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2.1

Orientering

Den 18/11 2014

Socialtilsyn Midts budget falder med 11 procent fra 2014 til 2015
Som det fremgår nedenfor falder budgettet for Socialtilsyn Midt med 5,8 mio. kr. fra 2014
til 2015, svarende til 11 procent. Kommunerne vil derfor opleve et tilsvarende fald i deres
samlede udgifter til at få løst tilsynsopgaven for tilbud og plejefamilier.
Betaling for tilsyn med plejefamilier
Udgifterne til tilsyn med plejefamilier finansieres objektivt ud fra den enkelte kommunens
andel af 0-17 årige. Der tages altså ikke afsæt i et konkret antal plejefamilier i den
enkelte kommune. Udgiften til dette tilsyn falder for alle kommuner med 6,8 procent fra
2014 til 2015.
Betaling for tilsyn med tilbud (institutioner)
På KKR mødet den 18. november skabte en slide omkring takster for tilsyn med tilbud
forvirring. Det fremgik, at taksterne stiger med godt 5 procent fra 2014 til 2015.
Men kommunernes og Regionens udgifter til tilsyn med tilbud afhænger af 2 variable,
nemlig antal tilbud X takst = den samlede udgift.
Det fremgår nedenfor, at antallet af tilbud rent teknisk falder fra 550 til 354, svarende til
et fald på 35 procent fra 2014 til 2015. Men antallet af fysiske adresser vi skal besøge og
føre tilsyn med er uændret fra 2014 til 2015. Vi får altså indtægter fra færre tilbud, men
med større takster.
Men igen, også på dette område bliver tilsynsopgaven løst væsentligt billigere for
kommuner og Region i 2015 sammenlignet med 2014.

Principper for dimensionering
Generelt
De 5 tilsynskommuner har hver for sig ansvaret for at løfte tilsynsopgaven og
kompetencen til at fastlægge eget budget. Det enkelte socialtilsyn fastsætter selv
suverænt både takster for tilsyn med tilbud og objektiv finansiering af tilsynet med
plejefamilieområdet.
De fem tilsynskommuner, herunder Silkeborg Kommune, har valgt at dimensionere
socialtilsynene ud fra de principper og forudsætninger, der ligger til grund for
økonomiforhandlingerne mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale
forhold, Danske Regioner og KL. Formålet med dette er at sikre, at kommuner og regioner
så vidt muligt er kompenseret for udgifterne til tilsyn. Dermed er de fem socialtilsyn
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dimensioneret ud fra samme principper, men da budgettet indeholder omkostningsægte
priser vil taksterne variere fra socialtilsyn til socialtilsyn. Der er bl.a. forskelle i kørsel,
husleje, volumen og i sammensætningen af tilbud og plejefamilier.
Antal tilbud og plejefamilier
Antallet af fuldtidsmedarbejdere er for alle fem socialtilsyn beregnet ud fra en fælles
metode. Beregningen tager udgangspunkt i dels antalsforudsætninger vedrørende
plejefamilier og tilbud dels timeforudsætninger på en række opgaver.
Nedenstående tabel viser antal tilbud og plejefamilier:

Antal
Antal
Antal
Antal

tilbud (voksen)
tilbud (børn & unge)
tilbud i alt
plejefamilier

2014
383
167
550
2.027

2015
208
146
354
1.982

Antallet af tilbud og plejefamilier i 2015 er udarbejdet på baggrund af Socialtilsyn Midts
opgørelse af antallet i maj 2014. Derudover er tilført et antal plejefamilier og tilbud,
baseret på erfaringerne fra det første halvår 2014. Antallet af tilbud er justeret på
baggrund af dialog med kommuner og Region Midtjylland i maj 2014.
Den relativt store ændring i antallet af tilbud fra 2014 til 2015 skyldes, at nogle
kommuner og Region Midtjylland har valgt at organisere tilbudsområdet i
”centerstrukturer”. Organiseringen af tilbud medfører ikke en nedgang i socialtilsynets
tilsynsopgave, idet alle fysiske adresser skal besøges uanset organisering. Som nævnt i
indledningen falder udgifterne for kommunerne til den samlede tilsynsopgave med 11
procent fra 2014 til 2015.
Lønudgifter
Lønbudgettet for Socialtilsyn Midt er beregnet ud fra de faktiske lønudgifter for
eksisterende medarbejdere pr. maj 2014. Disse udgifter er pris- og lønfremskrevet og
tillagt udgifter til barselsfond. For endnu ikke ansatte medarbejdere, er benyttet en
gennemsnitspris for socialtilsynets medarbejdere. Socialtilsyn Midt kan oplyse, at lønnen
pr. medarbejder i 2014 er lavere for nyansatte tilsynskonsulenter end for
virksomhedsoverdragede tilsynskonsulenter.1
Kørselsudgifter
Budgettet til kørsel for 2015 er nedsat med 0,4 mio. kr., baseret på de kørselsmønstre der
har været det første halvår 2014.

1 Gennemsnitslønnen for nyansatte tilsynskonsulenter er 467.000 kr. mens gennemsnitslønnen for
virksomhedsoverdragede tilsynskonsulenter er 487.000 kr.

Side 2

Hovedtal fra 2014 og 2015

Udgifter

Driftsbudget
Overhead
Afbetaling af etableringsudgifter
Udgifter i alt

20142
46,8 mio. kr.
3,1 mio. kr.
2,7 mio. kr.
52,6 mio. kr.

2015
44,4 mio. kr.
2,4 mio. kr.3
-4
46,8 mio. kr.

20145
-27,7 mio. kr.
-24,9 mio. kr.
-52,6 mio. kr.

2015
-25,8 mio. kr.
-21,0 mio. kr.
-46,8 mio. kr.

20146
40,3 mio. kr.
539.000 kr.
2,6 mio. kr.

2015
37,5 mio. kr.
496.000 kr.
2,2 mio. kr.

Indtægter

Objektiv finansiering (plejefamilier)
Takster (tilbud)
Indtægter i alt
Øvrige

Lønbudget
Gennemsnitsløn7
Udgifter til kørsel

2015-priser
De fem socialtilsyn har besluttet at beregne overhead på baggrund af overheadniveauet i eget KKR-regi. KKR
Midtjylland bruger procentsatsen 5,4 pct.
4 Alle etableringsudgifter bliver betalt i 2014 pga. et mindre forbrug i 2013 end forventet ved budgetlægningen
5 2015-priser
6 2015-priser
7 Tallet er et bruttotal, som angiver alle Silkeborg Kommunes udgifter ved socialtilsynets medarbejdere, herunder
pension, særlig feriegodtgørelse og personforsikringer
2
3

Side 3

Driftsbudgettet for 2014 sammenlignet med 2015

Personaleløn
Personforsikring og kurser
Kørsel
Grundkurser plejefamilier
Kontorhold, møder mv.
Husleje
Rengøring mv.
El, vand og varme
Teknologileje og it-udgifter
I alt

8
9

20148
40,3 mio. kr.
0,6 mio. kr.
2,6 mio. kr.
-9
0,7 mio. kr.
1,1 mio. kr.
0,2 mio. kr.
0,2 mio. kr.
1,1 mio. kr.
46,8 mio. kr.

