne
inden for en region. Hvis der ikke indgås en frivillig aftale inden for regionen, fastsættes kommunekvoterne af Udlændingestyrelsen på baggrund af en matematisk model, hvor der tages hensyn til antal indbyggere
i kommunen, antal udlændinge i kommunen samt antal familiesammenførte i kalenderåret forud.
Den samtidige fastsættelse af regions- og kommunekvoter gør imidlertid,
at man i det enkelte KKR ikke kender størrelsen af regionskvoten, fordi
den påvirkes af beslutninger i andre dele af landet. Dertil kommer, at der
i integrationsforståelsen mellem KL og regeringen er et ønske om at tilskynde kommuner til at modtage flygtninge ud over den beregnede kvote, og de økonomiske incitamenter hertil går på tværs af KKR-grænserne.
Disse specielle omstændigheder taler for, at fastsættelsen af nye regionsog kommunekvoter for 2015 i dette særlige tilfælde har et lidt andet forløb.

./.

I lyset af både tidsperspektivet og muligheden for at gøre det så enkelt
som muligt for alle parter, gennemføres den første fase af fordelingen således som en samlet proces for de 98 kommuner, som KL faciliterer.
Processen er sat i gang den 23. januar 2015 med vedlagte brev, hvor KL
har bedt de kommuner, der ønsker at modtage et større antal flygtninge,
end de er forpligtet til efter den matematiske fordelingsmodel, om at
melde dette ind til KL senest den 1. marts.
KL orienterer den 1. marts Udlændingestyrelsen om de modtagne tilkendegivelser og indmeldte tal fra kommunerne. Udlændingestyrelsen vil
umiddelbart herefter genberegne nye kommunekvoter for de kommuner,
der ikke har indmeldt ønske om et forhøjet antal flygtninge, og udmelde
disse (foreløbigt beregnede) reviderede kvoter til KL og KKR hurtigst
muligt efter den 1. marts.
Frem til udgangen af marts måned er der mulighed for en proces i KKR,
hvor kommunerne kan drøfte og tage stilling til fastsættelse af de nye
kommunekvoter for 2015.
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Der er her to hovedmuligheder:
1. Kommunerne kan vælge den fordeling, der følger af Udlændingestyrelsens genberegnede kvoter. Det vil betyde, at de kommuner, der til
KL har indmeldt ønske om et forhøjet antal flygtninge, modtager
dette antal, og de øvrige kommuner modtager det antal flygtninge,
der følger af Udlændingestyrelsens genberegnede kommunekvoter efter den matematiske fordelingsmodel
2. Hvis der kan opnås enighed mellem alle kommuner om det, kan
kommunerne foretage en omfordeling af regionskvoten internt imellem sig.
En evt. lokal proces med omfordeling internt mellem kommunerne i regionen skal være afsluttet inden udgangen af marts, således at KKR inden den 1. april kan meddele Udlændingestyrelsen, hvad kommunerne
har aftalt vedr. nye regions- og kommunekvoter for 2015.
./.

Borgmesterbrev fra KL af 23. januar 2015.

3.7.

Sundhedsaftalen 2015-2018 - status
SAG-2014-07052 jhp
Baggrund

Sundhedsaftalen 2015-2018 er ultimo januar 2015 sendt til godkendelse i
Sundhedsstyrelsen. Samsø Kommune har ikke godkendt sundhedsaftalen
og, der er drøftelser med Samsø Kommune om processen. Til næste
møde i Sundhedskoordinationsudvalget ultimo marts har udvalget blandt
andet anmodet om at få udarbejdet en overordnet arbejdsplan for implementering af aftalen.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Midtjylland tager om status for sundhedsaftalen
2015-2018 til efterretning.
Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget afsluttede høringsrunden af sundhedsaftalen den 1. december 2014, og sendte sundhedsaftalen til kommuner og
region til endelig godkendelse ultimo januar 2015. Sundhedsaftalen er siden godkendt i regionen og i kommunerne, pånær Samsø kommune. Der
er derfor indledt drøftelser med Samsø Kommune.
På et møde i udvalget ultimo marts behandles en overordnet arbejdsplan,
som forinden er drøftet administrativt på direktionsniveau i kommuner
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og region (i Sundhedsstyregruppen). Arbejdsplanen skal være realistisk
og udfoldes under hensyntagen til budgetlægningen i kommunerne og
regionen.
Der er udarbejdet en kommunikationsplan, der blandt andet betyder, at
kommuner og region får tilbud om en kommunikationspakke med en lille film og andet materiale, der kan benyttes i overgangen til den nye
sundhedsaftale. Endelig vil der være en webside for sundhedsaftalen,
hvor man løbende kan følge arbejdet med sundhedsaftalen og de konkrete aftaledokumenter (”værktøjskasse”).
Endelig har Sundhedskoordinationsudvalget udarbejdet en procesplan
for udvalgets arbejde, der betyder, at udvalget årligt arbejder med 4 udvalgte områder fra sundhedsaftalen. Det første emne bliver akutområdet.
./.

