
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. juni  
2014 

SAG-2014-04300 jhp 

 

Baggrund 

Referat fra møde i KKR Midtjylland den 12. juni 2014 er udsendt pr. mail 
den 25. juni 2014. 
 

./. Referatet er også tilgængeligt på www.kl.dk/kkr-midtjylland 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland godkender referatet. 

 

http://www.kl.dk/kkr-midtjylland
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2. Siden sidst  

 

2.1. Orientering 

SAG-2014-04300 egl/jhp 

 

Baggrund 

KKR formandskabet orienterer om nyt vedrørende bl.a.: 

• Møde i Dialogforum den 19. juni 2014 

• Mødet med Folketingsmedlemmerne den 25. august 2014 om infra-

struktur 

• Orientering om samarbejdsaftalen om sygedagpengereformen 

• KKR Midtjyllands møde den 12. juni 2015 afholdes på Bornholm. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Dialogforum Midtjylland 

Dialogforum Midtjylland, hvor KKR’s formandskab mødes med repræ-

sentanter for DH og Skole og Forældre har haft sit første møde, og er 

enige om, at der fortsat skal være fokus på fremadrettede løsninger.  

Kommissorium mv. kan ses her: Dialogforum Midtjylland 

 

Møde med Folketingsmedlemmerne den 25. august 2014 om infrastruktur 

På KKR mødet den 12. juni 2014, var der opbakning til det fælles indspil 

og de temaer, der skulle bringes i spil på mødet med Folketingsmedlem-

merne, den 25. august 2014, hvor blev indspillet blev fremlagt og drøftet.  

 

På mødet var der enighed om, at et fælles indspil er vigtigt for at sikre 

prioriteringen af infrastrukturudbygning i Midtjylland. 

 

Det fælles indspil fra Region Midtjylland og de 19 kommuner til de stra-

tegiske analyser og trafikforhandlinger 2013 kan ses her 

Oversigt over infrastrukturprojekter til møde med folketingsmedlemmer 

den 25. august 2014 kan ses her 

 

Det kan i øvrigt oplyses, at der afholdes en konference ”Vækst og udvik-

ling på tværs af Danmark – en ny Kattegatregion”, den 3. oktober 2014 i 

Kalundborg. Program og invitation er sendt til kommunerne. 

 
  

http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/KKR---Kommunekontaktrad/KKR-Midtjylland/Dialogforum-Midtjylland/
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_69120/cf_202/Strategiske_analyser_og_trafikforhandlinger.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_69119/cf_202/Infrastrukturprojekter_i_den_midtjyske_region.PDF
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Orientering om samarbejdsaftalen om sygedagpengereformen 

30. juni 2014 indgik kommunerne og Region Midtjylland en samarbejds-

aftale om regionale sundhedskoordinatorer i de kommunale rehabilite-

ringsteams som konsekvens af reformen på sygedagpengeområdet. Afta-

len dækker perioden fra 1. juli 2014 til 31. januar 2015.  

 

Kommunerne og Region Midtjylland har i forvejen en samarbejdsaftale 

om sundhedsfaglig rådgivning vedr. Førtidspensions- og Fleksjobrefor-

men. Der vil senere blive udarbejdet en samlet aftale for begge områder.  

 

Bornholm 

KKR Midtjylland afholder mødet i juni i forbindelse med Folkemødet på 

Bornholm. Der udsendes mail med mulighed for tilmelding inden længe 

fra KKR sekretariatet. 
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3. Regionalpolitiske sager  

 

3.1. Temadrøftelse – fremtidens uddannelses- og beskæftigelsesmulig-
heder i Midtjylland 

SAG-2014-04300 jhp 

 

Baggrund 

KKR Midtjylland drøftede på mødet den 8. april 2013, en analyse af ve l-

færdsuddannelserne, ”Behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland, 

COWI, januar 2013”.  Analysen viste et vist overskud indenfor en del af 

velfærdsuddannelserne og KKR Midtjylland drøftede herunder dilemma-

et med at sikre unge en uddannelse og at undgå flaskehalse på den anden 

side. 

 

Det blev derfor besluttet at udarbejde en analyse af fremtidens arbejds-

kraftbehov i Midtjylland. Analysen er nu færdig, og KKR Midtjylland kan 

drøfte hovedtendenserne fra analysen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter hovedtendenserne i analysen 

af de fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder i Midtjylland. 

 

Sagsfremstilling 

Den midtjyske region står i en situation, hvor der er risiko for, at der kan 

opstå mangel på arbejdskraft og kompetencer på ét område, samtidigt 

med at der er risiko for, at der kan opstå et stigende overskud af arbejds-

kraft og kompetencer inden for et andet og ikke umiddelbart substituer-

bart område. 

