
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 12. sep-
tember 2014 

SAG-2014-05668 egl 

 

Baggrund 

Referat fra møde i KKR Midtjylland er udsendt pr. mail den 19. septem-

ber 2014 og kan desuden ses på linket her: referat 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland godkender referat fra mødet den 12. 

september 2014. 

 

      

Beslutning 

Referatet blev godkendt 

 

  

http://www.kl.dk/menu/Referat-af-mode-i-KKR-Midtjylland-den-12-september-2014-id164741/
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2. Siden sidst  

 

 

2.1. Orientering 

SAG-2014-05668 jhp/egl 

 

Baggrund 

KKR Midtjylland orienteres bl.a om følgende: 

 

Dialogforum Midtjylland 

Der var møde i Dialogforum Midtjylland den 15. september 2014. Dia-

logforum havde på dette møde fokus på brugen af velfærdsteknologi i 

Ikast-Brande kommune samt på Socialtilsynet. Materiale fra mødet kan 

ses på linket her: Dialogforum Midtjylland 

 

Åbenhed overfor interesseorganisationer 

KKRs formandskab får en del henvendelser fra de faglige organisationer 

aktuelt fx vedr. beskæftigelsesreformen og beredskabet. Formandsskabet 

er åbent overfor sådanne henvendelser og stiller gerne op til drøftelser 

med de regionale interesseorganisationer.  

 

Flygtninge og asylansøgere 

Der forventes en betydelig stigning i flygtningeantallet fremover, hvilket 

ses af de mange asylansøgere, der nu kommer til landet. Udlændingesty-

relsen har i brev af 29. september, der er sendt til alle kommuner, gjort 

opmærksom på, at processen for fordelingen af de yderligere flygtninge, 

der måtte få opholdstilladelse i 2015 endnu ikke kendes. Samtidig med-

deles, at stigningen i 2014 vil blive fordelt administrativt ved forholds-

mæssig forhøjelse af den allerede fastsatte kvote for den enkelte kom-

mune, da denne stigning ikke forventes at overstige 50% og derfor ikke 

kræver politiske godkendelse. 

 

./. Faktaark vedr. Flygtninge og asylansøgere 

 

Prioritering af temaer til den regionale vækst- og udviklingsstrategi (VUS) 

Der afholdes i november og december workshops om de regionale ud-

fordringer med henblik på prioritering af temaer til VUS i Regionsrådet i 

januar 2015. Vækstforums oplæg hertil fremsendes medio december til 

udtalelse i kommunerne og KKR med frist for bemærkninger via mail ca. 

den 5. januar.  

 

http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/KKR---Kommunekontaktrad/KKR-Midtjylland/Dialogforum-Midtjylland/
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Vækstforums udfordringsredegørelser og oversigt over workhhops ses 

på disse links: Udfordringsredegørelser      Workshops 

 

Praktikpladser til pædagogstuderende 

Det har ikke før været mangel på praktikpladspladser til pædagogstude-

rende. Men der er fra og med sommeren 2014 indført en ny pædagogud-

dannelse, samtidig med at der er indført en overgangsordning således, at 

de der påbegyndte uddannelsen 2013 også følger den nye pædagogud-

dannelse. Primo november mangler der  38 praktikpladser til studerende 

i Aarhus (fordelt på 6 pladser, der skal i praktik i skole-fritidsområdet og 

32 pladser indenfor specialområdet, der skal i praktik den 1. december 

2014). KD-net har anmodet alle kommuner om at være behjælpelige med 

at finde praktikpladser. 

 

./. Forklaring på problemstilling i forhold til pædagogstuderendes praktik-

pladser. 

./. KKR Midtjyllands dimensionering af pædagogpladser, herunder forde-

ling,  VIA, marts 2014.  

 

 Bedre Balance-initiativet 

 61 ud af landets 64 kommuner udenfor Hovedstadsområdet er med i 

initaitivet ”Bedre Balance”, herunder samtlige 19 kommuner i den mid t-

jyske region (en række kommuner heraf har også andre temaer, som de 

arbejder med i udligningsdiskussionen). Bedre Balance-initiativet har 

baggrund i en analyse af kommunernes økonomiske vilkår, som grund-

læggende viser, at kommunerne i hovedstadsområdet har markant lavere 

skatteprocent og højere serviceniveau end resten af landet.  

 

En bedre balance mellem landets kommuner skabes derfor bedst ved at 

afskaffe hovedstadsudligningen og samtidig hæve landsudligningen. Der 

arbejdes derfor pt. for, at der i det kommende kommissorium for Finan-

sieringsudvalgets arbejde står, at hovedstadsudligningen skal afskaffes - 

eller alternativt undersøges nærmere. http://www.bedrebalance.nu/ 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland tager orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning 

Der er god opbakning til KKR-mødet på Bornholm. De sidste opfordres til 

at give respons. Programmet tilrettelægges som de foregående år, hvor 

KKR-mødet afholdes første dag. Dvs. KKR-mødet flyttes fra den 12. 

juni til den 11. juni lige efter en tidlig frokost. 

Praktikpladser: De sidste praktikpladser er fundet.  

http://www.rm.dk/regional+udvikling/strategier+og+politikker/en+ny+regional+v%c3%a6kst-+og+udviklingsstrategi
http://www.rm.dk/regional+udvikling/strategier+og+politikker/en+ny+regional+v%c3%a6kst-+og+udviklingsstrategi/arrangementer+2014
http://www.bedrebalance.nu/
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Bedre balance: Der var enighed om, at udligningsdiskussionen er komplice-

ret, også mere end det fremgår af ”Bedre balance”. ”Bedre balance”  er 

let at formidle og sætter fokus.  Der er dog også andre elementer i udlig-

ningsdebatten, som fx kan ses på http://rimeligudligning.nu/ 

 

 

 

 

 

  

http://rimeligudligning.nu/
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3. Regionalpolitiske sager  

 

 

3.1. Status på sammenlægning af beredskabsenheder 

SAG-2014-05668 jhp 

 

Baggrund 

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og rege-

ringen er det besluttet at reducere de 87 kommunale beredskabsenheder 

til 20 enheder.  

