
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 14. marts 
2014 

SAG-2014-02332 jhp 

 

Baggrund 

Referat fra møde i KKR Midtjylland den 14. marts 2014 er udsendt pr. 

mail den 24. marts 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-2014-02332 egl 

 

Baggrund 

KKRs formandskab orienterer om nyt vedrørende bl.a.  

• Møde med KLs formandskab den 13. maj 2014  

• Senhjerneskadeområdet 

• Dialogforum Midtjylland 

• Møder med Region Midtjylland 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland tager orienteringen til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

Møde med KL’s formandskab den 13. maj 2014 

Der afholdes ca. fem gange om året møde mellem KL ’s formandskab og 

de fem KKR-formandsskaber. På det seneste møde den 13. maj 2014 

blev der bl.a. orienteret om KLs prioriteringer i de forestående økonomi-

forhandlinger og sat fokus på den geografiske udfordring mht. udbud af 

uddannelser. 

 

Senhjerneskadeområdet 

Senhjerneskaderehabilitering har været et af de store temaer i de senere 

års debat om nyspecialisering, og de midtjyske kommuner har prioriteret 

området højt i rammeaftalesamarbejdet i en årrække.  

 

Den 16. juni 2014 afrundes dette med temadagen "Genstart - en hverdag 

efter hjerneskaden", der markerer afslutning på et stort fælleskommunalt 

kompetenceløft. Her har 350 kommunale medarbejdere på tværs af fag-

grupper, siden januar 2013, fået nye kompetencer i et uddannelsesforløb 

finansieret af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket 

genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade.  

 

Dialogforum Midtjylland 

Den 23. juni 2014 er der møde i det nye Dialogforum Midtjylland. Her 

mødes KKRs formandskab samt repræsentanter for Danske Handicap-

organisationer og Skole og Samfund to gange årligt. Formålet er at bidra-

ge til åbenhed, vidensudveksling og drøftelse af indsatser og tilbud, der 
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skal stilles til rådighed på tværs af kommuner på social- og specialunder-

visningsområdet. 

 

Møder med Region Midtjylland 

2-4 gange årligt afholdes der møder hvor de 19 borgmestre og Regions-

rådets forretningsudvalg (Kontaktudvalget) mødes og drøfter regionale 

anliggender.  

 

Desuden indbydes KKRs formandskab til ca. to årlige møder i regi af 

Regionsrådet med de regionalt valgte folketingsmedlemmer. Der afhol-

des møde med Region Midtjylland næste gang den 25. august 2014 (jf. 

pkt. 3.3). 
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3. Regionalpolitiske sager  

 

 

3.1. Temadrøftelse – Regional vækst og udvikling 

SAG-2014-02332 egl 

 

Baggrund 

Kommunerne har de senere år fået en stadig større rolle i at fremme 

vækst og regional udvikling gennem tiltag i såvel egen kommune som re-

gionalt. 

 

KKR Midtjylland besluttede på mødet den 14. marts 2014, at der skal 

være en debat om vækst og udvikling i bred forstand på mødet 12. juni 

2014.  

 

KKR Midtjyllands formandsskab lægger op til drøftelse. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter, hvad der skaber vækst i den 

midtjyske region og hvorledes kommunernes fælles indsat for at fremme 

dette kan styrkes. 

 

Sagsfremstilling 

Rammen for kommunernes arbejde med at fremme vækst og udvikling er 

dels sat af love, regler og institutionelle setups vedr. erhvervsfremme. I 

den sammenhæng er kommunerne på den strategiske side repræsenteret i 

Vækstforum Midtjylland og på den operationelle side ejere af Væksthus 

Midtjylland.  

 

Desuden har kommunerne muligheder for at fremme vækst og udvikling 

gennem indsatser på en lang række andre områder som fx, uddannelse, 

kultur og andre emner, der arbejdes med i kommunestrategierne. 