2015-priser
Grundkurser blev i 2014 medregnet som en del af personalelønnen
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2015
37,5 mio. kr.
0,6 mio. kr.
2,2 mio. kr.
0,5 mio. kr.
0,8 mio. kr.
1,1 mio. kr.
0,2 mio. kr.
0,2 mio. kr.
1,3 mio. kr.
44,4 mio. kr.

2.1

Orientering

Takst for Børnehus Midt i 2015
21. januar 2015
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Til
Til
Kopi til

KKR Midtjylland
Orientering

Aarhus Kommune
På KKR Midtjyllands møde d. 18. november 2014 blev der orienteret om
driften i Børnehus Midt. Af referatet fremgår det, at ”Børnehuset orienterede
om deres aktiviteter. Herunder endvidere om, at der kunne forventes takststigninger i 2015. Orienteringen blev taget til efterretning, idet KKR Midtjylland dog bemærker, at man finder det uheldigt med takststigninger udover
P/L-niveau. KKR anmoder KD-net om at redegøre for baggrunden for den
omtalte takststigning og, om der er DUT- kompenseret fuldt ud. Her vil der
blive udarbejdet en redegørelse til KKR’s næste møde.”

Socialforvaltningen

Der er i det følgende redegjort for årsagen til takststigningen og de økonomiske konsekvenser, det får for kommunerne.

Sagsnummer:
14/023901

Børnehuset åbnede d. 1. oktober 2013. På det tidspunkt var der tale om en
helt ny aktivitet, og der var derfor en del usikkerhed om, hvor mange sager,
der ville komme i Børnehuset, og hvor omfattende arbejdet med de enkelte
sager ville være. Beregningen af taksten på dette tidspunkt måtte derfor i
stor udstrækning bygge på et skøn.

Sagsbehandler:
Poul Krogsgård

Af børnehusbekendtgørelsen fremgår det, at udgifterne til børnehuset skal
dækkes af kommunerne i regionen, således at 60 % af udgifterne dækkes af
en objektiv finansiering baseret på antallet af 0-18-årige børn og unge i de
enkelte kommuner, og 40 % af udgifterne dækkes af en takst på de enkelte
sager, der behandles i børnehuset. Børnehusets budget for 2014 blev fastlagt til 5,1 mio. kr. og taksten til 6.225 kr. pr. sag inkl. overhead baseret på et
skøn om, at der ville blive 350 sager pr. år.
Efter godt et års erfaringer må det konstateres, at der har været væsentligt
færre sager, men at sagerne har været mere omfattende end forventet. Det
har ført til en ny beregning af budget og takst for 2015, som baserer sig på
de erfaringer, der nu er opnået. Børnehusets budget for 2015 er således
blevet fastlagt til 4,4 mio. kr. og taksten til 9.429 kr. pr. sag inkl. overhead
baseret på et sagsantal på 200 sager pr. år, hvilket er mere realistisk end
det tidligere skøn på 350 sager.
Der er som bekendt åbnet et børnehus i hver af de fem regioner. Aarhus
Kommune har i slutningen af 2014 været i kontakt med de andre børnehuse

Familier, Børn og Unge
Jægergården
Værkmestergade 15
8100 Aarhus C

Telefon:
8940 2000
Telefon direkte:
8940 3025

om deres erfaringer med beregning af taksten, og det har kunnet konstateres, at de andre børnehuse enten har haft højere takst end Aarhus Kommune eller ligesom Aarhus Kommune forventer at hæve taksten i 2015. Taksten for Børnehus Midt forventes derfor at komme til at ligge på nogenlunde
samme niveau som de fire andre børnehuse.
Som det fremgår, er der ikke tale om en forhøjelse af børnehusets budget,
men om en forhøjelse af betalingen for de enkelte sager. Det beløb, der
samlet forventes opkrævet i objektiv finansiering og takst, er altså ikke højere end tidligere forudsat, og det ligger dermed også indenfor den kompensation, som kommunerne tidligere har fået via DUT-midler i forbindelse med
overgrebspakken.
For 2014 vil der samlet set være et mindre overskud på driften af børnehuset. Overskuddet skyldes den objektive del af betalingen, der har været for
høj i forhold til den faktiske aktivitet. Der har imidlertid været etableringsudgifter, der ikke fuldt ud er dækket af det statslige tilskud, der blev givet til
etablering af børnehusene. Dette kan ifølge børnehusbekendtgørelsen indregnes i driften for 2014. Fremover gælder det ifølge bekendtgørelsen, at et
eventuelt overskud eller underskud i børnehusene efterreguleres ved indregning i budgettet for børnehusene senest 2 år efter, at underskuddet eller
overskuddet er opstået.
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3.1

Fokusområder for kommunernes samarbejde på
arbejdsmarkedsområdet

NOTAT

18. december 2014

Information om de regionale arbejdsmarkedsråd

Geografisk inddeling af de regionale arbejdsmarkedsråd

De otte regionale arbejdsmarkedsråd vil have følgende geografiske inddeling:


RAR Nordjylland: Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø,
Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg.



RAR Vestjylland: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, RingkøbingSkjern, Skive, Struer og Viborg.



RAR Østjylland: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers,
Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus.



RAR Sydjylland: Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle og Aabenraa.



RAR Fyn: Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø.



RAR Sjælland: Faxe, Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød, Sorø,
Stevns og Vordingborg.



RAR Hovedstaden: Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal,
Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup,
Hørsholm, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Rudersdal, Tårnby og
Vallensbæk.



RAR Bornholm: Bornholm

Betjening af de regionale arbejdsmarkedsråd


RAR Nordjylland, RAR Vestjylland og RAR Østjylland betjenes af det decentrale arbejdsmarkedskontor i Aalborg.



RAR Sydjylland og RAR Fyn betjenes af det decentrale arbejdsmarkedskontor i
Odense



RAR Sjælland, RAR Hovedstaden og RAR Bornholm betjenes af det decentrale
arbejdsmarkedskontor i Roskilde.

De decentrale arbejdsmarkedskontorer er regionalt placerede kontorer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Det arbejdsmarkedskontor, som har ansvaret for det enkelte regionale arbejdsmarkedsråd, vil tage kontakt til de udpegede medlemmer og suppleanter med henblik
på afholdelse af det første møde i rådet.