 

Derfor er der en udfordring i både at sikre, at så mange unge som muligt 

opnår en relevant uddannelse i fremtiden, og i at undgå at unge, der er 

ledige, marginaliseres. 

 

KKR Midtjylland, Region Midtjylland og Beskæftigelsesregionen Midtjyl-

land, har bedt COWI om at udarbejde en analyse af de fremtidige ud-

dannelses- og beskæftigelsesmuligheder i den midtjyske region. 

 

For at kunne svare på dette spørgsmål, har COWI identificeret en række 

mulige områder med vækst og holdt det op med udviklingen i arbejds-

styrken – konkret er udviklingen beskrevet for 123 faggrupper i perioden 

2014 til 2024. 
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Ud af de 123 faggrupper har man derefter valgt, at gå i dybden med 33 

faggrupper, hvor man kan se, at der enten bliver en relativ stor mangel 

på eller overskud af, forudsat, at efterspørgslen efter faggruppen følger 

udviklingen i de brancher, hvor faggruppen er ansat i dag og, at bran-

cherne efterspørger ligeså mange fra faggruppen som i dag.  

 

Flere af de faggrupper, der bliver mangel på er faggrupper inden for ma-

skinindustrien og jern- og metalindustrien. Her vil efterspørgslen efter 

faglært arbejdskraft fortsat være dominerende, men de faglige krav er st i-

gende og under forandring for eksempel den stigende automatisering. 

 

På andre områder (fx teknisk design, administration, finansområdet mv.) 

flytter efterspørgslen sig fra erhvervsuddannelserne til videregående ud-

dannelser, herunder fra erhvervsuddannelser til de korte videregående 

uddannelser. 

 

Herudover viser resultaterne af analysen i øvrigt, dvs. analysen af de øv-

rige faggrupper ud over de 33, der er særligt belyst, at der vil blive et 

stort overskud af både pædagoger og folkeskolelærere, hvilket er i tråd 

med resultaterne af analysen af det fremtidige behov for velfærdsuddan-

nede fra 2013.  

 

På mødet vil Claus Damgaard, kommunaldirektør, Struer kommune, og 

formand for KD- nets uddannelsesstyregruppe, præsentere analysens væ-

sentligste hovedtendenser og lægge op til en drøftelse i KKR Midtjylland 

 

./. Link til rapporten Fremtidens uddannelses- beskæftigelsesmuligheder i 

Midtjylland, august 2014 her 

 Link til faktaark her 

Link til pixiudgave af Behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland, ja-

nuar 2013 her 

 

 

3.2. Nedsættelse af et politisk udvalg på uddannelsesområdet 

SAG-2014-04300 jhp 

 

Baggrund 

Der skal drøftes et forslag om at nedsætte et uddannelsespolitisk udvalg, 

der  har til formål at drøfte uddannelsespolitiske spørgsmål, der har be-

tydning for kommunerne.  

 

 
  

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_69139/cf_202/Fremtidens_uddannelses-_og_besk-ftigelsesmulighede.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_69118/cf_202/Faktaark_Erhvervsfaglig_politik.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_60801/cf_202/Behovet_for_velf-rdsuddannede_i_Midtjylland-PIXI-J.PDF
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Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter de foreslåede modeller for den 

fremtidige organisering af uddannelsesområdet. 

 

Sagsfremstilling 

Der har i de senere år været en række uddannelsespolitiske spørgsmål for 

eksempel dimensionering af uddannelser, behovet for nye og placeringen 

af uddannelser samt aktuelt - fremtidens beskæftigelses- og uddannelses-

muligheder i Midtjylland. 

 

Formandskabet for KKR har derfor bedt om et oplæg til, hvordan drøf-

telserne om de uddannelsespolitiske spørgsmål kan styrkes for eksempel 

ved at nedsætte et udvalg i KKR eller alternativt at lave dialogmøder med 

uddannelsesinstitutionerne. 

 

Et politisk udvalg kan give mulighed for at drøfte dimensioneringsudval-

genes oplæg samt i øvrigt påvirke den nationale og den regionale uddan-

nelsespolitiske dagsorden. Et udvalg kan også give mulighed for en tætte-

re politisk  drøftelse med uddannelsesinstitutionerne og ikke mindst give 

en mulighed for at drøfte uddannelsespolitiske spørgsmål, der har betyd-

ning for vækst i regionen. 

 

Alternativt forslås en model, hvor KKR formandskabet afholder to årlige 

dialogmøder med dimensioneringsudvalgene. 