 

På den anden side ligger der et lige så omfattende sæt af love, regler og 

institutionelle setups vedr. regulering af kommunernes planlægning for 

de konkrete tiltag i kommune- og lokalplaner. 

 

Der lægges her op til en drøftelse af, hvad der skaber vækst i den midt-

jyske region og hvorledes kommunernes fælles indsat for at fremme det-

te kan styrkes. 
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3.2. Regional vækst- og udviklingsstrategi 

SAG-2014-02332 egl 

 

Baggrund 

Som et element i udmøntningen af den politiske aftale mellem Folke-

tingets partier om opfølgning på evalueringen af kommunalreformen er 

der den 23. januar 2014 vedtaget en række ændringer i Lov om Erhvervs-

fremme. 

 

Det væsentligste element i ændringen er, at den Regionale Udviklings-

plan (RUP) afskaffes. I stedet skal der i hver region udarbejdes en ny re-

gional vækst- og udviklingsstrategi (VUS).  

 

Kommunaldirektør Niels Erik Kjærgaard, Ringkøbing-Skjern Kommune 

orienterer om den kommende proces med udarbejdelse af VUS i den 

midtjyske region. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland godkender den skitserede proces for 

så vidt angår den kommunale involvering i udarbejdelsen af VUS 

 

Sagsfremstilling 

Den kommende VUS skal, på baggrund af en redegørelse for de regio-

nale vækst- og udviklingsvilkår, indeholde en strategi for den fremtidige 

udvikling i regionen vedr. bl.a. infrastruktur, erhvervsudviklingsindsats 

inklusive turisme, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen, udviklingen i 

byerne og yderområderne, natur og miljø, kultur mv. samt de 

initiativer, som regionsrådet vil foretage i forbindelse med strategien.  

 

Det er regionsrådet, der skal vedtage VUS, der også omfatter bidrag fra 

Vækstforum om de erhvervs- og vækstrettede dele af strategien.  

 

Proces for regional vækst- og udviklingsstrategi 

For at sikre størst mulig inddragelse, ejerskab og synergi er regionsrådet 

ansvarlig for, at VUS’en udvikles og udarbejdes i en proces, hvor alle re-

levante aktører inddrages, fx kommuner, uddannelses- og vidensinstitu-

tioner, erhvervslivet, arbejdsmarkedets parter, kulturinstitutioner, organi-

sationer, foreninger m.v.  

 

Regionsrådet skal orientere sig i relevante kommunale strategier, herun-

der i strategierne for lokalplanlægning og erhvervsudvikling i forbindelse 

med udarbejdelsen af VUS. VUS lægger derimod, og i modsætning til 
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den tidligere RUP, ingen bindinger på de lokale strategier og planer. Det 

er desuden hensigten, at de regionale vækst- og udviklingsstrategier skal 

udarbejdes under hensyntagen til landsplanredegørelsen 

Når der foreligger et udkast til VUS, forestår regionsrådet en offentlig 

høring af strategien, og på den baggrund færdiggøres strategien og be-

sluttes endeligt i regionsrådet. 

 

Med henblik på at realisere VUS’en kan regionsrådet efter indstilling fra 

vækstforum medfinansiere konkrete erhvervsudviklingsprojekter og yde 

økonomisk støtte til kommuner, foreninger, organisationer m.v. til  kon-

krete projekter, hvis det er muligt efter anden lovgivning. 

 

Regionsrådet i Midtjylland har besluttet at forankre udarbejdelsen af hele 

VUS i Vækstforum, hvor kommunerne har seks repræsentanter, og pro-

cessen for udarbejdelse af VUS i den midtjyske region ser i hovedtræk 

således ud: 

 

19. august Vækstforum udsender vækstredegørelse og oplæg om 

konkrete udfordringer, der kan indgå i VUS 

12. september KKR Midtjylland drøfter på grundlag heraf, hvilke ud-

fordringer og temaer de midtjyske kommuner ønsker 

at VUS skal omhandle 

Okt/nov Regionsrådet afholder workshops om de forskellige 

udfordringer 

18. november KKR Midtjylland drøfter på dette grundlag, hvilke ud-

fordringer og temaer de midtjyske kommuner ønsker 

at VUS skal omhandle 

Dec Regionsrådet prioriterer, hvilke udfordringer og tema-

er, der skal indgå i VUS 

Jan-juni 2015 Udarbejdelse, høring og vedtagelse af VUS 

Aug 2015 Offentliggørelse af VUS 

 

Der bliver udarbejdet et forslag til, hvornår den enkelte kommune har 

mulighed for at drøfte VUS’en. 