De regionale arbejdsmarkedsråds opgaver

Det regionale arbejdsmarkedsråd skal varetager følgende opgaver:
1. Indgår i et samspil med kommunerne og understøtte beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommunerne. Det indebærer, at rådet skal understøtte
en effektiv og sammenhængende beskæftigelsesindsats på tværs af
kommunegrænser, fagområder og arbejdsløshedskasser.
2. Rådgiver og går i dialog med kommunerne om udviklingen af beskæftigelsesindsatsen. Det indebærer, at rådet skal understøtte og rådgive
kommuner og arbejdsløshedskasser i forbindelse med udvikling af beskæftigelsesindsatsen. Rådet orienteres om de kommunale beskæftigelsesplaner og kan henvende sig til kommunerne med bemærkninger hertil. Rådet har en rådgivende funktion i forhold til bl.a. at bidrage med
parternes viden om arbejdsmarkedet.
3. Samarbejder og koordinerer beskæftigelsesindsatsen med arbejdsløshedskasser og andre aktører, herunder VEU-centre og de regionale
Vækstfora. Det indebærer, at rådet skal indgå i en koordination af beskæftigelses- uddannelses- og erhvervsområdet via et samarbejde med
VEU-centrene og regionerne/de regionale vækstfora, herunder sikre en
drøftelse af, hvordan man bedst muligt kan understøtte og koordinere en
regional udvikling i retning af, at flest mulige ledige kan komme i beskæftigelse, f.eks. i forbindelse med infrastrukturinvesteringerne i den
enkelte region, eller hvordan den regionale indsats – som varetages af de
lokale jobcentre, uddannelsesinstitutioner og væksthuse - kan bidrage til
en koordineret opkvalificering af de ledige f.eks. via midler fra Socialfonden. Rådet kan indgå en partnerskabsaftale med de regionale vækstfora jf. Regeringens vækstpartnerskabsaftale med de regionale vækstfora. Rådet koordinerer endvidere uddannelses- og erhvervsvejledningen.
4. Koordinerer virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet mod områder med
mangel på arbejdskraft og områder med høj ledighed. Det indebærer, at
rådet skal understøtte, at kommunerne samarbejder i forhold til virksomhedsindsatsen, og at kommunerne i beskæftigelsesindsatsen har fo2

kus på områder med mangel på arbejdskraft og på områder med høj ledighed.
5. Godkender den regionale positivliste for den regionale uddannelsespulje. Det indebærer, at rådet drøfter og godkender positivlisten for den regionale uddannelsespulje, jf. § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
6. Varetager opgaver, som efter anden lovgivning er henlagt til rådene. Det
indebærer, at rådet overtager opgaver, som det nuværende regionale beskæftigelsesråd og det lokale beskæftigelsesråd har efter denne og andre
love:
o
o

o

o

o

Modtager underretninger om varsling af større afskedigelser
efter varslingsloven.
Træffer afgørelse om, hvorvidt betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt ved ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere, der ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Træffer afgørelse om dispensation fra rimelighedskravet for
personer, der er i virksomhedspraktik og nytteindsats jf. lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Godkender arbejdsfordelingsordninger i forbindelse med
virksomheder, som i en periode har nedsat produktion, jf. lov
om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Afgiver udtalelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sager om meddelelse af opholdstilladelse på grundlag
af beskæftigelse til tredjelandsstatsborgere.

Derudover videreføres praksis i regi af de regionale arbejdsmarkedsråd,
hvorefter de lokale beskæftigelsesråd afgiver udtalelse til Kriminalforsorgen
om etablering af pladser til samfundstjeneste.
Oversigt over medlemmer og suppleanter til de regionale arbejdsmarkedsråd
RAR Nordjylland
Organisation

DA
DA
DA
DA
DA
DA

Medlem

Frede A. Hansen
Bjarne Smedegaard
Kurt F. Sørensen
Jacob Bøhme Christensen
Birgit Frederiksen
Ann B. Poulsen

Suppleant

Birgitte Messmann Nielsen
Jens Troldborg
3

LO
LO
LO
LO
LO
FTF
Akademikerne
Lederne
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
DH
Regionsråd

Lars Christensen
Aase Quist
Mette Pedersen
Jørn Larsen
Peter Thyregod
Søren Eriksen
Ole Lidegaard
Karina Fisker
Finn Cilleborg
Mai-Britt Iversen
Ulla Vestergaard
Gert Fischer
Jørgen Christensen
Jette Myglegaard
Bente Bang

Lene Haugbølle
Kim Jacobsen
Ivan Ziegler
Ole Madsen
Charlotte Enevoldsen
Britta Mølgaard
Christian Volmer Nielsen
Steen Knørr
Henrik Christensen
Birgit Hansen
Lene Hansen
Bøje Holmsgaard Lundtoft
Danny Juul Jensen
Inger Steen Møller
Arne Nielsen

RAR Vestjylland
Organisation

DA
DA
DA
DA
DA
DA
LO
LO
LO
LO
LO
FTF
Akademikerne
Lederne
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
DH
Regionsråd

Medlem

Jens Ladefoged
Mogens Lindhard
Jeanette Duvander
Tove Kjeldsen
Keld Sandahl
Ann B. Poulsen
Ryan Poulsen
Helge Albertsen
Birgitte Nielsen
Karin Østerby
Claus Clavilla
Helen Sørensen
Ib Kongstad
Bjarne Kragh Jensen
Kenneth Bro
Jørgen Vedel Eriksen
Mads Jakobsen
Bent Brodersen
Torsten Nielsen
Ole Johnsen
Ulla Diderichsen

Suppleant

John Hermansen
Jens Troldborg
Tommy Christensen
Hanne Ebbesen
Jens Klaris
Marianne Køpke
Jens Ole M. Olesen
Thor Jensen
Anders K. Kristensen
Aage Mørch Sørensen
Lars Stampe
Pia Vestergaard
Arne Lindgren
Annette Mosegaard
Simon Vanggard Nielsen
Bente Castenschiold
Steen Jakobsen

RAR Østjylland
Organisation

DA
DA
DA

Medlem

Annette Vittrup
Per Laursen
Maja Bangsgaard

Suppleant

Søren Vanting
4

DA
DA
DA
LO
LO
LO
LO
LO
FTF
Akademikerne
Lederne
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
DH
Regionsråd

Peehr Svensson
Jacob Beck Wätjen
Ann B. Poulsen
Lydia Frydia Callesen
Hans A. Sørensen
Henrik Leth
Inge Jensen-Pedersen
Viggo Thinggård
Thor Jensen
Anna Maria Pålsson
Kirsten Hvid Schmidt
Hans Halvorsen
Thomas Medom
Peter Sørensen
Claus Wistoft
Søren Erik Pedersen
Finn Amby
Ole Jepsen

Agnetha Nielsen
Jens Troldborg
Ole V. Christiansen
Peter Kann
Ulla Gram
Jan Leth Nilesen
Dorthe Hindborg
Helen Sørensen
Mette Hvid Johannesen
Jørgen Munch
Esben Kullberg
Jørgen Madsen
Henrik Alleslev
Christian Boldsen
Jens Mejlvang
Hanne Skallebæk
Hanne Roed

RAR Sydjylland
Organisation

DA
DA
DA
DA
DA
DA
LO
LO
LO
LO
LO
FTF
Akademikerne
Lederne
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
DH
Regionsråd

Medlem

Bo Beck Jørgensen
Lene Stejnicher
Jens Gaarde Gad
Azael Carl Bakit Larsen
Ann B. Poulsen
Sten Jensen
Marita Geinitz
Lars M. Bjørnhardt
Kjeld Agervig Jakobsen
Connie Andersen
Ole Kjær
Brian Errebo-Jensen
Mads Henriksen
Lars Møldrup
Gitte Ottosen
Diana Mose Olsen
Henrik Vallø
Bjarne Jensen
Thomas Andresen
Ellen Dall
Preben Jensen

Suppleant

Jens Troldborg
Henny Kristiansen
Ruth Nykjær
Kurt Almestrand
Marianne Lauridsen
Peder Pedersen
Hanne Nielsen
Birgit Kjærside Storm
Kirsten Nyboe Hansen
Steen Writs Ørts
Jørgen Thøgersen
Frank Schmidt-Hansen
Anni B. Tyrrestrup
Erik Buhl Nielsen
Thorsten Lücke
Mette Bossen Linnet