 

Endelig lægges der op til, at KKR Midtjylland en gang i hver valgperiode 

er vært ved en uddannelsespolitisk konference. 

 

./. Oplæg vedr. organisering af uddannelsesområdet, september 2014. 

 

 

3.3. Sammenlægning af redningsberedskaber 

SAG-2014-04300 jhp 

 

Baggrund 

KKR Midtjylland besluttede den 12. juni 2014, at Kommunaldirektør-

netværket (KD –net) skulle udarbejde et oplæg om den fremtidige organi-

sering af redningsberedskabet, og at oplægget bliver drøftet  på KKR 

mødet den 12. september 2014. 

  

KKR havde to klare signaler til opgaven:   

• Ingen må efterlades på ”bagperronen” 

• Der skal tages hensyn til, at beredskaberne har forskellige opgaver. 
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Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter: 

• Status for drøftelserne af sammenlægning af redningsberedskaber i 

Midtjylland 

• Drøfter tværgående temaer, der er nødvendige at afklare i processen. 

 

Sagsfremstilling 

Det fremgår af økonomiaftalen, at de nuværende 87 kommunale enheder 

skal samles til maximalt 20 større og mere bæredygtige tværkommunale 

enheder senest 1. januar 2016.  

 

I Økonomiaftalen for 2015 er besparelsen på beredskabet delt op i to. 

Den ene besparelse er omfattet af det normale DUT princip, og det er 50 

mio. kr. i 2015 stigende til 75 mio. kr. for kommunerne under ét fra 

2016. Den anden besparelse er på 100 mio. kr. i 2015 og frem. Denne 

besparelse bliver i kommunerne, hvis kommunerne høster gevinsten.   

 

Når kommunerne har fundet sammen i nye og større enheder gennemfø-

res en risikobaseret dimensionering for hver af de nye enheder. På bag-

grund af den kan man politisk tage nærmere stilling til, hvordan prove-

nuet kan realiseres. Først når der ligger en sådan dimensionering, kan 

man sige mere præcist, hvad de økonomiske og organisatoriske konse-

kvenser helt konkret bliver. 

 

Det fremgår også af Økonomiaftalen for 2015, at de nye og større, 

kommunale enheder betyder, at kommunerne mest hensigtsmæssigt kan 

varetage nogle af de mere specialiserede beredskabsfunktioner, der i dag 

varetages i staten. Der skal derfor nu optages drøftelser mellem KL og 

Forsvarsministeriet om, hvilke funktioner i staten, der kan flyttes til de 

kommunale beredskaber med tilhørende økonomisk kompensation. Der 

vil samtidig være en drøftelse af, hvilke ændringer af reguleringen, der er 

behov for. 

 

Helt overordnet ser processen frem mod 1. januar 2016 således ud: 

 

Fase 1:Kommunerne finder frivilligt sammen i nye større enheder 

Det er de drøftelser, der finder sted lige for øjeblikket på tværs af kom-

munerne, med KKR i en faciliterende rolle. Det er kommunerne i rollen 

som myndighed, der drøfter og træffer beslutninger om, hvilke tvær-

kommunale samarbejder, der skal etableres.  
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Fase 2:Risikobaseret dimensionering i hver af de nye enheder 

Når den overordnede nationale struktur er lagt fast med max. 20 tvær-

kommunale enheder, kan man arbejde med den konkrete etablering i 

hver af de nye enheder. Her er det første at få gennemført en såkaldt ”ri-

sikobaseret dimensionering”, dvs. få beskrevet områdets risiko-

momenter og herudfra få fastlagt nødvendig kapacitet m.v. På baggrund 

heraf kan man politisk tage stilling til bl.a., hvordan provenuet kan real i-

seres. 

 

Fase 3:Beslutning om konkret organisering i hver af de nye enheder 

I denne fase skal der findes konkrete løsninger på organisering – sand-

synligvis i § 60 selskaber – og finansiering. Det er også her, at det bl.a. 

kan overvejes, om kommunerne selv vil løse opgaven eller udbyde til 

private aktører. Og der skal afklares en række forhold omkring arbejds-

deling og snitflader mellem kommunerne og de nye enheder, fx:  

• Hvordan fordeles opgaver og ansvar mellem de nye tværkommunale 

enheder og kommunernes forvaltninger?  

• Hvordan sikres samarbejde, helhedstænkning og koordination på 

tværs af ansvarsområder? 

• Hvordan indarbejdes beredskab, forebyggelse og krisehåndtering i a l-

le dele af kommunens forvaltninger? 

 

Der er på disse områder mulighed for variation, så man indenfor hvert 

samarbejde kan finde den arbejdsdeling, som man finder mest hensigts-

mæssige. 