 

KD net har drøftet sagen den 23. maj 2014. 

 

 

3.3. Infrastrukturområdet – forberedelse til møde med Folketingsmed-
lemmer 

SAG-2014-02332 jhp 

 

Baggrund 



KKR Midtjylland  | 12-06-2014 

 SIDE  |  9 

På et møde i Kontaktudvalget den 10. marts 2014 blev det aftalt , at der 

den 25. august 2014 holdes et fællesmøde om infrastrukturprioriteringer i 

den midtjyske region med de lokale folketingsmedlemmer, de 19 borg-

mestre og regionsrådets forretningsudvalg. 

 

Til det formål blev der nedsat en arbejdsgruppe, der  indenfor rammerne  

af det fælles infrastrukturudspil skulle lave et oplæg til en drøftelse på et 

senere møde. 

 

Arbejdsgruppen har udarbejdet et forslag, som er drøftet i KD-net den 

23. maj 2014. Der lægges op til en drøftelse af oplægget til mødet med 

Folketingspolitikerne den 25. august 2014. 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at statusoplægget med KD-nets bemærkninger lægges til 

grund for drøftelserne på mødet med de lokalt valgte folketingsmed-

lemmer, de 19 borgmestre og regionsrådets forretningsudvalg. 

 

Sagsfremstilling 

Kommunerne og regionen i Midtjylland har siden begyndelsen af 2006 

været enige om, at det er vigtigt, at de 19 kommuner og Region Midtjy l-

land står sammen om fælles anbefalinger til statslige investeringer på in-

frastrukturområdet.  

 

Derfor udarbejdede man et fælles indspil til Infrastrukturkommissionen i 

2007. Indspillet blev i 2013 revideret og præciseret i forbindelse med de 

statslige trafikforhandlinger og de strategiske analyser.  

 

Dette reviderede ”Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlin-

ger 2013” blev offentliggjort i januar 2013.  

 

Kommunerne og regionen var enige om at fastholde de fem prioriterin-

ger fra 2007: 

• En fast Kattegatforbindelse til hurtigtog og biler 

• Letbane i Aarhus-området 

• Motorvej mellem Herning og Holstebro Nord 

• Udvidelse af E45 til seks spor mellem Kolding og Randers 

• Opgradering af rute 26 til højklasset vej/motorvej mellem Aarhus og 

Viborg 

 

Følgende forslag i indspillet fra 2007 blev konkretiseret: 

• Opgradering af regionalbanerne 
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• Ny jernbane mellem Silkeborg og Aarhus 

• Ny midtjysk motorvejskorridor – Hærvejsmotorvej 

 

Siden indspillet januar 2013 er en række af projekterne kommet længere 

og der er udarbejdet en statusrapport, der viser dette.  (jf. bilagsoversig-

ten nedenfor) 

 

I januar 2014 er indgået aftale om togfonden DK. I aftalen indgår elek-

trificering af hovedbanenettet dvs. Fredericia-Frederikshavn og Vejle-

Struer. Der indgår også en realisering af Timemodellen, som skal forbin-

de landets største byer med én times transporttid med tog. Endelig ind-

går en opgradering af en række regionale baner, togforbindelse til Billund 

samt forundersøgelse af en ny bane mellem Aarhus og Silkeborg. 