Procesplan SKU-aftale 2015 -2018
www.sundhedsaftalen.rm.dk

3.8.

Status for praksisplanen
SAG-2014-07052 jhp
Baggrund

Første del af Praksisplanen er vedtaget og udvalget har anmodet om at få
udarbejdet forslag til, hvordan der indgås en aftale om sygebesøg og
samtaleterapi.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Midtjylland tager orienteringen om praksisplanen
til efterretning.
Sagsfremstilling

Praksisplanudvalget vedtog på møde den 15. december 2014 første version af Praksisplanen. Som følge af høringsrunden besluttede Praksisplanudvalget at indskrive, at lægedækningssituationen følges i hvert
kvartal (og ikke 1 gang årligt).
Endvidere blev definitionen af kommunale midlertidige tilbud præciseret
så det fremgår af planen, at ”Det drejer sig om de borgere, som opholder sig på de kommunale midlertidige pladser. I den sammenhæng er der
særligt fokus på akutpladserne, der retter sig mod patienter med særlige
sygepleje og behandlingsbehov enten akut sygdom eller akut forværring
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af kronisk sygdom. Formålet med akutpladserne eller de udkørende akutteams er, at undgå forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser. Udover
akutpladserne udgøres de andre midlertidige pladser af f.eks. døgnrehabiliteringspladser, ventepladser, korttidspladser, aflastningspladser mv”.
Næste møde i PPU holdes ultimo april. Her forventer udvalget at forholde sig til et udkast til en aftale om sygebesøg og vil påbegynde en
drøftelse om samtaleterapi. Omkring sygebesøg er det især sygebesøg på
midlertidige pladser, der har fyldt meget i drøftelserne. tre modeller for
sygebesøg er udarbejdet (egen læge, stedlig læge, ansat læge) og fordele/ulemper og evt. kombinationer drøftes mødet i PPU ultimo april
2015.
./.

Link til praksisplanen

3.9.

Regnskab 2014 og budget 2015 for fælles aktiviteter
SAG-2014-07052 jhp
Baggrund

KKR Midtjylland tog den 27. januar 2012 stilling til, hvordan de 4,3 mio.
kr., som kommunerne årligt får tilført i medfør af overtagelsen af koordineringsopgaven på det specialiserede område, skulle anvendes.
./.

I denne sag redegøres der for regnskab for midlerne i 2014, samt fremlægges budget for 2015.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Midtjylland:
• Tager regnskab for 2014 til efterretning
• Godkender forslag til budget for 2015 – herunder overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015
• Godkender, at de fælles kommunale aktiviteter i regi af KKR Midtjylland fortsat finansieres af de 4,3 mio. kr., som kommunerne årligt
får tilført i medfør af overtagelsen af koordineringsopgaven på det
specialiserede område.
Sagsfremstilling

KKR Midtjylland besluttede den 8. februar 2011, at der til løsning af koordineringsopgaven på det specialiserede socialområde skulle etableres et
fælleskommunalt sekretariat i Viborg Kommunes socialforvaltning med
reference til socialdirektøren.
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KKR Midtjylland besluttede også, at opgaven skulle finansieres af de 4,3
mio. kr. som kommunerne fik tilført i medfør af overdragelsen af koordineringsopgaven, og at kommunaldirektørnetværket skulle administrere
midlerne.
KKR Midtjylland besluttede endvidere, at det samlede disponible beløb
efter kommunaldirektørnetværkets indstilling til KKR kan anvendes til
andre fælles formål, og at et økonomisk overskud i forhold til det samlede årlige disponible beløb kan overføres til det efterfølgende år eller tilbagebetales til kommunerne – efter den samme fordeling som beløbet
indbetales.
Regnskab for 2014 viser færre udgifter end budgetteret. Det skyldes
blandt andet, at Socialsekretariatet i 2014 har fået udbetalt barselsrefusion, som vedrører 2013. Udgifterne til Socialsekretariatet forventes derfor
at være højere i 2015. Desuden har det været billigere end forventet at få
udført opgaver i forbindelse med metodeudvikling på det specialiserede
socialområde.
KD-Net sekretariatet er i 2014 flyttet fra Favrskov Kommune til Norddjurs Kommune. Udgifterne hertil har været en del lavere end forventet.
Udgifterne til KKR’s besøg på Bornholm juni 2014 har ligeledes været
lavere end forventet.
Endelig blev analysen af de fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder i den midtjyske region gennemført i samarbejde med Region
Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midt herunder, at de tre parter delte
udgifterne til analysen. Det har betydet, at udgifterne til analysen har v æret væsentligt lavere end forventet, hvorfor det har været muligt også at
få udarbejdet en analyse på sundhedsområdet inden for det oprindelige
budget.
Budget 2015 viser en balance i indtægter og udgifter.
./.