 

Formandskabet for KL og formandskaberne i de 5 kommunekontaktråd 

har drøftet status for sammenlægningen af beredskabet den 30. oktober 

2014 og, der tegner sig pt. 23-24 fremtidige beredskabsenheder. På den 

baggrund drøfter KKR Midtjylland, hvorvidt Midtjylland kan bidrage til, 

at man samlet set når et antal på 20 beredskabsenheder. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter, hvorvidt sammenlægningen af 

redningsberedskaber i Midtjylland kan bidrage til, at man på landsplan 

når et antal på 20 redningsberedskaber. 

 

Sagsfremstilling 

For landet som helhed tegner der sig pt. 23-24 fremtidige beredskabsen-

heder.  

 

Formandskabet for KL har på den baggrund bedt de enkelte kommune-

kontaktråd om at arbejde frem mod et lavere antal beredskabsenheder i 

de enkelte regioner.  

 

På møde mellem KL´s formandskab og formandskaberne for kommune-

kontaktrådene den 30. oktober 2014, blev der opsat følgende måltal for 

de enkelte kommunekontaktråd: 3 i Nordjylland, 5 i Midtjylland, 4 i Syd-

danmark, 3 på Sjælland og 3 i Hovedstaden (foruden Bornholm). Det er 

KL s vurdering, at regeringen vil stå fast på, at der maksimalt må være 20 

beredskabsenheder pr. 1. januar 2016. 

 

I Midtjylland tegner der sig pt. dannelsen af 6 beredskabsenheder: 

1. Randers, Syddjurs, Norddjurs og evt. Favrskov og Mariagerfjord 

2. Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø 

3. Horsens og Hedensted 

4. Ringkøbing-Skjern, Herning og Ikast-Brande 
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5. Viborg og Silkeborg og evt. Favrskov 

6. Skive, Lemvig, Holstebro og Struer. 

 

For de øvrige KKR’er tegner der sig pt. følgende billede: 

• I KKR Nordjylland arbejdes der med en model med 4 beredskabsen-

heder 

• I KKR Syddanmark arbejdes der med 4 fremtidige beredskabsenhe-

der 

• I KKR Sjælland arbejdes der ligeledes med en model med 4 fremtidi-

ge beredskabsenheder 

• I KKR Hovedstaden tegner der sig til at blive 4-5 beredskabsenheder 

foruden Bornholm.  

 

På KD-net mødet den 31. oktober 2014, blev der gjort status for sam-

menlægningen af redningsberedskaber, herunder hvor langt man er i 

drøftelserne. Desuden nedsatte man en arbejdsgruppe, der skal arbejde 

videre med mulighederne for at etablere en fælles vagtcentral for bered-

skabsenhederne.  

 

KKR Midtjylland har tidligere drøftet sammenlægning af beredskabsen-

hederne på møderne den 12. juni og den 12. september 2014. 

 

./. Status på beredskaber – 31. oktober 2014. 

 

Beslutning 

KKR Midtjylland meddeler KL, at status i Midtjylland er, at man er i dia-

log om muligheden for at etablere 5 redningsredskaber. Desuden efterly-

ser man resultater fra de centrale forhandlinger om det statslige bered-

skab. 

 

  

3.2. Det tværkommunale samarbejde i KKR på beskæftigelsesområdet  

SAG-2014-05668 abk/egl 

 

Baggrund 

Med beskæftigelsesreformen har KKR fået en ny opgave på beskæftigel-

sesområdet. Kommunerne skal drøfte det konkrete tværkommunale sam-

arbejde på beskæftigelsesområdet i KKR. 

 

KKR skal desuden indstille de kommunale medlemmer af de nye regio-

nale arbejdsmarkedsråd, som der forventes at blive to af i Midtjyl land. 

Der lægges op til udpegelse under dagsordenspunkt 4.1.  
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I denne sag lægges der op til, at KKR Midtjylland tager en første drøft-

else af KKR’s nye opgave på beskæftigelsesområdet. Det er vigtigt, at 

KKR og kommunerne fra start sætter en offensiv tværkommunal dags-

orden. Det er her, kommunerne kan præge beskæftigelsesindsatsen og 

medvirke til at binde beskæftigelsesområdet sammen med uddannelses-, 

erhvervs- og vækstpolitikkerne, samt sikre den tværgående indsats til 

gavn for borgerne og virksomhederne. 

 

Indstilling 

Det indstilles: 

• At KKR Midtjylland drøfter, hvordan kommunerne og KKR løser 

den nye tværkommunale opgave på beskæftigelsesområdet i Midtjy l-

land 

• At KD-net på baggrund af drøftelsen anmodes om at udarbejde et 

oplæg til fokusområder for det tværkommunale samarbejde på be-

skæftigelsesområdet i KKR Midtjylland 

• At oplægget drøftes i KKR Midtjylland den 24. februar 2015.  

 

Sagsfremstilling 

Med beskæftigelsesreformen får kommunerne et større fælles kommunalt 

ansvar for beskæftigelsespolitikken, som der i det fremsatte lovforslag 

lægges op til skal løses gennem samarbejde i KKR.  

 

Det sker ved, at kommunerne forpligtes til at drøfte tværkommunale 

samarbejder om beskæftigelsesindsatsen i KKR. Der er således fra for-

ligskredsen en forventning om, at kommunerne i KKR reelt drøfter og 

iværksætter konkrete samarbejder på beskæftigelsesområdet.  

 

Det betyder, at der fremover kommer fokus på den konkrete understøt-

ning af samarbejdet og koordineringen af indsatsen på tværs af kommu-

nerne frem for den nuværende model med opfølgning på indsats og re-

sultater. Denne ændring betyder også, at de nuværende regionale beskæf-

tigelsesråd, hvor arbejdsmarkedets parter har overvåget kommunernes 

beskæftigelsesindsats, nedlægges.  

 

I stedet skal kommunerne fremover drøfte konkrete samarbejder i KKR, 

mens de nye regionale arbejdsmarkedsråd får til opgave at drøfte og ud-

vikle de mere overordnede strategier for indsatser på tværs af kommu-

ner, a-kasser, uddannelsesinstitutioner mv. De regionale arbejdsmarkeds-

råd får en rådgivende og understøttende opgave i forhold til kommu-

nerne – og ikke den kontrollerende og overvågende opgave, som de re-

gionale beskæftigelsesråd havde.  
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Ud fra denne nye rolle- og opgavefordeling får KKR umiddelbart fire 

hovedopgaver:  

1. At udpege fokusområder for det tværkommunale samarbejde i KKR 

2. At sikre et politiske grundlag for de kommunale medlemmer af de to 

regionale arbejdsmarkedsråds arbejde og holde løbende dialog mel-

lem de udpegede og KKR 

3. At sikre samspillet mellem kommunerne, KKR og parterne i de nye 

regionale arbejdsmarkedsråd 

4. At understøtte kommunernes muligheder for at tænke på tværs af 

sektorer og binde beskæftigelsesområdet sammen med fx erhvervs- 

og uddannelsespolitikken og mulighederne for at skabe vækst. 