 

På det første møde i det nye Kontaktudvalg den 10. marts 2014 bekræf-

tede man det fælles infrastrukturindspil, der blev vedtaget i det tidligere 

Kontaktudvalg og blev enige om, at nedsætte en arbejdsgruppe, der kulle 

udarbejde et oplæg til et fællesmøde med de lokale folketingsmedlemmer 

den 25. august 2014. 

 

Set i lyset af de store trafikpolitiske forlig, der rækker frem til 2020 har 

arbejdsgruppen valgt at fokusere på tilbageløbsmidlerne fra realiserede 

projekter. Flere folketingspolitikere har også fokus herpå.  

 

Arbejdsgruppen har derfor udarbejdet en skematisk oversigt med status 

på projekterne i indspillet herunder priser for realisering.  

 

KD net drøftede oversigterne over infrastrukturprojekterne den 23. maj 

2014. 

 

En udførlig opdateret statusrapport over infrastrukturprojekter siden 

2007, kan læses her  

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_68200/cf_202/Bilag_Status_p-

_infrastruktur_i_Region_Midtjylland.PDF 

 

./.. Oversigt over infrastrukturprojekter i den midtjyske region til møde med 

folketingspolitikere den 25. august 2014, 2. juni 2014 (Skema –A3) 

Trafikaftaler, Region Midtjylland, 8. maj 2015 

 Oversigt over status på infrastrukturprojekter, 15. maj 2014 

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013, Region 

Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner, januar 2013. 

 

 

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_68200/cf_202/Bilag_Status_p-_infrastruktur_i_Region_Midtjylland.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_68200/cf_202/Bilag_Status_p-_infrastruktur_i_Region_Midtjylland.PDF
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3.4. Fordeling af flygtningekvote 2015 

SAG-2014-02332 egl 

 

Baggrund 

Udlændingeservice har i lighed med tidligere år udmeldt en flygtninge-

kvote for det kommende år, samt beregnet en fordeling af den efter en 

matematisk model. 

 

Kommunerne i hver region kan frem til den 10. september 2014 ind-

byrdes aftale en frivillig fordeling af den regionale kvote. Alternativt vil 

Udlændingestyrelsen fastsætte fordelingen, som de har beregnet den. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland på vegne af kommunerne meddeler 

Udlændingestyrelsen, at man tager den skitserede fordeling efter den ma-

tematiske fordelingsmodel til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Udlændingestyrelsen har udmeldt en kvote for det samlede antal flygt-

ninge i 2015 og beregnet en fordeling på de fem regioner. Antallet af 

flygtninge er fastsat til 4.000 på landsplan, hvilket er 10 % mindre end 

den forhøjede kvote for 2014. Styrelsens beregninger viser, at kommu-

nerne i Midtjylland sammenlagt skal modtage 1039 af disse flygtninge 

næste år hvilket er 40 færre end i år. 

 

Kommunerne i regionen har frem til den 10. september 2014 mulighed 

for at indgå en aftale om en frivillig fordeling af flygtningene i 2015. 

Hvis kommunerne ikke indgår en sådan aftale, vil Udlændingeservice 

fordele regionskvoten mellem kommunerne efter den matematiske for-

delingsmodel. 

 

I denne model indgår faktorer som befolkningsgrundlag, antal familie-

sammenførte forrige år samt andel af flygtninge og indvandrere. 

 

Det anbefales, at de midtjyske kommuner fordeler de 1039 flygtninge i 

2015 efter denne model. Fordelingen vil i givet fald blive som vist i føl-

gende tabel, hvor også kvoterne for 2014 fremgår.: 

 

 

Region Midtjylland  Fordeling 2014 

Forslag til for-

deling 2015 

Favrskov  57 61 
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Hedensted  60 62 

Herning  71 58 

Holstebro  62 60 

Horsens  66 37 

Ikast-Brande  27 32 

Lemvig  27 27 

Norddjurs  46 39 

Odder  28 28 

 Randers  106 80 

Ringkøbing-Skjern  59 57 

Samsø  7 8 

Silkeborg  100 94 

Skanderborg  73 77 

Skive  56 67 

Struer  24 21 

Syddjurs  52 55 

Viborg  102 64 

Aarhus  156 112 

Region Midtjylland i alt  1179 1039 

 