5

RAR Fyn
Organisation

DA
DA
DA
DA
DA
DA
LO
LO
LO
LO
LO
FTF
Akademikerne
Lederne
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
DH
Regionsråd

Medlem

Erling Møller Nielsen
Jan Steffensen
Merete Nielsen
Bjarne Dideriksen
Charlotte Stigkjær Jacobsen
Simon Neergaard-Holm
Stig Møller
Nina Skov-Lauridsen
Martin Rasmussen
Anne Mette Markussen
Kent Madsen
Anne Jørgensen
Per Diget
Karsten Kjærby Christiansen
Vibeke Ejlertsen
Bo Hansen
Bjarne Nielsen
Steen Møller
Anne Møllegaard Mortensen
Erik Vind Frost
Pia Tørving

Suppleant

Lene Munter
Ann B. Poulsen
Bjarne Elnegaard
Susan Bøg Nielsen
Helle Nielsen
Roger Lundberg
Jannik Frank Petersen
Peter Lund Andersen
Finn Udsen
Svend Erik Larsen
Bruno Hansen
Hans Stavnsager
Dan Gørtz
Henrik Nielsen
Jens Munk
Lisbeth Hansen
Poul Andersen

RAR Sjælland
Organisation

Medlem

DA
DA
DA
DA
DA
DA
LO
LO
LO
LO
LO
FTF
Akademikerne
Lederne
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune

Flemming Kronsten
Helge Lynge Larsen
Helle Jürgensen
Lars Lyngby Sørensen
Jens Troldborg
Jane Møller
John Larsen
Annette Elvensø
Carsten Bloch Nielsen
Lene Ertner
Per Struwe
Camilla Gregersen
Helle Bjerregaard Andresen
Gert Jørgensen
Erik Kjelgaard
Dorte Nybjerg
Marie Stærke

Suppleant

Jørgen Bang-Petersen
Anders Ellegaard
Mads Theilgaard Kofoed
Estrid Husen
Claus Jensen
Henrik Tonnesen
Rikke Kristensen
Ronald Karlsen
Villy Helmer Jørgensen
Flemming Christensen
Githa Nelander
Mogens Haugaard Nielsen
Knud Erik Hansen
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Kommune
DH
Regionsråd

Joy Mogensen
Merete Hornecker
Jan Hendeliowitz

Hanne Brøndel
Søren Munk
Susanne Lundvald

RAR Hovedstaden
Organisation

DA
DA
DA
DA
DA
DA
LO
LO
LO
LO
LO
FTF
Akademikerne
Lederne
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
DH
Regionsråd

Medlem

Benny Max
Leif Elken
Rikke Rye
Michael Hinca
Lotte Hjortlund Andersen
Jens Troldborg
John Westhausen
Lene Lindberg
Christian Grønnemark
Morten Skov Christiansen
Connie Abel
Alice Linning
Lars Qvistgaard
Maria Rose Thyrén
Ole Bjørstrop
Marie-Louise Andreassen
Flemming Brank
Kåre Harder Olesen
Flemming Holst
Alida Fabricius Faustrup
Marianne Stendell

Suppleant

Morten T. Højberg
Jørgen Bang-Petersen
Jette Gottlieb
Bjarne Høpner
Frits Nielsen
Winnie Axelsen
René Nielsen
Morten Bay
Bjarne Rye Nielsen
Henning Kokholm Brænder
Jesper Würtzen
Henrik Brade Johansen
Anette Eriksen
Mette Engelbrecht
Allan Berg Mortensen
Tormod Olsen

RAR Bornholm

Udpegningen er endnu ikke på plads.
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3.2

Dimensionering af pædagoguddannelsen 2015-2016

Indstilling om dimensionering af optaget på pædagoguddannelsen 2015/2016 i Region
Midtjylland.

Til KKR Midtjylland samt Regionsrådet

Resume
Uddannelses- og Forskningsministeriet har anmodet kommunerne og regionen om at indsende
forslag til optagelsespladser på pædagoguddannelsen i Region Midtjylland for det kommende
studieår 2015/2016 senest den 10.marts 2015.

Praktikpladsforum (PPF) har på sit møde den 2.februar 2015 vedtaget at indstille følgende til KKR
Midtjylland, der behandler sagen den 24.februar 2015. Det indstilles:


at optaget på pædagoguddannelsen i Region Midtjylland skal reduceres med 18 pladser
fordelt på 9 pladser i studieåret 2015/2016 og 9 pladser i studieåret 2016/2017



at der således optages 1.275 studerende (inklusiv overbooking på 5%) for studieåret
2015/2016 og 1.266 for studieåret 2016/2017



at optaget jf. bekendtgørelsen om den nye pædagoguddannelse fordeles på de tre
specialer: dagtilbudspædagogik, skole- og fritidspædagogik og social/og specialpædagogik



at fordelingen som udgangspunkt sker ud fra historiske tal for de nuværende kommunalt
ansatte pædagogers fordeling på de tre områder. Her viser en opgørelse fra KRL-systemet
fra september 2014, foretaget af KL, at de 19 midtjyske kommuners medarbejdere fordeler
sig på de tre specialer dagtilbudspædagogik 43%, skole- og fritidspædagogik 23% og for
social/ og specialpædagogik 34%.

Beslutningen om dimensionering af optaget sendes til Uddannelses- og Forskningsministeriet
umiddelbart efter behandlingen i KKR Midtjylland den 24.februar 2015 og i Regionsrådet.

Baggrund
PPF har til opgave en gang årligt at afgive en indstilling til Uddannelses- og Forskningsministeriet
om antallet af uddannelsespladser til pædagoguddannelserne Holstebro, Midt-Vest (Ikast, Viborg,
Thisted), Peter Sabroe, Horsens, Jydsk (Aarhus, Grenå) og Randers.
PPF består af fem medlemmer udpeget af KKR, et medlem udpeget af regionsrådet, et medlem
udpeget af BUPL og et medlem udpeget af SL.
En repræsentant fra uddannelsesinstitutionerne deltager i møderne som tilforordnet. Desuden
deltager en konsulent fra KKR og en administrativ medarbejder fra Region Midtjylland i møderne.

Ringkøbing-Skjern kommune fungerer som sekretariat for PPF. Herudover koordinerer
Ringkøbing-Skjern kommune praktikpladser for de studerende i Region Midtjylland.