 

KKR får dermed også en ny samarbejdsrolle i forhold til arbejdsmarked-

ets parter, som KKR hidtil ikke har arbejdet så meget sammen med. I 

forbindelse med dette samarbejde bliver det – nok især i starten – en væ-

sentlig opgave at sikre forståelsen af de ændringer, som beskæftigel-

sesreformen medfører. Herunder især KKR’s nye rolle og den ændrede 

rolle- og opgavefordeling i det hele taget. 

 

./. I vedlagte notat er opgaverne for henholdsvis KKR og de regionale ar-

bejdsmarkedsråd nærmere beskrevet. Der er også givet eksempler på 

nogle af de områder, hvor der skal udvikles et tæt samspil, og hvor der 

kan være behov for politiske drøftelser i KKR, fx: 

• Halv- eller helårlig drøftelse af udfordringer på det midtjyske ar-

bejdsmarked  

• Mulige samarbejder omkring service til virksomhederne, og hvordan 

der sikres synergi mellem fx den lokale erhvervsservice og jobcentre-

nes service til virksomhederne 

• Indsatser på tværs af kommuner omkring meget små faggrupper eller 

evt. flaskehalsproblemstillinger.  

 

På baggrund af drøftelsen på mødet lægges der op til, at KKR Midtjyl -

land på næste KKR-møde i starten af 2015 drøfter og beslutter oplæg til 

fokusområder for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelses-

området. Fokusområderne vil være det politiske grundlag for KKR’s 

virksomhed på beskæftigelsesområdet, herunder også for de kommunale 

medlemmers arbejde og samspillet med parterne i de regionale arbejds-

markedsråd.  

 

KD-net drøfter sagen, herunder den administrative understøttelse af ar-

bejdet, den 12. december 2014. 
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./. Notat af 29. oktober 2014 om KKR’s og de regionale arbejdsmarkeds-

råds fremtidige opgaver på beskæftigelsesområdet. 

 

Beslutning 

KD-net anmodes om, at udarbejde et oplæg til fokusområder for det 

tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet i KKR Midtjylland 

til drøftelse i KKR Midtjylland den 24. februar 2015. Der blev gjort op-

mærksom på, at der allerede er mange forskellige samarbejder i gang på 

tværs af jobcentrene på dette område. 

 

  

3.3. Dialog  på uddannelsesområdet 

SAG-2014-05668 jhp 

 

Baggrund 

KKR Midtjylland drøftede på mødet den 12. september 2014 at nedsætte 

et uddannelsespolitisk udvalg og KKR formandskabet blev anmodet om 

at præsentere en model på mødet den 18. november 2014. KKR Midtjyl-

land skal drøfte KKR formandskabets forslag. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter hvorvidt, der skal etableres et 

dialogforum på uddannelsesområdet. 

 

Sagsfremstilling 

KKR Midtjylland drøftede på møde den 12. september 2014, hvorvidt 

der skal nedsættes et uddannelsesudvalg og i så fald, hvordan det skal 

sammensættes. Der blev drøftet flere modeller for sammensætningen af 

et udvalg, og hvilke fordele eller ulemper, der kunne være ved at nedsæt-

te et udvalg.  For eksempel blev det nævnt, at det var vigtigt, at politiske 

drøftelser om uddannelse fortsat skulle have tyngde i KKR, selv om der 

blev nedsat et udvalg. 

 

Formandskabet har derfor drøftet andre modeller for, hvordan man kan 

styrke kommunernes interessevaretagelse på uddannelsesområdet regio-

nalt og nationalt og foreslår følgende: 

 

KKR formandskabet inviterer  til 1- evt. 2 årlige dialogmøder med de 

kommunale repræsentanter fra: 

• De to nye arbejdsmarkedsråd 

• Vækstforum 

• Praktikpladsforum 

• Dimensioneringsudvalget. 
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Formålet med dialogmøderne er, at bidrage til den politiske diskussion i 

KKR om uddannelse/vækst/beskæftigelse/dimensionering af uddannel-

ser, som blandt andet kan støtte de udpegede repræsentanter i Vækstfora, 

RAR og dimensioneringsudvalgene. 

 

På dialogmøderne drøftes for eksempel relevante analyser og  indspil til 

VUS. Desuden tilrettelægges indspil til KKR om udfordringer på uddan-

nelsesområdet. Relevante interessenter (for eksempel repræsentanter fra 

erhvervsskolerne, VIA m.m.) inviteres til dialogmøderne afhængig af de 

emner, der ønskes drøftet. 

 

Udover dialogmøderne er KKR Midtjylland én gang i hver valgperiode 

vært ved en uddannelsespolitisk konference. 

 

På det første dialogmøde drøftes afholdelse af en uddannelsespolitisk 

konference i 2015.  

 

Beslutning 

Det blev godkendt, at der nedsættes et dialogforum med repræsentanter 

fra Vækstforum, de to nye RAR og de to dimensioneringsudvalg på pæ-

dagog-  og sosu-området. 

 

  

3.4. Socialtilsyn Midtjylland – status og finansiering 2015 

SAG-2014-05668 egl 

 

Baggrund 

Kommunerne skal årligt drøfte Socialtilsynets finansiering for det kom-

mende år.  

 

Tilsynschef, Ulla B. Andersen lægger op til drøftelse og giver samtidig en 

status for socialtilsynets arbejde med godkendelse og tilsyn efter knap et 

års virke. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland tager Socialtilsynets status og oriente-

ring om finansiering 2015 til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Socialtilsyn Midt, der gik i drift 1. januar 2014 har nu arbejdet knap et år 

med nygodkendelse af og tilsyn med plejefamilier og sociale døgntilbud 

beliggende i de 18 kommuner i den midtjyske region samt i Faaborg-

Midtfyn Kommune. 
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I Socialtilsyn Midts område drejer det sig om 347 tilbud/centre og ca. 