 

 

3.5. Rammeaftale 2015 på det specialiserede social- og undervisnings-
område – forslag til styringsaftale 

SAG-2014-02332 egl 

 

Baggrund 

Der foreligger nu et forslag til styringsaftale for 2015 på det specialisere-

de social- og undervisningsområde i den midtjyske region.Styringsaftalen 

udgør sammen med udviklingsstrategien den lovpligtige rammeaftale om 

mål og vilkår for anvendelse af specialiserede tilbud på tværs af kommu-

negrænserne, som indgås mellem kommunerne hvert år. Regionen er og-

så, for så vidt angår de regionale tilbud, part i aftalen, der skal godkendes 

af KKR Midtjylland før den sendes til godkendelse hos de 20 aftalepar-

ter. 

 

Indstilling 

KKR Midtjylland anbefaler,  

• at forslaget til Styringsaftale 2015 godkendes i de 19 kommunalbesty-

relser, og  

• at styringsaftale 2014 godkendes i Region Midtjylland for så vidt an-

går de tilbud, som regionen driver 
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Sagsfremstilling 

Styringsaftalen udgør, sammen med udviklingsstrategien, et fælles plan-

lægnings- og styringsværktøj for de midtjyske kommuner og Region 

Midtjylland vedr. tilbud og indsats på det specialiserede social- og under-

visningsområde. 

 

Styringsaftalen skal sikre, at udbud og efterspørgsel efter specialiserede 

social- og undervisningstilbud på tværs af kommunegrænser i den midt-

jyske region tilrettelægges ud fra hensyn til drifts- og forsyningssikker-

hed, rationel økonomi og fleksibilitet såvel som faglig udvikling i tilbud-

dene. 

 

Det sker dels gennem fælles indsatsområder fastlagt i udviklingsstrate-

gien, sp, blev godkendt i KKR Midtjylland den 14. marts 2014, og dels 

ved, at der i styringsaftalen fastlægges klare aftaler om alle aspekter af 

samarbejdet mellem køber og sælger af pladser og tilbud inden for det 

specialiserede socialområde og undervisningsområde. 

 

Forslaget til Styringsaftale 2015 er i alt væsentlighed en videreførsel af 

Styringsaftale 2014, dog indeholder udkastet en ændring som følge af 

etablering af Socialtilsynet, idet det administrative overhead i taksterne 

foreslås reduceret med 0,3% svarende til den procentsats, som hidtil er 

blevet opkrævet i taksterne til tilsyn.  

En ny bekendtgørelse forventes at træde i kraft med virkning pr. 1. janu-

ar 2015 vedrørende reglerne for opgørelse af over-/underskud i tilbud, 

der er omfattet af rammeaftalen. Reglerne vil blive indarbejdet i Styrings-

aftalen, når bekendtgørelsen foreligger. 

 

Forslag til Styringsaftale 2015 fremsendes her med bilag 2 og 3, idet bilag 

1 og 4 , først kan udarbejdes i november/december 2014, hvor kommu-

nerne og region kan indmelde endelige takster. 

 

KD net har drøftet sagen den 23. maj 2014. 

 

./.. Styringsaftale 2015 - forslag af 3. juni 2014 

Forslag til Styringsaftale 2015, Bilag 2 - Omkostningsberegning og beta-

lingsmodeller 

Forslag til Styringsaftale 2015, Bilag 3 - Anvendelse af abonnementsord-

ninger 

 

Yderligere om rammeaftalerne: http://rammeaftale.viborg.dk/ 

 

http://rammeaftale.viborg.dk/
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3.6. Sundhedskoordinationsudvalgets udspil til vision, værdier og mål 
for sundhedsaftalen 

SAG-2014-02332 jhp 

 

Baggrund 

Sundhedskoordinationsudvalget har igangsat en proces, der skal munde 

ud i en fælles sundhedsaftale for kommunerne og regionen i Midtjylland. 