Regnskab 2014 og budget 2015 for de fælles aktiviteter.

SIDE | 21

KKR Midtjylland | 24-02-2015

4.

Udpegninger

4.1.

Udpegelse af nyt medlem til Væksthus Midtjyllands bestyrelse
SAG-2014-07052 egl
Baggrund

Borgmester Peter Sørensen (A), Horsens Kommune, ønsker at udtræde
af bestyrelsen for Væksthus Midtjylland.
Indstilling

Det indstilles, at den socialdemokratiske gruppe udpeger en ny repræsentant for kommunerne til Væksthus Midtjyllands bestyrelse.
Sagsfremstilling

Væksthus Midtjyllands bestyrelse består af fire repræsentanter fra de 19
kommunalbestyrelser, samt en erhvervsrepræsentant. Disse fem medlemmer udpeges af KKR Midtjylland, der også udpeger formanden for
bestyrelsen. Derudover udpeger Vækstforum Midtjylland to repræsentanter og Erhvervsstyrelsen deltager med en observatør.
Borgmester Peter Sørensen (A), Horsens Kommune, der er en af de fire
kommunale repræsentanter, ønsker at udtræde af bestyrelsen for Væksthus Midtjylland.
KKR Midtjylland skal derfor nu udpege et nyt medlem til Væksthus
Midtjyllands bestyrelse. Ved konstitueringen tilfaldt denne plads den socialdemokratiske gruppe, og det indstilles derfor, at det nye medlem også
udpeges af socialdemokraterne.
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5.

KKR

5.1.

KKR Midtjyllands deltagelse i Folkemødet 2015
SAG-2014-07052 egl
Baggrund

Der er nu tilmeldt 35 medlemmer af KKR Midtjylland til mødet og opholdet på Bornholm den 11. – 12. juni 2015 i forbindelse med Folkemødet.
Programmet er tilrettelagt med KKR møde og en overnatning torsdag
den 11. juni på Hotel Balka Søbad. Der er desuden afsat tid til besøg på
Folkemødet hele fredag, med hjemrejse først på fredag aften.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Midtjylland tager programmet og tilmeldingsoversigten til efterretning
Sagsfremstilling

Der foreligger nu en tilmeldingsoversigt og et program for KKR Midtjyllands tur til Folkemødet Bornholm den 11. - 12. juni 2015.
Der gøres opmærksom på, at programmet er foreløbigt, idet det nøjagtige hjemrejse tidspunkt fredag aften endnu ikke er fastlagt.
./..

Tilmeldingsoversigt
Program og rejseplan (foreløbig)

5.2.

Flytning af KKR møde i april
SAG-2014-07052 jhp
Baggrund

Formandskabet for KKR Midtjylland foreslår, at mødet i KKR den 17.
april 2015 flyttes.
Indstilling

Det indstilles, at mødet i KKR Midtjylland den 17. april 2015 flyttes til
den 20. april 2015.
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Sagsfremstilling

Der er sammenfald mellem KKR mødet den 17. april 2015 og et møde
med statsministeren, derfor foreslår KKR formandskabet, at mødet flyttes til den 20. april 2015 – samme tidspunkt og samme sted.
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6.

Punkter til næste møde

6.1.

Sager til dagsorden for næste møde i KKR Midtjylland
SAG-2014-07052 egl/jhp
Baggrund

Der er foreløbig følgende sager til drøftelse på mødet i KKR Midtjylland
den 17. april 2015:
• Fastlæggelse af pejlemærker for det tværkommunale samarbejde på
arbejdsmarkedsområdet
• Status for den regionale Vækst- og udviklingsstrategi
• Praksisplanen – lokale aftaler
• Sundhedsaftale – implementering
• SOSU – dimensionering 2015 (og evt. derefter)
• Vagtcentral?
Indstilling

Det indstilles, at KKR Midtjylland tager den foreløbige sagsoversigt til
efterretning og drøfter om, der er andre sager til dagsordenen .

SIDE | 25

KKR Midtjylland | 24-02-2015

7.

Eventuelt

7.1.

Eventuelt
SAG-2014-07052 jhp
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