Sagsfremstilling
Tabellen nedenfor viser sidste års dimensionering i forhold til det faktiske antal optagne i
2014/2015 på pædagoguddannelserne i henholdsvis den østlige og vestlige del af regionen. Til
den østlige del regnes Peter Sabros, Horsens, Jydsk (Aarhus, Grenå) og Randers. Til den vestlige
del regnes Holstebro og Midt-Vest (Ikast, Viborg, Thisted)
Dimensionering og faktiske optag på uddannelserne 2014/2015
Øst
Vest
Samlet
Dimensionering inkl.
704
580
1284
5% optag* Thisted**
Faktiske optag
704
580
1284
2014/2015
*Pædagoguddannelserne har mulighed for at optage 5% flere studerende end der er dimensioneret, idet der kan
forventes frafald af studerende i uddannelsesforløbet. Overskridelse af dimensioneringen inkl.overbooking (5%)
medfører en reduktion i taxametertilskuddene.
**Tallet er inklusiv optag af 64 studerende i Thisted

Praktikpladsforum drøftede i november måned en eventuel reduktion i optaget på
pædagoguddannelsen set i lyset af pædagoguddannelsens udfordringer såvel i forhold til
studerendes praktikpladser som i forhold til færdiguddannedes fremtidige
beskæftigelsesmuligheder. Samtidig havde VIA og ministeriet en dialog om disse udfordringer,
som endte ud i et forslag om at reduceret optaget på pædagoguddannelsen i Region Midtjylland
med 18 pladser i perioden 2015-2018. Praktikpladsforums indstilling betyder, at denne reduktion
gennemføres over en kortere periode nemlig i optagene 2015/2016 og 2016/2017

Praktikpladsforums indstilling til KKR Midtjylland om dimensionering af optaget på
pædagoguddannelsen i studieåret 2015/2016
Praktikpladsforum har på sit møde den 2.februar 2015 vedtaget at indstille følgende til KKR
Midtjylland, der behandler sagen den 24.februar 2015.
Det indstilles, at der optages 1.275 studerende i studieåret 2015/2016 med en fordeling mellem
uddannelsesstederne, som det fremgår af nedenstående tabel. Det indstilles:


at optaget på pædagoguddannelsen i Region Midtjylland reduceres med 18 pladser fordelt
på 9 pladser i 2015/2016 og 9 pladser i 2016/2017



at der således optages 1.275 studerende (inklusiv overbooking på 5%) for studieåret
2015/2016 og 1.266 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 som udgangspunkt sker ud fra historiske tal for de nuværende kommunalt
ansatte pædagogers fordeling på de tre områder. Her viser en opgørelse fra KRL-systemet

fra september 2014, foretaget af KL, at de 19 midtjyske kommuners medarbejdere fordeler
sig på de tre specialer dagtilbudspædagogik 43%, skole- og fritidspædagogik 23% og for
social/ og specialpædagogik 34%.

Beslutningen om dimensionering af optaget sendes til Uddannelses- og Forskningsministeriet
umiddelbart efter behandlingen i KKR Midtjylland den 24.februar 2015 og i Regionsrådet.

Fordeling mellem uddannelsesstederne
Det indstilles, at fordelingen mellem uddannelsesstederne bliver:

Dimensionering:
Optagelse 2014-15 Ændring
i 15-16
Uddannelsessted
Inkl. 5%
Holstebro
170
-2
Viborg
166
-2
Viborg (net)
64
0
Thisted
64
0
Ikast
116
-1
Randers
106
-1
30
0
Grenaa
(kun september)
Aarhus
438
-2
Horsens
130
-1
I alt

1284

-9

Fordelingen ovenfor på de to årlige optag skal ses som vejledende i forhold til det enkelte
uddannelsessted, idet der normalt optages flere studerende i september end i februar.

På vegne af Praktikpladsforum

Karsten B. Sørensen
Formand

3.3

Rammeaftale for væksthusene efter 2015

NOTAT

Notat til KKR - Væksthusene - baggrundsnotat til
KKR
Kommunerne overtog fra 2007 ansvaret for erhvervsservice som led i
kommunalreformen. Kommunerne stiftede i den forbindelse væksthusene
på grundlag af en aftale mellem KL og Økonomi- og Erhvervsministeriet
fra 2006.
Væksthusene er organiseret som selvstændige erhvervsdrivende fonde, der
er stiftet af kommunerne og forankret i ”Lov om Erhvervsfremme”. Frem
til 2011 blev Væksthusene finansieret af staten, men pr. 1/1 2011 overgik
finansiering og styring til kommunerne.

Den 27. januar 2015
Sags ID: SAG-2015-00594
Dok.ID: 1962164
FAL@kl.dk
Direkte
Mobil 2336 4456
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
Telefon
www.kl.dk
Side 1/7

Opgaver
Væksthusene har følgende opgaver:
• De skal uvildigt og uden vederlag hjælpe virksomheder med at kortlægge
deres vækstpotentiale og udarbejde en vækstplan, og væksthusene skal
henvise til private og offentlige tilbud, der kan medvirke til at realisere
vækstpotentialet.
• De skal være knudepunkter i et sammenhængende rådgivningssystem,
hvor væksthusene skaber samarbejde mellem aktørerne og er dynamoer i
udvikling af initiativer, der styrker vækstkulturen og væksten hos
virksomhederne.
• De skal være operatører på projekter, der skaber vækstmuligheder for
virksomhederne, fx projekter udbudt af kommunerne, regionerne, staten
eller EU.
De indgår i det generelle erhvervsfremmesystem, jf. figur 1 nedenfor.
Systemet fungerer overordnet ved at virksomheder visiteres fra bl.a. den
lokale erhvervsservice til væksthuset, såfremt virksomheden vurderes at
have et vækstpotentiale. Væksthuset kan så efter end kortlægning og

vejledning henvise til privat rådgivning, relevante programmer eller andre
erhvervsfremmetilbud eller vidensinstitutioner. I modellen er indbygget et
no wrong door-princip, hvor virksomhederne henvises til rette aktør og rette
vejledning, uanset hvor de starter. I modellen ligger desuden et princip om
cirkularitet, dvs. at der skal være tilbud til virksomhederne, som de kan
benytte i takt med at de vokser og får behov for nye typer vejledning.

Figur 1: Den generelle erhvervsfremmemodel

Væksthusene samarbejder tæt med andre erhvervsserviceaktører, herunder
regionerne, forsknings- og vidensinstitutioner, private rådgivere, Danmarks
Eksportråd og andre offentlige og private erhvervsfremmeaktører.
Væksthusene må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til private
aktører.
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.
Evalueringen af væksthusene i 2013 peger imidlertid på, at der især i
forhold til varetagelse af knudepunktsfunktionen er meget store regionale
udsving i den del af ydelsen, der angår kompetenceudvikling af den lokale
erhvervsservice. Dette understøttes af en efterfølgende kortlægning
foretaget af Pluss i 2014.
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Figur 2: Finansiering af kompetenceudvikling fordelt på væksthuse. Kilde: Pluss 2014

Væksthusenes økonomi
Væksthusenes samlede indtægter i 2012 (opgjort i forbindelse med
evaluering 2013) udgjorde jf. figur 3 nedenfor 326,8 mio. kr. (excl.
egenfinansiering fra virksomheder). Heraf kom 94,9 mio. kr. fra det
kommunale basistilskud (PL-reguleres), mens resten var program- og
projektfinansiering fra stat, region og kommuner (incl. medfinansiering fra
EU). Det samlede personaleforbrug var i 2012 på 201 årsværk.