 

Som led i processen er der udarbejdet et udkast til visioner, mål og vær-

dier for sundhedsaftalen, som er sendt til kommentering i kommunerne.  

 

På mødet i KKR Midtjylland gives en kort orientering om kommunernes 

tilbagemeldinger på udkastet. 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland tager orienteringen om kommunernes 

tilbagemeldinger på sundhedskoordinationsudvalgets udspil til visioner, 

mål og værdier til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Sundhedskoordinationsudvalget tog d. 31. marts 2014 hul på den politi-

ske drøftelse om visioner, mål og værdier for sundhedsaftalen 2015-

2018.  

 

Sundhedskoordinationsudvalget vil frem mod september 2014 formulere 

en politisk aftale, der kan sendes i høring. Den politiske aftale vil frem 

mod høringsperioden udvikle sig stepvis for derved at give mulighed for 

størst mulig politisk indflydelse. Der er lagt op til en åben proces med 

muligheder for, at Sundhedskoordinationsudvalget løbende kan have en 

politisk dialog med kommuner, region, praktiserende læger og borgere. 

 

Den 28. april 2014 var Sundhedskoordinationsudvalget vært for et møde 

med formænd, næstformænd for kommunale sundhedsudvalg, regionale 

udvalg, praksisplanudvalget og patientinddragelsesudvalget. På mødet 

drøftedes Sundhedskoordinationsudvalgets oplæg til overordnede visio-

ner og værdier for sundhedsaftalen. Efter mødet samlede udvalget op på 

den politiske drøftelse og drøftede, hvilke input, der skulle indgå i det 

videre arbejde. Resultatet blev et udspil til en politisk sundhedsaftale 

med følgende visioner: 

• Et sundhedsvæsen på borgerens præmisser 



KKR Midtjylland  | 12-06-2014 

 SIDE  |  15 

• Sundhedsløsninger tæt på borgeren 

• Lighed i sundhed 

 

Sundhedskoordinationsudvalget har opstillet eksempler på politiske mål 

under de tre forslag til visioner. Det kan være sundhedspolitiske mål, 

tryghedsmål m.m. Fælles for målene er, at der skal ske forbedringer på 

tre områder – sundhed, samfundsøkonomi og borgeroplevelse. 

 

Processen frem mod den endelige godkendelse af sundhedsaftalen ser så-

ledes ud: 

• Den 27. juni: Sundhedskoordinationsudvalget behandler input fra 

kommuner, region, praktiserende læger og borgere. 

• Den 5. september: Sundhedskoordinationsudvalget behandler et ud-

kast til en sundhedsaftale og godkender herefter en aftale, der kan 

sendes i høring. 

• Primo september ultimo oktober: Høringsperiode (bl.a. i kommuner-

ne) 

• Primo december.  Sundhedskoordinationsudvalget behandler hø-

ringssvar og godkender den endelige udgave 

• December/januar behandling af endelig aftale i kommuner og region 

Den 31. januar 2015 Sundhedsaftalen sendes til godkendelse i Sund-

hedsstyrelsen 

 

 

./. Bilag:  

”Sundhedskoordinationsudvalgets udspil til visioner, mål og værdier  

for sundhedsaftalen 2015-2018- et debatoplæg”, april 2014. 

 

 

 

3.7. Praksisplanen og aftalen med PLO 

SAG-2014-02332tnn/ jhp 

 

Baggrund 

I forlængelse af aftalen mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn 

(RLTN) og PLO fra 1. marts 2014 skal de nye praksisplanudvalg i de fem 

regioner for alvor i gang med at udarbejde praksisplanerne.  

 

Praksisplanerne bliver det centrale redskab i forhold til kommunernes 

indflydelse på, hvilke opgaver almen praksis skal varetage i det nære 

sundhedsvæsen. Praksisplanen og aftalen med PLO er et gennembrud i 

forhold til kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen.  
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Punktet vil blive indledt med oplæg fra KL.  