2000 plejefamilier, der alle skal nygodkendes inden for tilsynets første to 

år. Sideløbende hermed skal tilsynet behandle nyansøgninger og enkelt-

sager, fx som konsekvens af whistleblowerordningen. 

 

Tilsynet, der pr september 2014 omfatter 80 medarbejdere, har netop 

gennemført dialogmøder med kommuner og region. 

  

Ifølge bekendtgørelsens § 10, stk. 3, skal kommuner og region…. ”drøfte 

finansieringen for det kommende år af det socialtilsyn, som godkender 

og fører tilsyn med social tilbud i regionen, jf. § 2, stik. 2 i lov om social-

tilsyn” i forbindelse med indgåelse af Styringsaftalen. 

 

Dette er ikke nået i år, hvor Socialtilsynet startede pr. 1. januar, og derfor 

ikke var klar til drøftelser af finansieringen for 2015, da Styringsaftalen 

blev godkendt i KKR den 12. juni 2014. 

 

I år er drøftelsen i KKR således mere en statusorientering om opstart 

2014 samt dimensionering og finansiering 2015. 

 

Tilsynet er drøftet løbende i den administrative styregruppe DASSOS, 

der på møde den 6. november 2014 tog Socialtilsyn Midts dimensione-

ring og finansiering 2015 til efterretning. 

 

Beslutning 

Socialtilsynet orienterede om deres aktiviteter og om takstudviklingen i 

2015. Orienteringen blev taget til efterretning, idet KKR Midtjylland 

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, hvor kompetence til fastlæggelse af tilsynets ser-

viceniveau ligger samt, hvorvidt der er DUT- kompenseret fuldt ud. Re-

degørelsen skal undersøge, hvorvidt disse problemstillinger omfatter alle 

fem tilsyn. 

 

 

3.5. Børnehus Midtjylland – aktiviteter og drift 

SAG-2014-05668 egl 

 

Baggrund 

Kommunerne skal årligt drøfte aktiviteter og drift af børnehuset i regio-

nen.  
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Børnehus Midtjylland, der er etableret i 2013 med henblik på at styrke 

det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde i sager om overgreb mod 

børn har netop udarbejdet sin første årsrapport. 

 

På baggrund af den lægger Centerchef ved Ungdomscentret, Marianne 

Berthelsen og Leder af Børnehuset Marianne Boesgaard, op til drøftelse 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland tager Børnehusets orientering om ak-

tiviteter og drift til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Børnehuset, der er placeret i Aarhus med en satellit i Herning, samarbej -

der med regionens tre politikredse, Institut for Retsmedicin og Aarhus 

Universitetshospital. 

 

Der er siden Børnehusets start den 1. oktober 2013 oprettet 177 sager i 

Børnehuset fordelt på 18 af regionens 19 kommuner, og i løbet af det 

første år, er der udviklet en brugbar praksis og et tæt og godt tværfagligt 

samarbejde.  

Dette udvikles fortsat gennem børnehussamråd og temadage for samar-

bejdsparter og kommunale nøglepersoner. 

 

Ifølge bekendtgørelse om rammeaftaler § 10, stk. 3 skal kommuner og 

region i forbindelse med indgåelse af Styringsaftalen drøfte aktiviteter og 

drift af børnehuset i regionen.  

Tilsvarende som for Socialtilsynet er dette er ikke nået i år, fordi Børne-

huset havde mindre end et års drift bag sig, da Styringsaftalen blev god-

kendt i KKR den 12. juni 2014. 

 

Den administrative styregruppe DASSOS, drøftede sagen den 19. august 

2014. 

 

./. Statusnotat Børnehus Midt – medio 2014. 

 

Beslutning 

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 redegø-

relse til KKR’s næste møde. 
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3.6. Forstærket samarbejde om det mest specialiserede social- og spe-
cialundervisningsområde 

SAG-2014-05668 mta/egl 

 

Baggrund 

Med etablering af Den Nationale Koordinationsstruktur har Social-

styrelsen fået en række nye beføjelser til at overvåge udviklingen i mål-

grupper, tilbud og ydelser samt til at udmelde målgrupper og/eller særli-

ge indsatser, hvor der kan være behov for øget koordination på det mest 

specialiserede social- og specialundervisningsområde. På disse områder 

vil KKR blive bedt om en redegørelse. 

 

Socialstyrelsen har beføjelser til at indlede en efterfølgende dialog og kan 

i særlige tilfælde give et driftspålæg til en kommune eller region hvorved 

tilbudsstrukturen på området fastlægges af Socialstyrelsen.  

 

Det er dog fortsat er et kommunalt ansvar at sikre de fornødne tilbud til 

alle målgrupper, som det bl.a. sker gennem rammeaftalesamarbejdet. 

 

Den Nationale Koordinationsstruktur stiller krav om et forstærket KKR-

samarbejde på det mest specialiserede social- og specialundervisnings-

område på de områder, der udmeldes til koordination, og de første to 

udmeldinger er udsendt 1. november 2014. Det drejer sig om: 

• Mennesker med kompleks erhvervet hjerneskade, og  

• Børn og unge med alvorlige synshandicap. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland:  

• Tager redegørelsen for den nye national koordinationsstruktur til ef-

terretning  

• Godkender processen for arbejdet med de to udmeldinger i sammen-

hæng rammeaftalen for 2016.  

 

Sagsfremstilling 

National Koordinationsstruktur  

Alle Folketingets partier står bag den aftale om justering af kommunalre-

formen, som betyder, at der pr. 1. juli 2014 er etableret en national koor-

dinationsstruktur på det mest specialiserede social- og specialundervis-

ningsområde i regi af Socialstyrelsen.  

 

Den Nationale Koordinationsstruktur (Socialstyrelsen) har kompetence 

til: 
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• At overvåge udviklingen i målgrupper, tilbud og ydelser for at skabe 

et nationalt overblik 

• At udmelde målgrupper og/eller særlige indsatser, hvor der er behov 

for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne og 

regionerne for at sikre og videreudvikle den mest specialiserede ind-

sats. Kommunalbestyrelserne i hver region skal som led i rammeafta-

lerne afrapportere til Socialstyrelsen, hvordan de vil tilrettelægge ind-

satsen ift. de centralt udmeldte målgrupper og indsatser 

• En call-in-beføjelse, som indebærer, at styrelsen kan anmode kom-

munalbestyrelserne i hver region om at foretage en fornyet behand-

ling af afrapporteringen 

• At give et driftspålæg, som indebærer, at en kommune eller region 

pålægges et driftsansvar, og tilbudsstrukturen på området dermed 

fastlægges af Socialstyrelsen.  