Figur 3: Væksthusenes økonomi 2012

Væksthusenes kundegrundlag
Antallet af nyetablerede virksomheder er i moderat vækst i alle regioner
efter et markant dyk som følge af finanskrisen i 2008, jf. figur 3 nedenfor.
Den store underskov af små og mellemstore virksomheder bidrager mere til
den samlede værditilvækst end i de fleste andre lande. Det er i den
sammenhæng væsentligt, at der er et offentligt erhvervsfremmesystem, der
har tilbud og services, som bidrager til at virksomheder formår at overleve
og ikke mindst skabe værdi og beskæftigelse.
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Figur 4: Nyregistreringer pr. 2. kvartal 2014, kilde: Erhvervsstyrelsen

Opgørelser over nyregistreringer fordelt på de fire største brancher på
landsplan viser, at væksten i antal virksomheder er inden for vidensservice,
mens der for engros- og detailhandel, bygge og anlæg samt industri er en
nedadgående tendens, jf. figur 5.

Figur 5: Nyregistreringer i de 4 største brancher, kilde: Erhvervsstyrelsen

Organisering og styring
KL og regeringen indgår i forbindelse med økonomiaftalen en årlig aftale
for væksthusene. Aftalen indeholder nationale mål for aktivitetsniveau,
resultater, kundetilfredshed, kvalitet og effekt af indsatserne i det
kommende år. Herefter indgår væksthusene resultatkontrakter med de
respektive KKR, der indeholder de regionale mål for indsatsen. Endeligt
kan væksthusene indgå lokale samarbejdsaftaler med kommuner og udvalgte
samarbejdspartnere. Styringskæden illustreres af figur 6 nedenfor.
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Figur 6: Styringskæde for væksthusene

Erhvervsstyrelsens resultatmåling fra 2013 viser, at væksthusene til sammen
gennemførte over 2.000 vækstkortlægninger for vækstiværksættere og –
virksomheder. Yderligere 3.500 virksomheder deltog i konferencer,
workshops etc. Væksthusenes kunder havde i gennemsnit højere vækst i
beskæftigelsen (4,8 pct. point), omsætningen (5,0 pct. point) og eksporten
(2,6 pct. point) end kontrolgruppen af virksomheder.
Bag gennemsnitstallene ligger markante regionale forskelle, jf. figur 7-9
nedenfor.

Figur 7: Vækst i beskæftigelsen i procent for væksthusets kunder i 2013 sammenlignet med
kontrolgruppe
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Figur 8: Vækst i omsætning i procent for væksthusets kunder i 2013 sammenlignet med
kontrolgruppe

Figur 9: Vækst i eksport i procent for væksthusets kunder i 2013 sammenlignet med kontrolgruppe

Kommunernes tilfredshed med væksthusene
Analysen De kommunale rammer for vækst og erhvervsudvikling i Danmark, 2014,
foretaget for KL og Erhvervs- og Vækstministeriet viser, at der er en
overvejende tilfredshed fra kommunernes side med væksthusenes
programmer og projekter, faglige forudsætninger og kvalifikationer.
Tilfredsheden er lidt lavere, når det kommer til den gensidige
henvisningspraksis, jf. figur 10 nedenfor.

6

Figur 10: Kommunernes vurdering af sammenhængen til væksthusenes ydelser. Kilde: De
kommunale rammer for vækst og erhvervsudvikling i Danmark, 2014
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3.3

Rammeaftale for væksthusene efter 2015

København, den
Udkast til rammeaftale for væksthusene (version 1)
Mellem
Erhvervs- og vækstministeriet
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
og
KL
Weidekampsgade 10
2300 København S
I det følgende benævnt ”parterne”.
Baggrund
Væksthusene blev grundlagt i 2007 på grundlag af en aftale mellem KL og
Økonomi- og erhvervsministeriet fra 2006. Kommunerne overtog fra 2007
ansvaret for erhvervsservice som led i kommunalreformen, men ministeriet
har i en overgangsperiode fra 2007–2010 styret midlerne til erhvervsservice.
Fra 2011 overtog kommunerne styring og finansiering af væksthusene med
en kompensering via regulering af bloktilskuddet.
Den nuværende rammeaftale for væksthusene, indgået mellem regeringen
og KL d. 15/6 2009, udløber i 2015.
Parterne har i forbindelse med ØK15 aftalt at indgå en ny rammeaftale om
væksthusene efter 2015, der fortsat kan sikre et sammenhængende
erhvervsfremmesystem til gavn for virksomheder og vækst i Danmark.
Formål
Formål
Væksthusene spiller en central rolle i regeringens vækststrategi.
Styrende principper for væksthusene
KL og EVM er ligeledes enige om, at EVM fortsat stiller fælles systemer til
rådighed (fx CRM, hjemmeside, intranet og brugerevaluering), mindst 2

2/2

gange årligt offentliggør statistikker for væksthusenes mål og kunder, samt
løbende har dialog med væksthusene og repræsentanter for de private
rådgivere om udviklingen på rådgivermarkedet.
Samarbejdet mellem KL og EVM
På den baggrund er KL og EVM enige om at indføre følgende aftalesystem:


KL og regeringen ved EVM indgår hvert år i oktober/november en
aftale om fælles mål for væksthusene det kommende år med fokus
på aktivitetsniveau, henvisningsomfang, kundetilfredshed, vækst i
vejledte virksomheder, fælles tilbud og statslige initiativer, der kan
understøtte væksthusenes mål.



De enkelte KKR indgår hvert år i december aftaler om det
kommende år med væksthusene med udgangspunkt i den nationale
aftale.



Hvert år i januar mødes parterne for at vurdere, om målene for de 5
væksthuse er i overensstemmelse med den samlede aftale.



KL og EVM mødes hvert år i maj for at gøre status for væksthusene
og kommunernes finansiering, og for at drøfte væksthusenes strategi
og samspil med nationale initiativer og private rådgivere.

Økonomi
Kommunerne vil blive kompenseret for de nye opgaver via en regulering af
bloktilskuddet fra 2011 og frem. Regeringen og KL er enige om, at midlerne
skal bruges til væksthusene. Retningslinjerne for administration af aftalesystemet, herunder adgangen til fælles systemer, aftales mellem KL og
EVM inden udgangen af 2009.
Kommunernes finansiering af væksthusene opgøres hvert år i maj i
forbindelse med det årlige møde mellem KL og EVM, og finansieringen for
det kommende år bekræftes i den årlige økonomiaftale mellem staten og KL
Evaluering
EVMs løbende opgørelser af målopfyldelse og statistikker for kunderne
suppleres hvert tredje år med en ekstern evaluering, næste gang i 2012.
Denne aftale tages op til fornyet drøftelse i 2015.

3.6

Fordeling af forhøjet flygtningekvote 2015

Til borgmesteren

Procedure for fordeling af flygtninge i 2015
KL’s bestyrelse har på sit møde den 22. januar 2015 behandlet den forståelse, som KL og regeringen indgik den 8. januar 2015 om integrationsindsatsen. Der er mellem KL og regeringen enighed om, hvordan processen for
fordelingen af flygtninge i 2015 skal være.

Den 23. januar 2015

Sags ID: SAG-2014-06998
Dok.ID: 1965042

Weidekampsgade 10
Postboks 3370

Fastsættelse af kommunekvoter for 2015 sker efter en proces, hvor kommuner, der ønsker at tage ekstra flygtninge udover den matematiske kvote,
melder dette ind til KL senest den 1. marts 2015. Herefter vil de foreløbigt
beregnede kommunekvoter for de kommuner, der ikke ønsker at tage ekstra
flygtninge blive genberegnet og meldt ud senest 1. april 2015.
Baggrunden er, at Udlændingestyrelsen i december 2014 udmeldte en forhøjelse af landstallet fra 4.000 til 12.000 flygtninge, der skal modtages og b oligplaceres i kommunerne i 2015.
Normalt er det KKR, der tager stilling til, om der skal indgås en frivillig
aftale om fordeling mellem kommunerne inden for regionen. Hvis ikke der
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.
./.