 

KD-net har nedsat en arbejdsgruppe, der følger drøftelserne mellem 

kommunerne.  

 

På mødet vil Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør i Norddjurs kom-

mune, redegøre for status i drøftelserne om sammenlægninger af red-

ningsberedskaber og lægge op til en drøftelse heraf herunder  hvilke te-

maer, der skal rejses centralt i forhold til udmøntning af aftalen om de 

nye redningsberedskaber. 

 

./. Strukturændringer på beredskabsområdet, KL august 2014. 
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3.4. Regional vækst og udvikling 

SAG-2014-04300 egl 

 

Baggrund 

KKR Midtjylland drøftede den 12. juni 2014, hvad der skaber vækst i 

den 

midtjyske region og, hvorledes kommunernes fælles indsats for at frem-

me dette kan styrkes. I drøftelserne var der fokus på hvad der fremmer 

og hæmmer væksten og det blev bl.a. besluttet, at alle kommuner skulle 

indsende, hvad de ser som de største fremmere og hæmmere for vækst 

og udvikling. 

 

Kommunernes svar, der er eftersendt dagsordenen, ligger til grund for 

en yderligere drøftelse på dette KKR møde. 

 

KKR’s formandskab lægger op til drøftelsen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter kommunernes tilkendegivelser 

vedr. hæmmere og fremmere for vækst med henblik på, at der ud-

arbejdes et fælles kommunalt indspil til den regionale vækst- og udvik-

lingsstrategi, samt et oplæg til evt. fælles initiativer, som fremmer vækst 

og udvikling. 

 

Sagsfremstilling 

KKR drøftede den 12. juni 2014, hvordan der kan findes fællesnævnere i 

arbejdet med at fremme regional vækst og udvikling i den midtjyske re-

gion. I drøftelserne var der fokus på vigtigheden af, at kommunerne un-

derstøtter hinanden på tværs og bakker op om Aarhus, som nationalt og 

regionalt vækstcenter. 

 

Der var enighed om, at det dels handler om at finde styrkepositioner og 

dels om at finde barrierer, ikke mindst i udkantsområderne. Spørgsmålet 

om, hvad vi skal leve af, sås som centralt i overvejelserne, og der var 

enighed om, at der bør kigges på muligheder for ændringer i planlovgiv-

ningen. 

 

Der blev nævnt en række eksempler på mødet, og det blev besluttet, at 

hver kommune skulle indsende, hvad de har af strategiske overvejelser 

om og konkrete erfaringer med forhold, der fremmer eller hæmmer 

vækst. 
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Kommunernes svar, der foreligger til drøftelsen af denne sag (efter-

sendt), skal også ligge til grund for input til den regionale vækst- og ud-

viklingsstrategi. 

 

Vedr. den regionale vækst- og udviklingsstrategi blev det desuden, den 

12. juni 2014, besluttet at indsende KKR’s overvejelser om udfordringer 

for vækst og udvikling som et hurtigt indspil til den udfordringsrede-

gørelse, der er under udarbejdelse i Vækstforum. Redegørelsen er grund-

laget for arbejdet med den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Brev 

herom er fremsendt til Region Midtjylland den 23. juni 2014. 

 

Næste skridt vil være, at der udarbejdes et fælles kommunalt indspil til 

den regionale vækst- og udviklingsstrategi, samt et oplæg til evt. fælles 

initiativer, som fremmer vækst og udvikling. 

 

./.. Brev til kommunerne vedr. hæmmere og fremmere for vækst m. bilag.   

Brev til Region Midtjylland vedr. de regionale vækstudfordringer.  

Se Vækstforums udkast til redegørelse om udfordringer for den regionale 

vækst- og udviklingsstrategi, august 2014, her. 

 

 

3.5. Væksthus Midtjylland – drøftelse mhp. aftale om indsatsen i 2015 

SAG-2014-04300 egl 

 

Baggrund 

Hvert år skal der, indenfor rammerne af en national aftale, udarbejdes en 

aftale mellem Væksthus Midtjylland og KKR Midtjylland, om fokusom-

råder for og resultatkrav til Væksthusets indsats det kommende år. 

 

Formand for Væksthusets bestyrelse, Søren Olesen, Holstebro og Vækst-

husdirektør Erik Krarup, lægger op til drøftelse af mulige fokusområder 

for og resultatkrav til Væksthus Midtjyllands indsats i 2015. 

 

Indstilling 

Det indstilles: 

• At KKR Midtjylland drøfter mulige fokusområder for og resultatkrav 

til Væksthus Midtjyllands indsats i 2015, og 

• At der udarbejdes et forslag til aftale for 2015, der forelægges til god-

kendelse på mødet i KKR Midtjylland den 18. november 2014. 