 

Der er ikke en fast definition på hvilke grupper, der er omfattet af den 

nationale koordinationsstruktur. Målgrupperne fastlægges løbende ud fra 

to kriterier, hvoraf mindst ét skal være opfyldt. 1) målgrupper, der er 

meget små, og hvor der er meget begrænset underlag for at opbygge spe-

cialiseret viden og 2) målgrupper, hvor der er kompleksitet i målgrup-

pernes problemstilling eller en flerhed af problemstillinger. 

 

Socialstyrelsen vil i sit arbejde tage afsæt i en løbende faglig dialog med 

kommuner, regioner og bruger- og interesseorganisationer, som har 

kendskab til lokale, regionale og landsdækkende behov. Der er desuden 

nedsat et fagligt råd, hvor KL deltager sammen med repræsentanter fra 

Danske Regioner, de involverende ministerier og udvalgte eksperter. 

 

Centrale udmeldinger  

I forbindelse med den politiske aftale om rammer for justering af kom-

munalreformen blev det fastsat, at de første centrale udmeldinger skulle 

foretages 1. november 2014 og omfatte mennesker med kompleks er-

hvervet hjerneskade samt specialundervisningsområdet. Sidstnævnte er 

efterfølgende præciseret til at være børn og unge med alvorligt synshan-

dicap. De to centrale udmeldinger er nu udsendt til alle kommuner. En 

central udmelding kan både være regional eller landsdækkende. De to 

udmeldinger er begge landsdækkende.  

 

Det fremgår af den nye bekendtgørelse, at de centrale udmeldinger skal 

behandles i det eksisterende rammeaftaleregi. Det betyder, at KKR er 

ansvarlig for at koordinere samarbejdet mellem kommunerne om de cen-

trale udmeldinger og dermed bidrage til, at kommunerne undgår direkte 
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statslig indgriben i tilbudsstrukturen på det mest specialiserede social - og 

specialundervisningsområde. 

 

Grundlaget for KKR’s koordinering er, at kommunalbestyrelserne i hver 

region skal behandle Socialstyrelsens centrale udmeldinger og afrappor-

tere på deres tilrettelæggelse af indsatsen i forbindelse med fastlæggelse 

af udviklingsstrategien, som indgår i rammeaftalen. 

 

Fristen for godkendelse af udviklingsstrategierne er som en konsekvens 

heraf ændret til 15. oktober, så fristen bliver den samme som indgåelse af 

styringsaftalen. Endvidere er der indført en overgangsordning for de før-

ste to centrale udmeldinger pr. 1. november 2014, således at de først skal 

endelig afrapporteres pr. 1. marts 2016 til Socialstyrelsen. 

 

Der er dog en forventning om, at der sker en foreløbig afrapportering i 

forbindelse med indgåelse af udviklingsstrategien for 2016. 

 

Proces for arbejdet med de to udmeldinger i Midtjylland 

Den administrative styregruppe for Rammeaftalesamarbejdet (DASSOS) 

har drøftet sagen om den nationale koordinationsstruktur og har på mø-

de den 6. november tilrettelagt en proces for hvorledes de to centrale 

udmeldinger behandles i Midtjylland. 

 

I denne proces indgår, at den foreløbige afrapportering af de to udmel-

dinger fremsendes til godkendelse sammen med forslaget til Rammeafta-

le 2016 i KKR Midtjylland den 12. juni 2015 og derefter i Byrådene og 

Regionsrådet frem til 15. oktober 2015. 

 

Den endelige afrapportering vil blive fremsendt til godkendelse i KKR 

Midtjylland den 20. november 2015 og derefter i Byrådene og Regions-

rådet frem til 1. marts 2016. 

 

./. Materiale vedr. de to centrale udmeldinger 2014 kan ses her 

 

Beslutning 

KKR Midtjylland tiltrådte indstillingen. 

 
  

http://rammeaftale.viborg.dk/Indsatsomraader/National-koordination
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3.7. Høring af sundhedsaftalen 

SAG-2014-05668 jhp 

 

Baggrund 

Sundhedsaftalen 2015-2018 har været sendt i høring i (bl.a.) kommuner-

ne. KKR Midtjylland orienteres om høringssvarene og drøfter emner, 

som kommunerne især har fremhævet i høringssvarene. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR drøfter de emner kommunerne især har fremhæ-

vet i høringssvarene. 

 

Sagsfremstilling 

Der var høringsfrist for Sundhedsaftalen 2015-2018 den 29. oktober 

2014.  

 

Fra den del af høringssvarene, der omhandler den politiske sundhedsaf-

tale kan især følgende fremhæves: 

• Der gives opbakning til målet om en mere værdibaseret sundhedsaf-

tale og, man er positive overfor de værdier og målsætninger, der fin-

des i sundhedsaftalen 

• Det nævnes i flere høringssvar, at der er et højt ambitionsniveau for 

sundhedsaftalen, og der udtrykkes bekymring for, om man kan nå en 

fuld implementering af aftalens enkelte dele indenfor aftaleperioden 

og man ønsker gennemsigtighed i implementeringen  

• Flere kommuner understreger behovet for analyser af de økonomiske 

konsekvenser ved opgaveglidning/opgaveoverdragelse i sundhedsaf-

talen. Der er et stort ønske om økonomisk gennemsigtighed.  

 

I den forbindelse kan det nævnes, at det af sundhedsaftalen (den admini-

strative del) om opgaveoverdragelse fremgår, at der, inden der iværksæt-

tes større tværsektorielle indsatser, først arbejdes med et udviklingspro-

jekt – for eksempel i én klynge – der har afsæt i klare mål og indeholder 

en vurdering af hvilke sundhedseffekter, brugeroplevelse og økonomiske 

konsekvenser projektet  afstedkommer i kommuner, region o.a. Først ef-

ter forelæggelse af udviklingsprojektets resultater vurderes og besluttes 

det herefter, om det skal opskaleres. Giver resultaterne anledning til for 

eksempel en økonomisk skævvridning for kommunerne, er det vigtigt at 

få det frem og få det taget op i forbindelse med KL s økonomiforhand-

linger med regeringen. 
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Sundhedskoordinationsudvalget behandler høringssvarene den 1. de-

cember 2014, foretager evt. justeringer i aftalen og sender herefter afta-

len til endelig godkendelse i kommunalbestyrelserne og regionsrådet.  