I forståelsen mellem KL og regeringen er der et ønske om at tilskynde
kommuner til at modtage flygtninge ud over den beregnede kvote, jf. den
vedlagte foreløbige tekniske fordeling fra Udlændingestyrelsen for 2015.
Derfor er det besluttet, at KL beder 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 inden den 1. marts 2015. Ved at
benytte dette link www.kl.dk/flygtninge2015 er der mulighed for at melde
ind, hvor mange ekstra flygtninge, udover den beregnede kommunekvote,
kommunen ønsker at modtage.

2300 København S

www.kl.dk
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På baggrund af de indmeldte tal vil KL og Udlændingestyrelsen trække de
samlede ekstra flygtninge fra landstallet, hvorefter der beregnes nye kommunekvoter for de kommuner, der ikke har indmeldt et ønske om et forhøjet antal flygtninge. Udlændingestyrelsen vil på den baggrund fastsætte de
endelige kommunekvoter senest den 1. april 2015.
Som nævnt er landstallet i 2015 fastsat til 12.000 flygtninge. Hvis landstallet
viser sig at blive større, og der skal fastsættes nye kommunekvoter, vil
kommuner, der har taget flere flygtninge end den matematiske fordeling
tilsiger i første omgang, kunne modregne det antal flygtninge, de allerede
har taget ekstra, i de nye kvoter.
Beslutningen om en særlig proces for fastsættelse af kommunekvoter vedrører alene 2015. Fordeling af flygtninge i 2016 på regions- og kommuneniveau vil således følge den sædvanlige procedure, hvor det er KKR, der drøfter indgåelse af eventuelle frivillige aftaler.
Økonomisk håndsrækning ved at tage flere flygtninge
I forståelsen mellem regeringen og KL er der enighed om, at regeringen vil
udmønte 125 mio. kr. til investeringer i kommunerne, og at regeringen vil
søge tilslutning til, at der herudover ydes et ekstraordinært integrationstilskud på 200 mio. kr. i 2015.
Tilskuddet på 125 mio. kr. fordeles på baggrund af den andel af flygtninge,
som den enkelte kommune modtager ud over den fordeling af flygtninge på
4.000, som allerede er fordelt på kommuner. Fordelingen vil således tage
højde for, at de kommuner, der modtager flest af de ekstraordinært tilkomne flygtninge, får en økonomisk håndsrækning.
Tilskuddet på 200 mio. kr. vil blive fordelt på baggrund af oplysninger om
grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte i 2014 som tillægges
antal personer, der indgår i de fastsatte kommunekvoter pr. 1. april 2015.
Tilskuddet vil være en håndsrækning til kommuner, som i 2015 oplever udfordringer med udgifter til både flygtninge og familiesammenførte.
./.

Af det vedlagte bilag fremgår en kort beskrivelse af økonomien på
integrationsområdet.
Med venlig hilsen

Martin Damm
Kristian Wendelboe
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Sundhedsaftalen 2015-2018 - status

NOTAT

Procesplan for Sundhedskoordinationsudvalgets arbejde med sundhedsaftalen 2015 – 18.
Indledning
Procesplanen redegør for, hvorledes Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) i Region Midtjylland vil arbejde
med sundhedsaftalen i aftaleperioden fra 2015 – 18. Fokus for SKU vil være på den politiske del af aftalen
og herunder særligt de politiske mål og sigtelinjer. Den faglige og administrative del sundhedsaftalen skal
virke understøttende i forhold til de politiske mål og visioner.
Det er en grundlæggende præmis for SKU´s arbejde med sundhedsaftalen, at der er en høj grad af gennemsigtighed i de politiske beslutninger og de prioriteringer SKU foretager. Derfor er der opstillet tre bevæggrunde, for SKU´s valg af emner og mål, der skal dagsordenssættes indenfor de enkelte år i aftaleperioden
2015 – 18. De tre er:
Politisk aktualitet (Hvilke sundhedspolitiske emner er aktuelle på den landspolitiske, regionale og
kommunale dagsorden?)
De institutionelle udfordringer (Lovgivning, faglige retningslinjer m.m.)
De største udfordringer for det nære sundhedsvæsen (SKU vil ud fra en faglig og økonomisk vurdering dagsordenssætte de temaer, der har den største tyngde).
Foruden at søge gennemsigtighed i beslutningsprocessen er det centralt for SKU, at der sker en kontinuerlig
inddragelse af de politiske organer i kommunerne og regionen, praksissektoren og ikke mindst borger og
pårørende interesser. Gennem dialogen med de forskellige interessenter skabes forståelse og opbakning til
de konkrete tiltag i sundhedsaftalen. I den forudgående sundhedsaftaleperiode har SKU med succes afholdt
fællesmøder med kommunale udvalgsformænd og udvalgte regionsråds politikere omkring dagsorden for det
nære sundhedsvæsen. Det er hensigten at udvikle og styrke disse fællesmøder og samtidig anvende andre
metoder, som f.eks. bredt funderede og politiske drevne temakonferencer. Konferencerne afholdes for at
styrke dialogen og den bredere politiske commitment til sundhedsaftalen.
Proces
For hvert år i sundhedsaftaleperioden 2015 – 2018 skal SKU vælge, hvilke emner og mål indenfor rammen
af sundhedsaftalen, der skal behandles politisk i udvalget. Herudover skal SKU i henhold til bekendtgørelsen
for sundhedsaftalen sikre, at der hvert år foretages en evaluering af indsatsen på de enkelte aftaleområder i
sundhedsaftalen. Fra administrationens side lægges der op til, udover den årlige evaluering af sundhedsaftalen, at der for hvert af de fire årlige møder i SKU behandles et tema med tilhørende mål fra sundhedsaftalen. Temaerne sætter rammen for de enkelte møder, men samtidig er det vigtigt, at se møderne i forlængelse af de politiske mål og visioner, der opsat for sundhedsaftalen. F.eks. vil det første foreslåede temamøde i
2015, ”Akutområdet”, binde an til de politiske mål i sundhedsaftalen om tryghed for borgerne i sektorovergange og behovet for reducering i akutte indlæggelser samt binde an til visionen om mindskelse af den sociale ulighed i sundhed.