 

Sagsfremstilling 

Siden 2011 har kommunerne haft ansvar for erhvervsfremmeindsatsen i 

regi af de regionale Væksthuse. Indsatsen finansieres af et bloktilskud på 

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_69144/cf_202/Udkast_til_udfordringsredeg-relse.PDF
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i alt 98,4 mio. kr. i 2014 (her 22,4 til Væksthus Midtjylland), og udvikles 

og evalueres i samarbejde med KL og Erhvervsstyrelsen. 

 

KKR opstiller årligt konkrete mål for Væksthusenes indsats indenfor 

rammerne af en national aftale der, ligeledes årligt, indgås mellem KL og 

Erhvervsstyrelsen. 

  

Den overordnede strategi for erhvervsindsatsen i Væksthus Midtjylland 

fremgår af ”Det midtjyske Vækstunivers”, som blev godkendt af KKR 

Midtjylland den 8. april 2013. 

 

I denne strategi er de styrende principper følgende: 

• Målet med indsatsen er vækst og skalerbarhed 

• Der skal være et vækstpartnerskab med virksomheder 

• Indsatsen skal være strategisk og sammenhængende 

• Indsatsen er en investering i virksomhedens vækst 

• Virksomhedens vækstambition/potentiale skal trænes – hele livet. 

 

Målene i KKR’s aftale med Væksthus Midtjylland i 2014, er baseret her-

på, og af aftalen fremgår det desuden, at Væksthuset er operatør på regi-

onale programmer for Vækstforum, og skal spille en central rolle i mar-

kedsføringen af programmerne, der fastlægges i Vækstforums erhvervs-

handlingsplaner. 

Ligeledes fremgår det, at der via Midtjysk Erhvervsudviklings Akademi 

(MEA) skal foregå en vedblivende og kvalificeret kompetenceudvikling 

af erhvervsfremmesystemet. 

 

Den nationale væksthusaftale for 2015 er baseret på strategien fra 2013: 

”Væksthusene 2.0” der i alt væsentligt ligner ”det Midtjyske Vækstuni-

vers”, og målet er, at Væksthusene skal vejlede 4.000 virksomheder, 

hvoraf 2.000 virksomheder skal gennemføre en vækstkortlægning. Der 

stilles også krav til, at Væksthusenes aktiviteter samlet set skal føre til 

øget omsætning i virksomhederne, flere beskæftigede og mere eksport. 

 

Væksthusene skal øge kontakten og appellen til vækstlaget i Danmark, 

styrke vækstmodellen og fastholde og styrke knudepunktsfunktionen i 

forhold til de private rådgivere samt de kommunale, regionale og natio-

nale erhvervsfremmetilbud.  

 

Desuden forpligter Væksthusene sig til i fællesskab, at udvikle og afprøve 

nye metoder for opfølgning over for virksomheder, der allerede har væ-

ret kunder. Vækst er ofte en langsigtet proces og Væksthuset skal i høje-

re grad være med hele vejen.  
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Endelig er det et overordnet krav, at Væksthusene, for hver offentlig 

krone, der investeres, skaber værdi for 3,0 kroner. 

 

Kravene i den nationale aftale for 2015 vil indgå i, det forslag til aftale 

mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland, der vil blive forelagt 

til godkendelse på næste KKR-møde. Her vil der også kunne indgå yder-

ligere krav, som KKR Midtjylland ønsker indarbejdet ud fra drøftelserne 

af denne sag. 

 

./.. Se mere om Væksthuset her , og om det Midtjyske Vækstunivers her  

Den midtjyske aftale for Væksthuset i 2014 ses her. Den nationale aftale 

for 2015 kan læses her. 

Vækstforums erhvervshandlingsplan 2015 ses her 

 

 

3.6. Sundhedsaftale 2015 – 2018 

SAG-2014-04300 jhp 

 

Baggrund 

Sundhedskoordinationsudvalget sender et forslag til sundhedsaftalen for 

2015-2018 til høring i (blandt andet) kommunerne i perioden den 9. sep-

tember til den 29.oktober 2014. 

 

I den forbindelse er det relevant blandt andet at drøfte, hvad der er nyt 

for kommunerne i forhold til den gældende sundhedsaftale i Midtjylland. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter forslaget til Sundhedsaftale 

2015-2018, herunder særligt, hvad der har tværgående interesse for 

kommunerne. 