 

./.   Link til høringssvar og resume af høringssvar 

(Resumeet vil være tilgængeligt i løbet af uge 46). 

 

Beslutning 

KKR Midtjylland vil videreudvikle det nære sundhedsvæsen og følge et 

dokumentationsspor, der kan anvendes af KL i økonomiforhandlingerne. 

 

  

3.8. Indholdet i 2. version af praksisplanen 

SAG-2014-05668 jhp 

 

Baggrund 

Praksisplanudvalget har sendt 1. version af praksisplanen i høring i (bl.a.) 

kommunerne frem til 1. december 2014. 

 

Sideløbende hermed har udvalget sat arbejdet i gang med 2. version af 

praksisplanen, -primært sygebesøg og samtaleterapi som er forudsætnin-

gen for, at der kan udarbejdes lokale aftale. Når sundhedsaftalen er god-

kendt kan udvalget begynde at arbejde med de emner, som er afledt af 

sundhedsaftalen. 

 

KKR orienteres om processen og de emner, som de kommunale med-

lemmer af Praksisplanudvalget foreløbigt har meldt ind til 2. version.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Praksisplanen er den ramme, der sikrer grundlaget for sundhedsaftalens 

gennemførelse i forhold til almen praksis. De opgaver, som almen prak-

sis via sundhedsaftalen forpligtes til at udføre, skal beskrives i praksis-

planen og følges op af en underliggende aftale, der er indgået med de 

praktiserende læger, hvor ressourcer og implementering aftales. Forud-

sætningen for, at der kan laves aftaler er, at der er indgået aftaler om sy-

gebesøg og samtaleterapi. 

 

Nedenstående figur beskriver hierarkiet mellem henholdsvis sundhedsaf-

talen, praksisplanen for almen praksis samt den underliggende aftale. 

 

http://www.regionmidtjylland.dk/sundhed/faginfo/samarbejde+med+kommunerne/sundhedsaftalen+2015-2018/h%c3%b8ring
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Figur 1: Hierarkiet mellem sundhedsaftalen, praksisplanen og 

den underliggende aftale 

 

 
Praksisplanen (første version) er i høring i kommunerne m.fl. frem til 

den 1. december 2014. I første version af praksisplanen er hovedfokus 

lagt på lægedækning og der er taget hul på drøftelsen af lægedækning for 

borgere, der opholder sig mere end 15 km fra egen læges praksis. Dette 

er tilfældet, når borgere opholder sig på kommunale akutplad-

ser/midlertidige pladser.  

 

Praksisplanudvalget (PPU) holder deres næste møde medio december og 

til dette møde har udvalget bedt administrationen (en styregruppe bestå-

ende af repræsentanter fra kommuner, region og PLO) om at udarbejde 

modeller for sygebesøg inkl. akutpladser/akutfunktioner og samtaletera-

pi, idet det er en forudsætning for at kunne indgå lokale aftaler og deref-

ter de såkaldte ”underliggende aftale”.  

 

På mødet i PPU ultimo september 2014 præsenterede de kommunale re-

præsentanter emner, der optager kommunerne og som kommunerne vil 

pege på i anden version af praksisplanen. (jf vedlagte bilag)  

 

De kommunale medlemmer af PPU og Sundhedskoordinationsudvalget 

(SKU) holdt et møde med udvalgsformænd og næstformænd for sund-

hedsområdet i slutningen af september måned. Her fik medlemmerne af 

PPU lejlighed til at drøfte udvalgenes arbejde med kommunerne. Der af-

holdes et møde igen i samme regi i første kvartal af 2015. 
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./. Hidtidige og fremadrettede arbejde med praksisplanen. 

 

Beslutning 

Orienteringen blev godkendt. 

 

  

3.9. Aftale med Væksthus Midtjylland 2015  

SAG-2014-05668 egl 

 

Baggrund 

I forlængelse af den årlige aftale mellem Erhvervsstyrelsen og KL for de 

fem Væksthuse skal der indgås regionale aftaler mellem hvert KKR og 

Væksthus om Væksthusets mål og aktiviteter for det kommende år. 

Der foreligger nu et forslag til aftale for 2015 mellem KKR Midtjylland 

og Væksthus Midtjylland. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland godkender forslag til aftale med 

Væksthus Midtjylland 2015. 

 

Sagsfremstilling 

Væksthus Midtjylland har varetaget erhvervsservice for kommunerne i 

den midtjyske region siden 2007, og har tre overordnede opgaver. 

Væksthuset skal: 

• Hjælpe virksomheder med at kortlægge deres vækstpotentiale og ud-

arbejde en vækstplan. Væksthuset skal henvise til og samarbejde med 

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

tentialet 

• Være knudepunkt i et sammenhængende rådgivningssystem, hvor 

væksthuset initierer samarbejde mellem aktørerne og er opsøgende i 

udviklingen af initiativer, der styrker vækstkulturen og væksten hos 

virksomhederne, samt 

• Være operatør på projekter, der skaber vækstmuligheder for virk-

somhederne, fx projekter udbudt af kommunerne, vækstforum, regi-

onen, staten og EU. 

 

I Midtjylland ligger strategien ”Det midtjyske Vækstunivers” (IMidt), der 

blev vedtaget af KKR Midtjylland i april 2013, til grund for Væksthusets 

arbejde. Strategien blev præsenteret af Bestyrelsesformand Søren Olesen 

og Væksthusets direktør Erik Krarup på mødet i KKR Midtjylland den 

12. september. 
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Der er nu udarbejdet et forslag til aftale mellem KKR Midtjylland og 

Væksthus Midtjylland for 2015. I aftalen fastlægges de overordnede pej-

lemærker for Væksthusets virke i 2015 ligesom, der fastsættes konkrete 

mål derfor. Aftalen fastlægger desuden rammerne for den enkelte kom-

munes samarbejde med Væksthuset. 

 

De nationale mål indgår i aftalen ligesom målene for de regionalt finan-

sierede programmer, så samtlige mål er samlet et sted. Der foretages op-

følgning på målene i løbet af 1. kvartal 2016. 

 

Målene er i vid udstrækning en videreførelse af målene for 2014, dog 

med to ændringer: 

• Målet for antal vækstkortlægninger er øget fra 1000 til 1200 

• Indgåelse af en lokal aftale bliver nu en mulighed og ikke længere 

en forventning.  

