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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
SAG NR.: 000231660 jhp
Baggrund

Referatet fra mødet i KKR Midtjylland den 8. november 2011, blev udsendt via mail den 22. november 2011.
./.

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

Det indstilles, at KKR Midtjylland godkender referatet.
Beslutning

SIDE | 3

KKR Midtjylland | 27-01-2012

2.

Siden sidst

2.1.

Meddelelser
SAG NR.: 000231660 jhp/egl
Baggrund

Der orienteres blandt andet om:
• Status for arbejdet med infrastruktur
• Den internationale indsats for vækstfremme
• Årsmødet med VIA’s ledelse den 5. januar 2012
• Mødet med KL’s formandskab den 10. januar 2012
• Status for puljen til Grøn Vækst-programmet.
Indstilling

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

Status for arbejdet med infrastruktur
Der er sendt en henvendelse til transportminister Henrik Dam Kristensen baseret på hovedelementerne i infrastrukturoplægget fra 2007. Der er
desuden igangsat en proces, hvor der indhentes oplysninger i kommunerne om andre trafikale og udviklingsmæssige udfordringer, som bør
indgå i det videre arbejde. Der afholdes møde med Transportministeren
den 1. marts 2012.
Den internationale indsats for vækstfremme
På et besøg hos Region Midtjyllands repræsentation i Budapest i november måned, blev formanden præsenteret for nogle af de muligheder, der
ligger i, at RM har repræsentationer i Budapest, Shanghai og Sct. Petersborg.
Årsmødet med VIA’s ledelse den 5. januar 2012
På mødet blev samarbejdet mellem VIA og kommunerne drøftet. Der
var særlig fokus på spørgsmålet om praktikpladser, og på VIA’s Campus
– strategi, som de gerne vil fortælle nærmere om.
Mødet med KL’s formandskab den 10. januar 2012
På mødet blev det blandt andet drøftet hvorledes kommunerne kan
håndtere den store fokus, der kan komme som følge af enkeltsager. Desuden blev udspillet på sundhedsområdet og evalueringen af kommunalreformen drøftet, og der blev informeret om afgørelse vedrørende
moms i relation til Væksthuset.
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Status for puljen til Grøn Vækst-programmet
Som bekendt opnåede den midtjyske region ikke den tildeling fra puljen,
der var søgt om. Dette har betydet, at det har været nødvendigt at nedjustere budgetrammen inden for de fem bekendtgørelser, som programmet
dækker. Justeringen er foretaget, så der stadig er EU midler inden for alle
fem bekendtgørelser, men samtidig under hensyntagen til regeringens
udmelding om at der skal være fokus på skabelse af nye arbejdsplader og
Grøn omstilling.
Beslutning
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3.

Regionalpolitiske sager

3.1.

Temadrøftelse: Uddannelse i et regionalt vækst- og beskæftigelsesperspektiv
SAG NR.: 000231660 egl
Baggrund

I debatten om konkurrenceevne, produktivitet og innovation ses uddannelse ofte som vejen til at sikre og øge vækst og udvikling. Men selvom,
der er fastsat nationale mål for det fremtidige uddannelsesniveau kniber
det med gennemførelsen på nogle områder. Desuden står virksomhederne og arbejdsmarkedet overfor udfordringer konkurrencemæssigt, demografisk og strukturelt.
Mange aktører arbejder med uddannelse, vækst og beskæftigelse i den
midtjyske region, men hvor og hvordan skal og kan indsatsen styrkes?
Hvad kan gøres anderledes og bedre? Og hvad er kommunernes rolle i
dette?
Beskæftigelseschef i Aarhus, medlem af Kompetencerådet Vibeke Jensen
og rektor Lis Randa fra Erhvervsakademiet Dania lægger op til drøftelse.
Direktør for VIA’s Teknisk Merkantile Højskole Konstantin Lassithiotakis, samt næstformand i Det Regionale Beskæftigelsesråd, rådmand i
Aarhus Hans Halvorsen er indbudt til at deltage.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter emnet.
Sagsfremstilling

Der er megen fokus på, at udfordringerne i forhold til at sikre vækst, beskæftigelse og uddannelse er væsentlige både på kort og langt sigt.
De økonomiske konjunkturer og den demografiske udvikling trækker tilsyneladende i hver sin retning lige nu med hensyn til behovet for arbejdskraft, men analyser viser, at vækstudfordringen i form af konkurrence på produktivitet og innovation er stor, og at vi fortsat mister
mange arbejdspladser især indenfor produktionsområdet
Selvom disse udfordringer, på det korte sigt, ikke er størst i den midtjyske region, er store strukturelle problemer og flaskehalse indenfor for
eksempel bygge- og anlægsbranchen dog nært forestående.
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Andre analyser viser, at gennemførelsen på uddannelserne er lav for visse grupper hvor det er vanskeligt at opfylde de uddannelsespolitiske mål.
Desuden drøftes det ofte, at der er et gab mellem de kompetencer, som
uddannelsesinstitutionerne bibringer de studerende og de kompetencer,
som virksomhederne efterspørger.
Her er der aktuelt fokus på erhvervsuddannelserne og deres evne til at
give de studerende innovative kompetencer og på mulighederne for at
give de studerende praktikpladser og virksomhedskendskab.
Evner der kan være med til at sikre de unge, den tilknytning til arbejdsmarkedet, som helt nye analyser viser er så vigtig.
Spørgsmålet om uddannelse, vækst og beskæftigelse har mange indfaldsvinkler. For eksempel at der er kvalificeret arbejdskraft til rådighed for
virksomhederne, at der er arbejdspladser til alle og, at der er relevante
uddannelsesmuligheder til rådighed for borgerne.
Der arbejdes allerede sammen på tværs af regionen for at sikre, at alle
disse vinkler er tilgodeset og, at der er synergi mellem dem. Området er
imidlertid også præget af, at forskellige aktører har fokus på forskellige
forhold, som for eksempel:
• At opfylde de uddannelsespolitiske målsætninger
• At kortlægge og bibringe ledige og ledighedstruede relevante kompetencer, der muliggør, at de kan opnå eller fastholdes i beskæftigelse
• At tilvejebringe arbejdskraft til de konkrete områder af erhvervslivet,
der satses på som vækstområder.
Meget tyder dog på, at vi kan blive endnu bedre til at sikre synergien, i
indsatsen, således at de kommende udfordringer kan imødegås. På mødet her skal det drøftes om og hvorledes dette kan lade sig gøre, og hvad
kommunernes rolle kan være heri.
./.