 

Sagsfremstilling 

Siden foråret har der kørt en politisk proces i regi af Sundhedskoordina-

tionsudvalget, som mundede ud i et udspil, som har været drøftet i 

kommunerne og i regionen. Sundhedskoordinationsudvalget behandlede 

ultimo juni tilbagemeldingerne på sundhedsudspillet og vil på et møde 

den 5. september 2014 udarbejde et forslag til en sundhedsaftale, der 

sendes i høring fra den 9.september frem til den 29. oktober 2014. 

 

Det samlede høringsforslag til Sundhedsaftalen 2015-2018, er delt i to, 

en politisk aftale samt en sundhedsaftale. 

 

 

http://startvaekst.dk/vhmidtjylland.dk/
http://www.imidt.dk/
http://startvaekst.dk/file/417839/resultatkontrak_2014.pdf
http://www.kl.dk/Erhvervs--og-regionaludvikling/Aftale-for-Vaksthusene-2015-pa-plads-id159262/?n=0
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/Vækstforum/Handlingsplaner/HP%202015_endelig%20udgave%20august.pdf
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Den politiske aftale, ”Mere sundhed i det nære” 

Den politiske aftale fastsætter visioner, mål og værdier for sundhedssam-

arbejdet og sætter en fælles politisk retning for udviklingen af det sam-

menhængende og nære sundhedsvæsen. 

 

Sundhedsaftalen 

Sundhedsaftalen er den operationelle del af aftalekomplekset. Den skal 

bidrage til kommuner, region og praksissektoren efterlever de lovgiv-

ningsmæssige krav og de politiske mål for sundhedsaftalen. 

 

Indsatser i forslaget til Sundhedsaftale 2015-2018, der får betydning for den kom-

munale opgavevaretagelse 

Forslaget til Sundhedsaftale 2015-2018 for den midtjyske region bygger 

på en fælles ambition om at skabe større integration i sundhedsydelserne. 

Derfor indeholder forslaget en række tværsektorielle indsatsområder, der 

indebærer, at hospitaler, kommuner og almen praksis skal udvikle og im-

plementere nye tiltag. Indsatserne får på forskellig vis betydning for den 

kommunale opgavevaretagelse. Det drejer sig især om følgende områder:  

 

Enkel og let adgang til kommunale tilbud 

Et tværgående tema i flere af indsatserne til Sundhedsaftale 2015-2018 er 

tilgængelighed til kommunale tilbud. F.eks. peges der i aftalen på, at det 

er et udviklingsområde at etablere én indgang til de kommunale tilbud og 

én indgang til de kommunale akuttilbud. 

 

Øget fokus på børn og unge 

Sundhedsaftale 2015-2018 indeholder en række indsatser, der betyder en 

styrket indsats i forhold til børn og unge. Den overordnede tilgang er, at 

børn og unge så vidt muligt skal kunne opretholde et hverdagsliv hjem-

me og i familiens lokalmiljø. Fokus er således på at fremme inklusion og 

tidlig indsats. Det betyder blandt andet, at kommunen får en mere aktiv 

koordinerende rolle i forhold til børn og unge med psykiske lidelser, for 

eksempel kan kommunen indkalde til netværksmøder for at sikre sam-

menhængende forløb for barnet/familien. 

 

Akutområdet 

Aftalen lægger op til en forsat udbygning af de kommunale akutfunktio-

ner, hvilket vil sige indsatser, der kan leveres inden for få timer af døgnet 

alle ugens dage. Kommunerne skal understøtte hurtig udskrivning fra 

hospitalerne, så borgeren kan komme hjem – også aften og weekend. I 

modsætning til den gældende aftale indeholder forslaget ikke varslingsfr i-

ster ved udskrivning fra hospitalerne. Ingen kan slippe borgeren, før end 

en anden har taget over. 
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Øget integration mellem sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 

Der lægges op til at sikre en øget integration af arbejdsmarkedsområdet i 

sundhedssamarbejdet. Aftalen indeholder indsatser, der skal bidrage til , 

at borgere med somatisk eller psykisk sygdom i hørere grad bevarer deres 

tilknytning til arbejdsmarkedet. 

 

Differentieret indsats 

Der lægges op til et systematisk samarbejde om en differentieret indsats.  

Der skal for eksempel implementeres et fælles redskab til differentiering i 

det tværsektorielle samarbejde om den enkelte borger. 

 

Sundhedskoordinationsudvalget behandler høringsforslaget til Sund-

hedsaftale 2015-2018 på møde den 5. september 2014, hvorefter der er 

høringsfase i perioden 9. september til 29. oktober 2014. KKR Midtjyl-

land vil modtage et link til høringsudkastet, når det er offentliggjort.  