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter KL s oplæg. 

 

Sagsfremstilling 

Praksisplanen 

Med den nye sundhedslov, som regulerer vilkårene for almen praksis, er 

der etableret praksisplanudvalg i hver region. Udvalget skal udarbejde en 

praksisplan hvert fjerde år. 

 

I praksisplanen reguleres bl.a., kapaciteten (hvor skal lægernes ydernum-

re placeres og hvor mange er der behov for), opgaver (som fx sygebesøg, 

indsatser for borgere med visse psykiske lidelse og kronikere).  

 

Praksisplanudvalget i Midtjylland drøfter for eksempel konkret, hvordan 

det sikres, at der er en jævn fordeling af lægekapaciteten i hele regionen 

med kontinuerlig bemanding. Et andet emne, der optager Praksisudval-

get er, hvordan der sikres lægedækning for borgere, som opholder sig 

mere end 15 km fra egen læge enten midlertidigt på en kommunal akut-

plads, eller fordi patienten på grund af afstand har frasagt sig muligheden 

for at få sygebesøg af egen læge. 

 

Som del af praksisplanen indgås en underliggende aftale om ressourcer 

og økonomi. Praksisplanen skal også sikre, at centrale elementer i de fem 

sundhedsaftaler, udmøntes af almen praksis og gøres forpligtende for 

den enkelte læge. 

 

Praksisplanudvalget består af fem repræsentanter fra kommunalbestyrel-

serne i regionen som KKR har udpeget, tre regionsrådsmedlemmer og 

tre repræsentanter udpeget blandt de praktiserende læger. Regionen har 

ifølge loven formandskabet i praksisudvalget, og det er regionen som er 

sekretariat for praksisplanen. Ved uenighed er det i sidste ende regions-

rådet, der kan tage beslutning om praksisplanen. 

 

I KKR Midtjylland  er følgende valgt til praksisplanudvalget: 

 

Borgmester Nils Borring (A), Favrskov Kommune 

Byrådsmedlem Frank Heidemann Sørensen (A), Ikast-Brande Kommune 

Byrådsmedlem Orla Østerby (C), Lemvig Kommune 

1. viceborgmester Ulla Tørnæs (V), Holstebro Kommune 

Byrådsmedlem Anna Marie Brix Poulsen (O), Struer Kommune 
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Og heraf er Nils Borring og Ulla Tørnæs også medlemmer af sundheds-

koordinationsudvalget. 

 

Aftalen med PLO 

RLTN, som KL er en del af, indgik 1. marts 2014 forlig med PLO for en 

treårig periode. Aftalen indeholder markante kommunale aftryk, idet det 

er aftalt, at kommuner, læger og regioner kan fastlægge en række sund-

hedsindsatser decentralt i praksisplanudvalgene.  

 

Der er lagt op til lokale løsninger omkring sygebesøg og indsatser for 

borgere med visse psykiske lidelser. Forventningen er også, at indsatser-

ne for ældre medicinske patienter og borgere med lettere psykiske lidel-

ser styrkes. Samtidig bliver det mere tydeligt i overenskomsten, at læger-

ne har forpligtelser omkring medicinhåndtering, og kommunernes ad-

gang til lægen, når kommunerne henvender sig på vegne af en borger der 

ikke selv er i stand til at henvende sig til lægen.  

 

Når der er indgået en praksisplan og i tilknytning hertil en underliggende 

aftale til praksisplanen mellem PLO, regionen og kommunerne i regio-

nen (for sygebesøg og samtaleterapi) overføres 210 millioner kroner fra 

den centrale overenskomst til lokal udmøntning gennem de fem praksis-

planer. Herudover tilføres der yderligere 200 millioner i overenskomst-

perioden – 100 millioner fra kommunerne og 100 millioner fra regioner-

ne.  

 

Samlet set vil der således være 410 millioner til decentral udmøntning af 

praksisplanudvalgene i overenskomstperioden i de fem regioner, når alle 

aftaler er underskrevet.  