1

Der igangsættes initiativer i alle fire aftale år. Sundhedsaftalen skal være dynamisk og opfølgningen og justering af aftalen vil derfor kunne ske løbende. Kadencen for de enkelte initiativer vil varigere alt efter omfang og karakter. F.eks. vil nogle tiltag være udvikling af helt nye områder, mens andre vil omhandle tilpasning af eksisterende indsatser. Arbejdet i SKU bør i videst mulige tilfælde tage højde for den regionale og de
kommunale budgetlægninger, så de konkrete tiltag fra sundhedsaftalen bliver sat på budgetdagsorden lokalt.
Hvert år i aftaleperioden vil der i andet kvartal ske opfølgning på sundhedsaftalen. Første opfølgning vil blive
foretaget i andet kvartal 2016.
Tidsplan
Nedenstående er en skematisk oversigt til SKU´s arbejde med sundhedsaftalen i 2015. Der vil i andet kvartal 2015 blive udarbejdet et lignende skema for 2016.
Tids- og procesplan for Sundhedsaftalen 2015
Møde
Tema

27. marts

4. juni

19. oktober

9. december

”Akutområdet”

Genoptræning

Børn & Unge med psykiske
problemer

Forebyggelse
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Regnskab 2014 og budget 2015 for fælles aktiviteter

Koordinering af fælleskommunale aktiviteter i KKR Midtjylland
2012

2013

Regnskab

Regnskab

2014 revideret
budget

2014regnskab

2015 Budget

Indtægter
4.301.200,00

4.301.200,00

4.357.975,84

4.357.976,00

4.415.501,12

1.264.090,00

1.924.620,00

1.600.000,00

1.379.055,00

1.600.000,00

137.130,00

411.390,00

500.000,00

345.900,00

0,00

524.846,22

720.392,00

1.152.200,00

1.124.074,29

1.437.000,00

0,00

250.000,00

275.000,00

250.000,00

25.000,00

KD-net

694.152,32

871.282,00

895.000,00

772.907,57

895.000,00

Politiske møder, aktiviteter m.v.

129.583,00

267.570,00

400.000,00

307.875,60

350.000,00

Analyser m.v

428.008,30

38.963,00

550.000,00

465.078,63

100.000,00

Tilskud fra kommunerne
Udgifter
Socialsekretariatet
Metodeudvikling
Sundhedssekretariat
Projektleder, sundhedsprojekt

Årets resultat

1.123.390,16

-183.017,00

-1.014.224,16

-286.915,09

8.501,12

Overført fra tidligere år

1.802.987,65
2.926.377,81

2.926.377,81
2.743.360,81

2.743.360,81
1.729.136,65

2.743.360,81
2.456.445,72

2.456.445,72
2.464.946,84

Overføres til næste år

kd-net sekretariatet 21.01.2015

22-01-2015/Inger B. Nehm/mobil 4022 6943/mail: inbn@norddjurs.dk
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KKR Midtjyllands deltagelse i Folkemødet 2015

KKR Midtjylland på Bornholm den 11. – 12. juni 2015
Deltagere fra KKR Midtjylland

Delt. i KKRmødet d. 12.

Spiser
med

Hotel
11.-12..

Fælles fly ud
11. juni

hjem 12. juni

Fælles fly

Nils Borring, Favrskov

J

J

J

J

J

Kirsten Terkilsen, Hedensted

J

J

J

J

J

Kent Falkenvig, Herning

J

J

J

J

J

H. C. Østerby, Holstebro

J

J

J

J

J

Peter Sørensen, Horsens

J

J

J

J

J

Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande

J

J

J

J

J

Erik Flyvholm, Lemvig

J

J

J

J

J

Jan Petersen, Norddjurs

J

J

J

J

J

Uffe Jensen, Odder

J

J

J

J

J

Claus Omann Jensen, Randers

J

J

J

N

N

Iver Enevoldsen, Ringkøbing-Skjern

J

J

J

J

J

Marcel Meijer, Samsø

J

J

To-Sø

N

N

Steen Vindum, Silkeborg

J

J

J

J

J

Jørgen Gaarde, Skanderborg

J

J

J

J

J

Peder Chr. Kirkegaard, Skive

J

J

J

J

J

Mads Jakobsen, Struer

J

J

J

J

J

Claus Wistoft, Syddjurs

J

J

J

J

J

Torsten Nielsen, Viborg

J

J

J

J

J

Jacob Bundsgaard, Aarhus

J

J

N

J

N

Per Møller Jensen, Viborg

J

J

J

J

J

Hanne Bæk Olsen, Silkeborg

N

N

N

N

N

Niels Viggo Lynghøj Christensen, Struer

J

J

J

J

J

Henning Jensen Nyhuus, Randers

J

J

J

J

J

Henrik Alleslev, Hedensted

J

J

J

J

J

Tage Nielsen, Skanderborg

J

J

J

J

J

Ditte Staun, Odder

J

J

J

J

J

Marc Perera Christensen, Aarhus

J

J

J

J

J

Kirstine Bille, Syddjurs

J

J

J

J

J

Hans Okholm, Silkeborg

J

J

J

J

J

Pia Vestergaard, Ringkøbing-Skjern

J

J

J

J

J

Jens Meilvang, Norddjurs

J

J

J

J

J

Søren Olesen, Holstebro

J

J

J

J

J

Simon Vanggard-Nielsen, Ikast-Brande

J

J

J

J

J

Ove Kent Jørgensen, Viborg

J

J

J

J

J

Knud N. Mathiesen, Aarhus

J

J

J

J

J

Peter Hegner Bonfils, Aarhus

J

J

J

J

J

Jørn Vedel Eriksen, Herning

N

N

N

N

N

Preben Christensen, Ikast-Brande

J

J

J

J

J

Jesper Kaas Schmidt, Norddjurs

J

J

J

J

J

Henning Hansen, Ikast-Brande

J

J

J

J

J

Jonna Holm Pedersen KKR sek.

J

J

J

J

J

Eva Glæsner KKR sek.

J

J

J

J

J

KKR Midtjylland på Bornholm den 11. – 12. juni 2015
Øvrige deltagere

Delt. i KKRmødet d. 12.

Spiser
med

Hotel
11.-12..

Fælles fly ud
11. juni

Jester Thyrring Møller, Hedensted

J

N

J

J

J

Kim Kofoed, Norddjurs

J

N

J

J

N

Lisbeth Binderup, Skanderborg

J

N

J

J

J

Evt. yderligere fra Randers
Evt. yderligere fra B.R.A.

10. februar 2015 / egl@kl.dk / 40156525

Fælles fly
hjem 12. juni
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KKR Midtjyllands deltagelse i Folkemødet 2015

NOTAT
Program og rejseplan - Bornholm 2015
Torsdag den 11. juni
Mødes i Karup lufthavn
Afgang Karup
Ankomst Rønne lufthavn og med bus til:
Strandhotel Balka Søbad
Vestre Strandvej 25, Balka
3730 Nexø
Gruppemøder
Frokost
KKR møde
Værelsescheckin (senest)
Fælles afgang med bus til Allinge
Ankomst til Folkemødet
Middag på no. 9 i Allinge
Fælles transport til Hotel Balka Søbad

Fredag den 12. juni
Dagen til egen disposition
Fælles afgang med bus til Allinge bagagen bliver i bussen
Afgang med bus fra Allinge
Mødes i lufthavnen i Rønne
Afgang Rønne
Ankomst Karup

Tidspunkt
08:15
09:00
10.10

KKR
MIDTJYLLAND

Den 3. februar 2015
Sags ID: SAG-2014-06281
Dok.ID: 1953794
EGL@kl.dk
Direkte

11.00
11:30
12.00
13.45
14:00
14.45
19.00
00:30

10.00
17.45 ?
18.15 ?
19.00 ?
20.10 ?

Mobil 4015 6525
Aarhus Kommune
Aarhus Rådhus
Rådhuspladsen
8000 Aarhus C
www.kl.dk/kkr-midtjylland
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