 

Det kan oplyses, at de kommunale medlemmer af Sundhedskoordinati-

onsudvalget har inviteret formænd og næstformænd for udvalgene på 

sundhedsområdet til en drøftelse af høringsforslaget den 29. september 

2014. 

 

KKR Midtjylland har tidligere drøftet Sundhedsaftale 2015 -2018 på mø-

der den 14. marts og den 12. juni 2014. 

 

./. Kommunale indsatser i sundhedsaftalen 2015-2018, KOSU, august 2014. 

 

 

3.7. Orientering om arbejdet med praksisplanen 

SAG-2014-04300 jhp 

 

Baggrund 

Praksisplanudvalget har besluttet, at udarbejde Praksisplanen i to tempi:  

• En 1. del af praksisplanen, som primært omhandler lægedækning  

• En 2. del som vedrører opgaver, kvalitet og tilgængelighed.  

 

1. del af praksisplanen forventes sendt i bred høring i september  til pri-

mo november 2014. Hele praksisplanen forventes at foreligge ved ud-

gangen af 1. halvår 2015. 

 

Indstilling 

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

Praksisplanen retter fokus mod de praktiserende lægers rolle i samarbej-

det med kommuner og hospitaler om at løse sundhedsopgaver i det nære 

sundhedsvæsen. 

 

I praksisplanen skal man fastlægge, hvordan man vil sikre lægedækning 

til borgerne og hvordan almen praksis skal bidrage til optimal behandling 

og sammenhæng i leveringen af sundhedsydelser til borgerne. 

 

Generelt om 1. og 2. del af praksisplanen 

I 1. del af praksisplanen har Praksisplanudvalget arbejdet med anbefalin-

ger for, hvordan lægedækningen kan sikres i Midtjylland. Drøftelserne 

om sygebesøg, herunder lægedækning af borgere, som opholder sig mere 

end 15 km. fra egen læge har især fyldt meget. Derfor videreføres de i 2. 

del af praksisplanen med det mål, at der indgås en aftale om sygebesøg 

og aftale om samtaleterapi (områder, hvorom der kan indgås decentrale 

aftaler). De øvrige emner i anden del af praksisplanen vedrører opgaver, 

kvalitet og tilgængelighed i almen praksis. Disse opgaver skal ses i sam-

menhæng med sundhedsaftalen (jf. ovenfor), idet praksisplanen er ram-

men for gennemførelsen af sundhedsaftalen.  

 

Den endelige praksisplan forventes at foreligge med udgangen af 1. 

halvdel af 2015. 

 

Politiske mål i 1. del af praksisplanen 

Praksisplanudvalget har behandlet fire temaer i 1. del af praksisplanen: 

1. Kontinuitet og nærhed i lægebetjening 

2. Attraktive forhold for nedsættelse af almen praksis over hele regio-

nen 

3. Nyttiggørelse af almen medicinske speciallægekompetencer igennem 

nedsættelse eller ansættelse i almen praksis 

4. Lægedækning af borgere, som opholder sig fast eller midlertidig mere 

end 15. km fra egen læge. 

 

Desuden indeholder 1. del af praksisplanen en konkret vurdering af læ-

gedækningssituationen 2014.  

 

Vurderingen viser, at der i 2014 særligt er fire kommuner, der har krævet 

særlig opmærksomhed som følge af behovet for konkrete indsatser. Det 

drejer sig om: 

• Ringkøbing-Skjern kommune (særlig Hvide Sande) 

• Ikast-Brande kommune (særlig Brande) 

• Lemvig kommune 
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• Skive kommune (særlig Vestsalling). 

 

Den fremadrettede vurdering for 2015 indarbejdes i 2. del af praksispla-

nen. 

 

Praksisudvalget skal årligt foretage en vurdering af lægedækningssituatio-

nen. 

 

KKR Midtjylland har tidligere drøftet arbejdet med praksisplanen på 

møder den 14. marts og den 12. juni 2014. 

 

Det kan oplyses, at de kommunale medlemmer af Praksisplansudvalget 

på mødet den 29. september 2014 med formænd og næstformænd for de 

politiske udvalg på sundhedsområdet (omtalt under punkt 3.6) vil drøfte 

høringsversionen af praksisplanen (1. version).  

 

 KKR Midtjylland vil modtage et link til høringsversionen af praksispla-

nen (1. version), når den er udsendt til høring. 

 

 

3.8. Kommunernes indsats og rolle på psykiatriområdet 

SAG-2014-04300 egl 

 

Baggrund 

Der er stor fokus på psykiatriområdet – både nationalt og regionalt i 

Sundhedsaftalen og i Rammeaftalen på det specialiserede område. 