 

Væksthuset efter 2015 

Væksthusenes virke er baseret på en rammeaftale indgået mellem Rege-

ringen og KL i 2009, hvor kommunerne fik ansvaret for væksthusene, 

finansieret via en regulering af bloktilskuddet. Denne aftale udløber i 

2015 og som aftalt, i forbindelse med økonomiaftalen for 2015, påbe-

gynder KL og Erhvervs- og Vækstministeriet snart forhandlinger om en 

ny rammeaftale for væksthusene efter 2015. 

 

Forhandlingerne vil tage udgangspunkt i, at den seneste nationale evalue-

ring af væksthusene viste, at de står stærkt som system. KL’s bestyrelse 

har på den baggrund givet følgende overordnede mandat til forhand-

lingsstrategi for den nye rammeaftale: 

• Fortsættelse af den overordnede styringsmodel (national aftale mel-

lem KL og regeringen og regional aftale mellem KKR og Væksthuset) 

• Fortsættelse af finansieringsmodellen (dog med en mindre ændring 

efter ønske fra KKR Nordjylland, der foreslår, at væksthusenes fi-

nansiering af udgifter til fælles opgaver fordeles efter indbyggertal i 

stedet for pr. væksthus). 

 

KL igangsætter nu en proces, der sikrer det bredest muligt kommunale 

mandat via drøftelser i KKR og med væksthusenes bestyrelsesformænd. 

Det forventes, at der vil blive fremlagt en sag herom på næste KKR-

møde i den 24. februar 2015 med henblik på, at der kan komme indspil 

fra KKR til forhandlingerne.  

 

Den endelige rammeaftale indgås i juni 2015 mellem regeringen og KL i 

forbindelse med økonomiaftalen for 2016. 
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./.. Forslag til aftale med Væksthus Midtjylland 2015 

 Bilag til aftalen: Forslag til koncept for lokale aftaler 

 Opgørelse af Væksthus Midtjyllands resultater 2013  

Halvårsstatus for Væksthusets aktiviteter pr. 30. juni 2014 

Link til: National aftale 2015, Midtjysk aftale 2014  IMidt 

 

Beslutning 

Forslaget til Væksthusaftale 2015 blev godkendt. 

 

  

3.10. Orientering om KL’s arbejde med Planloven 

SAG-2014-05668 egl 

 

Baggrund 

Regeringen og KL var, i forbindelse med Aftale om den kommunale 

økonomi for 2015, enige om at igangsætte et udvalgsarbejde om ram-

merne for kommunernes fysiske planlægning med udgangspunkt i KL’s 

eksempelkatalog: Barrierer for vækst i den fysiske planlægning. 

 

Dette arbejde sættes nu i gang, og der orienteres i denne sag om kom-

missoriet for arbejdet. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

Inden for rammerne af udvalgsarbejdet igangsættes der derudover som 

opfølgning på Aftale om vækstpakke 2014 af juni 2014: 

• En analyse af lokalplaners bestemmelser om æstetik, bygningshøjde 

og bebyggelsesprocent med henblik på at vurdere, om bestemmelser-

ne er hensigtsmæssige 

• En analyse af kystzone- og strandbeskyttelseslovgivningen med fokus 

på balanceringen mellem ønsket om fremme af kyst- og naturturis-

men og samtidig hensyntagen til miljøet. 

 

Udvalget kan på baggrund af analyserne komme med forslag til evt. æn-

dringer af relevante regler og administrativ praksis.  

 

Udvalget skal endvidere inddrage resultater fra det iværksatte serviceef-

tersyn af lovfastsatte kommunale og regionale høringsregler i sit arbejde, 

herunder evt. forslag og anbefalinger til lovgivningsinitiativer.  

 

Udvalget skal aflevere sine forslag senest den 1. marts 2015.  

http://www.kl.dk/Erhvervs--og-regionaludvikling/Aftale-for-Vaksthusene-2015-pa-plads-id159262/?n=0
http://startvaekst.dk/file/417839/resultatkontrak_2014.pdf
http://www.imidt.dk/
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_68578/cf_202/Eksempelkatalog_over_barrierer_for_v-kst_i_den_fys.PDF


KKR Midtjylland  | 18-11-2014 

 SIDE  |  26 

Arbejdet forestås af et embedsmandsudvalg med Miljøministeriet som 

formand og med deltagelse af Finansministeriet, Økonomi- og Inden-

rigsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Ministeriet for By, Bolig 

og Landdistrikter samt KL. 

 

KL har derudover nedsat en følgegruppe af kommunaldirektører, herun-

der fire fra følgende midtjyske kommuner: Herning, Norddjurs, Viborg 

og Ringkøbing-Skjern. 

 

Kommissoriet for udvalgsarbejdet og KL Barrierekatalog ses her 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

  

http://www.kl.dk/Teknik-og-miljo/Planloven-er-sat-under-lup-id166165/
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4. Udpegninger  

 

 

4.1. Indstilling af medlemmer til de regionale arbejdsmarkedsråd 

SAG-2014-05668 abk/egl 

 

Baggrund 

Beskæftigelsesministeren har anmodet KKR Midtjylland om at indstille 5 

medlemmer og 5 suppleanter til hvert de to regionale arbejdsmarkedsråd, 

der forventes at blive i Midtjylland.  

 

Det drejer sig om hhv: 

RAR Vestjylland, omfattende Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, 

Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg kommuner, og  

RAR Østjylland, omfattende Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, 

Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus 

kommuner. 

 

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunkt 3.2 om det tværkommunale 

samarbejde i KKR på beskæftigelsesområdet 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland indstiller 5 medlemmer og 5 supple-

anter til hvert af de to regionale arbejdsmarkedsråd i Midtjylland, således: 

 

Til RAR Vestjylland indstilles: 

• To repræsentanter og to suppleanter fra valggruppe 1: A, Socialde-

mokratiet, O, Dansk Folkeparti, F, Socialistisk Folkeparti, Ø, En-

hedslisten og  

• Tre repræsentanter og tre suppleanter fra valggruppe 2: V, Venstre, 

C, Det konservative Folkeparti, I, Liberal Alliance, L, Borgerlisterne 

og B, Det radikale Venstre. 