 

Resultatet understøtter samlet set, at læger, regioner og kommuner får et 

tættere og mere forpligtende samarbejde. Men det er nyt på den måde, at 

praksisplanudvalget har kompetence til at træffe beslutninger, der binder 

alle kommunerne i regionen, såvel opgavemæssigt som økonomisk. Der-

for er det vigtigt, at der er meget tæt kontakt og koordination mellem 

KKR, kommunerne og de kommunale medlemmer af praksisplanudval-

get. 

 

KL vil orientere om aftalen og de opmærksomhedspunkter, der vil være i 

forhold til realiseringen af praksisplanen og aftalen med PLO. 

 

Status i KKR Midtjylland 
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Praksisplanudvalget i Region Midtjylland besluttede på sit første møde, 

at praksisplanen skulle afspejle de nye rammer for dens udarbejdelse med 

involvering af såvel praktiserende læger, kommuner og region. I et efter-

følgende idé og dialogmøde med Praksisplanudvalget som vært den 24. 

marts 2014, var der et stort fremmøde fra praktiserende læger samt re-

præsentanter for kommunalbestyrelser, regionsrådet og patientinddragel-

sesudvalget i Region Midtjylland til en 4 timers lang fælles drøftelse af 

mulighederne i en ny praksisplan. 

 

Processen for drøftelser frem til en samlet praksisplan ser foreløbig såle-

des ud (Praksisplanudvalget lægger en endelig procesplan på møde den 

18. juni 2014): 

• Første version af praksisplanen vil foreligge ultimo juni 2014 – sen-

des til faglig høring i Sundhedsstyrelsen 

• Fra august 2014 og frem til oktober 2014 forventes gennemført en 

høring blandt andet af kommuner og lægepraksis i regionen 

• Efteråret 2014 tager Praksisplanudvalget stilling til en evt. revision i 

planen inden den forelægges Sundhedskoordinationsudvalget og Pa-

tientinddragelsesudvalget 

• Sideløbende i efteråret 2014 påbegyndes arbejdet med anden version 

af Praksisplanen – som er opgaveorienteret, og hvor emner fra sund-

hedsaftalen kan indgå anden version forventes at foreligge ultimo an-

det kvartal 2014.  

 

På møde den 14. marts 2014 drøftede KKR Midtjylland kommunernes 

forslag til emner i Praksisplanudvalget, emner der især har relevans for 

anden version af praksisplanen.  
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4. Udpegninger  
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5. KKR 

 

 

5.1. KKRs mødeplan for 2015 

SAG-2014-02332 jhp/egl 

 

Baggrund 

KKR Midtjylland skal godkende en mødeplan for 2015. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland godkender forslaget til en mødeplan 

for 2015. 

 

Sagsfremstilling 

Det foreslås, at KKR Midtjylland afholder 5 møder i 2015 på følgende 

datoer: 

Den 24. februar 2015 

Den 17. april 2015 

Den 12. juni 2015 (11. og 12. juni reserveres til besøg på Bornholm i 

forbindelse med Folkemødet) 

Den 10. september 2015 

Den 20. november 2015 

 

Møderne (på nær mødet den 12. juni 2015)  afholdes i Silkeborg fra kl. 

10-12. Forud for hvert møde er der mulighed for formøder mellem kl. 9 

og 10.  
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6. Punkter til næste møde  

 

 

6.1. Sager til næste møde i KKR Midtjylland 

SAG-2014-02332 egl/jhp 

 

Baggrund 

Til KKR’s møde den 12. september 2015 tegner der sig følgende sager: 

 

• Temadrøftelse – Uddannelsesområdet 

• Væksthusaftale 

• Praksisplanaftalen version 2 

• Sundhedsaftale 2015-18 

• Psykiatriområdet  

• Opfølgning på vækstdrøftelsen/VUS 

 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter eventuelle emner til dagsorde-

nen for næste møde. 
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7. Eventuelt  

 