 

Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe på tværs af sundhed og social, der 

skal udarbejde et rammepapir for kommunernes fælles mål på psykiatri -

området. Region Midtjylland og PLO deltager i arbejdsgruppen. 

 

KKR’s formand lægger op til drøftelse af hvad kommunerne synes, der 

er vigtige fokusområder for kommunerne på psykiatriområdet. 

 

Indstilling 

Det indstilles: 

• At KKR Midtjylland drøfter hvad, der er vigtige fokusområder for 

kommunerne på psykiatriområdet, og  

• At disse fokusområder indgår som pejlemærker i arbejdet med ram-

mepapiret. 
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Sagsfremstilling 

Psykiatriområdet fylder meget i kommunerne og der er øget fokus på – 

især behandlingspsykiatrien – på den nationale dagsorden.  

 

Det socialpsykiatriske område har imidlertid stigende betydning for kom-

munerne, der oplever et øget pres på deres indsats i forhold til borgere 

med psykiske vanskeligheder. 

 

Et af udgangspunkterne for den nye arbejdsgruppe er, at kommunerne 

skal have udfoldet den fjerde fælles sundhedspolitiske målsætning, der omhand-

ler voksenpsykiatriområdet. Målsætningen ”Alle kommuner skal arbejde 

med bedre sammenhænge inden for voksenpsykiatrien”. 

 

Baggrunden er, at der kan konstateres manglende sammenhænge og tvær-

gående indsats mellem: 

• Behandlingspsykiatrien (regionen)  

• Praktiserende læger  

• Socialpsykiatrien (kommunen)  

• Andre kommunale områder.  

 

Desuden skal der arbejdes med bedre sammenhæng i kommunens egne 

indsatser (fx socialpsykiatri, alkohol og rusmiddelbehandling, beskæftigel-

sesindsats og børne- og ungeindsats). 

 

Et andet udgangspunkt for den nye arbejdsgruppe er, at psykiatriområdet 

også er i fokus på det specialiserede socialområde som tema i Rammeafta-

lens udviklingsstrategi for 2015. Her står der  bl.a.: ”Mennesker med psykia-

triske problemer ikke kan vente på diagnoser – de skal håndteres. Derfor 

skal psykiatri og somatik i højere grad integreres og i fællesskab skal vi 

udvikle på sammenhængende indsatser på tværs af psykiatri og somatik – 

mellem kommuner og region”. 

 

Der er udarbejdet et kommissorium og et procespapir for arbejdsgrup-

pens arbejde med rammepapiret, og KKR’s drøftelser af sagen kan ud-

stikke pejlemærker for dette. 

 

./.. Kommissorium for udarbejdelse af rammepapir på voksenpsykiatriområ-

det.  

Procespapir for udarbejdelse af rammepapir på voksenpsykiatriområdet.  
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4. Udpegninger  
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5. KKR 

 

5.1. Ny borgmester i Viborg 

SAG-2013-07921 abk  

 

Baggrund 

Torsten Nielsen er valgt som ny borgmester i Viborg og indtræder der-

med som medlem af KKR Midtjylland. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland tager ændringen i sammensætningen 

af KKR til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Borgmester Søren Pape Poulsen er den 3. september fratrådt som borg-

mester i Viborg og udtræder dermed også af KKR Midtjylland. I stedet 

indtræder den nyvalgte borgmester Torsten Nielsen som medlem af 

KKR Midtjylland. 

 

Omkonstitueringen af Viborg Byråd har også medført en ændring på po-

sten som 1. viceborgmester, hvor Nina Hygum er blevet afløst af Jens 

Rohde. Iflg. KL’s love er viceborgmesteren personlig stedfortræder for 

borgmesteren i KKR. Det betyder således:  

• At Nina Hygum fratræder som suppleant i KKR Midtjylland  

• At 1. viceborgmester Jens Rohde bliver personlig stedfortræder for 

borgmester Torsten Nielsen i KKR Midtjylland. 
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6. Punkter til næste møde  

 

 

6.1. Foreløbig dagsorden til møde i KKR Midtjylland den 18. november 
2014 

SAG-2014-04300 jhp/egl 

 

Baggrund 

Der er foreløbig følgende sager til dagsordenen for møde i KKR Midtjyl-

land den 18. november 2014: 

• Væksthusaftale 2015 

• Børnehuset 

• Socialtilsynet 

• Beskæftigelsesreformen 

• Sundhedsaftalen – opfølgning på høringsrunden. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland tager den foreløbige dagsorden til ef-

terretning og drøfter, om der er andre sager til dagsordenen. 
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7. Eventuelt  
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