 

Til RAR Østjylland indstilles: 

• Tre repræsentanter og tre suppleanter fra valggruppe 1: A, Socialde-

mokratiet, O, Dansk Folkeparti, F, Socialistisk Folkeparti, Ø, En-

hedslisten og  

• To repræsentanter og to suppleanter fra valggruppe 2: V, Venstre, C, 

Det konservative Folkeparti, I, Liberal Alliance, L, Borgerlisterne og 

B, Det radikale Venstre. 
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Sagsfremstilling 

Som følge af beskæftigelsesreformen nedlægges de nuværende regionale 

beskæftigelsesråd, og der oprettes otte nye regionale arbejdsmarkedsråd.  

De regionale arbejdsmarkedsråds opgave er at understøtte kommunernes 

indsats og koordinere indsatsen på tværs af geografi og sektorer, bl.a. i 

forhold til a-kasser, uddannelsesinstitutioner m.v. 

 

Der er – som det fremgår af sagen om det tværkommunale samarbejde – 

ikke blot tale om at videreføre de regionale beskæftigelsesråd under et 

nyt navn. Med oprettelsen af de regionale arbejdsmarkedsråd lægges der 

op til et fokusskifte, således at fokus i de regionale råd i højere grad går 

på konkret understøttelse af samarbejde og koordinering af beskæftigel -

sesindsatsen frem for opfølgning på indsats og resultater. 

  

Selv om loven endnu ikke er vedtaget, har beskæftigelsesministeren, an-

modet de respektive organisationer og myndigheder om allerede nu at 

indstille medlemmer og suppleanter til de kommende regionale arbejds-

markedsråd, så rådene kan træde i kraft den 1. januar 2015. Indstillingen 

er naturligvis med forbehold for lovens vedtagelse. Brevet fra beskæftig-

elsesministeren, der er vedlagt,  indeholder bl.a. den geografiske indde-

ling af de otte regionale arbejdsmarkedsråd, herunder, at det i Midtjy l-

land drejer sig om : 

 

RAR Vestjylland, omfattende Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, 

Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg kommuner, og  

RAR Østjylland, omfattende Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, 

Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus 

kommuner. 

 

KKR Midtjylland skal således indstille 5 medlemmer og 5 suppleanter til 

hvert af de to kommende regionale arbejdsmarkedsråd Midtjylland. 

  

Desuden gives der i brevet en kort beskrivelse af rådenes hovedopgaver 

og processen for indstilling af medlemmer og suppleanter. Det skal i den 

forbindelse specielt bemærkes, at der er knyttet ligestillingskrav til ind-

stillingerne.  

  

Som nævnt i dagsordenspunkt 3.2 om det tværkommunale samarbejde i 

KKR på beskæftigelsesområdet vil der på næste KKR-møde i starten af 

2015 blive drøftet en række fokusområder for det tværkommunale sam-

arbejde på beskæftigelsesområdet. Den tværkommunale dagsorden, der 

her vil blive formuleret, vil også være det politiske grundlag for de kom-

munale medlemmers arbejde i de regionale arbejdsmarkedsråd. I drøfte l-
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sen vil også indgå spørgsmålet om administrativ understøttelse af både 

KKR’s arbejde med beskæftigelsesområdet og de kommunale medlem-

mer i de regionale arbejdsmarkedsråd. 

./. Brev fra beskæftigelsesministeren af 28. oktober 2014 

 

Beslutning 

Til RAR Vest blev udpeget: 

Kenneth Bro, A, Lemvig – Stedfortræder: Lars Stampe, A, Holstebro 

Jørgen Vedel Eriksen, Ø, Herning – Stedfortræder: Pia Vestergaard, F, 

Ringkøbing-Skjern 

Mads Jakobsen, V, Struer – Stedfortræder: Arne Lindgreen, V, Skive  

Bent Brodersen, V, - Ringkøbing-Skjern – Stedfortræder:  Annette Mo-

segaard, V, Ikast-Brande 

Torsten Nielsen, C, Viborg – Stedfortræder: Simon Vanggaard Nielsen, 

O, Ikast-Brande.   

  

Til RAR Øst blev udpeget: 

Hans Halvorsen, A, Aarhus – Stedfortræder: Esben Kullberg, A, Aarhus 

Thomas Medom, F, Aarhus – Stedfortræder: Jørgen Madsen, Ø, Silke-

borg 

Peter Sørensen, A, Horsens – Stedfortræder: Henrik Alleslev, A, Heden-

sted 

Claus Wistoft, V, Syddjurs - Stedfortræder Christian Boldsen, V, Randers  

Søren Erik Pedersen, V, Skanderborg – Stedfortræder:  Jens Mejlvang, I, 

Norddjurs.   

 

  

4.2. Udpegelse af ny repræsentant i Sundhedskoordinationsudvalget og 
i Praksisplanudvalget 

SAG-2014-05668 jhp 

 

Baggrund 

Ulla Tørnæs (V), Holstebro har meddelt at hun ønsker at træde ud af 

Sundhedskoordinationsudvalget og  af Praksisplanudvalget og KKR 

Midtjylland skal vælge en ny repræsentant i udvalgene. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at Mads Jakobsen (V), Struer Kommune indtræder i Sund-

hedskoordinationsudvalget som næstformand og i Praksisplanudvalget.  
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Beslutning 

KKR Midtjylland tiltrådte indstillingen 
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5. KKR 
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6. Punkter til næste møde  

 

 

6.1. Sager til dagsorden for næste møde i KKR Midtjylland 

SAG-2014-05668 egl/jhp 

 

Baggrund 

Næste møde i KKR Midtjylland er den 24. februar 2015. 

 

Der er foreløbigt følgende sager til dagsordenen: 

• Fokusområder for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelses-

området 

• Optaget til pædagoguddannelsen 2015-2016 

• Regional vækst og udvikling – opfølgning på KKR’s otte centrale te-

maer 

• Væksthuset efter 2015 – input til den nye nationale rammeaftale 

• Rammeaftale 2016 – pejlemærker 

• Sundhedsaftalen – implementering 

• Praksisplanen – elementer fra sundhedsaftalen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland tager den foreløbige sagsoversigt til 

efterretning og drøfter om,  der er andre sager til dagsordenen. 

 

      

Beslutning 

Den foreløbige sagsoversigt blev taget til efterretning 
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7. Eventuelt  

 

 

7.1. Eventuelt 

MDR-2014-00105 egl 

 

Beslutning 

Der var ingen punkter under eventuelt. 

 

  

 

 