Nogle af de mest aktuelle kilder på området kan ses på disse links:
REG LAB's hjemmeside om uddannelse og forskning
ae: De unge ledige fra 90’erne har betalt en høj pris for arbejdsløsheden
(jan 2012)
Konkurrenceevneredegørelse 2011 (aug 2011)

SIDE | 7

KKR Midtjylland | 27-01-2012

Kompetencekompas midt 2020 (okt 2011)
Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland (jan 2012)
Momentum: Erhvervsskoler kan sparke gang i væksten (jan 2012)
Beslutning

3.2.

Oplæg om evaluering af kommunalreformen
SAG NR.: 000236079 efp/mds
Baggrund

I regeringsgrundlaget lægger regeringen op til en evaluering af kommunalreformen. KL’s bestyrelse har derfor valgt at sætte særlig fokus på
emnet i 2012. KL arbejder aktuelt på et oplæg, der offentliggøres op til
Kommunalpolitisk Topmøde i marts 2012. Der foreligger p.t. en synopsis for oplægget. Medlem af KL’s bestyrelse og formand for KL’s Socialog Sundhedsudvalg, Anny Winther, vil på mødet lægge op til debat om
hovedpunkterne i oplægget.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter synopsen og kommer med input til det videre arbejde med oplægget.
Sagsfremstilling

I regeringsgrundlaget fremgår det, at ”regeringen vil foretage en evaluering af kommunalreformen og den nuværende arbejdsdeling mellem
kommuner, regioner og stat. Det skal blandt andet ske med særlig fokus
på sundhedsområdet, det specialiserede socialområde, miljøområdet og
den regionale udvikling”.
KL’s oplæg retter sig mod de centrale beslutningstagere i Folketinget og
centraladministrationen. KL’s oplæg skal først og fremmest markere den
linje og de hensyn, KL vil forfølge i evalueringen af de forskellige områder, snarere end at gå dybden med analyse af de enkelte områder.
Men oplægget er også til kommunerne. Arbejdet med at udvikle og tilrettelægge opgaveløsningen i lyset af kommunalreformen pågår endnu.
Nogle af de områder, hvor der fortsat er behov for indsatser og nytænkning er den tværgående sammenhæng i opgaveløsningen i den enkelte
kommune. Der er tilsvarende behov for fokus på udvikling af samar-
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bejdsformerne kommunerne imellem, og endelig kan nævnes behovet for
at kunne dokumentere effekten af de indsatser, der sættes i værk.
Oplægget består af to dele. Første del omhandler i kort form en række
tværgående temaer, der er relevante bredt set i evalueringen af kommunalreformen. I denne del er budskaberne, at kommunerne mener, at intentionerne i kommunalreformen stadig er de rigtige, at KL gerne indgår
i en evaluering af reformen, men at det dog først er i disse år, at målene
indfries. Hertil skal det understreges, at reformen hverken kan eller skal
”rulles tilbage”, men at evalueringen må tage udgangspunkt i de mål, vi
som samfund gerne vil nå på de enkelte områder. Opgavernes organisering må afspejle dette, snarere end at udspringe af holdninger til enkeltsager, som de måtte komme til udtryk gennem dagspressen m.v. Udgangspunktet må derfor tages i hensynet til borgeren/virksomheden og
til samfundsøkonomien.
Anden del består derimod af en række sektortemaer, der, på de felter regeringen har bebudet skal til eftersyn, hver især præsenterer målene, som
KL ser dem, og de krav det stiller til såvel kommunerne som staten og til
andre aktører på det enkelte område. I de enkelte temaer vil indgå cases
og fakta, der kan illustrere og understøtte teksten.
Efter drøftelserne i KKR, vil KL’s fagudvalg og bestyrelse færdiggøre
oplægget, så det kan lanceres op til kommunalpolitisk topmøde.
Udspillet er ét af fire spor, som bestyrelsen har tiltrådt vedrørende projektet om evaluering af kommunalreformen. Aktiviteterne i de fire sammenhængende spor kan kort skitseres som:
1. KL forbereder et offensivt udspil som grundlag for KL’s og kommunernes involvering i debatten op til evaluering af kommunalreformen. Et samlet udspil til
den fremtidige kommunale opgavevaretagelse i den offentlige velfærdssektor skal foreligge til KL’s Topmøde i 2012. Processen tilrettelægges,
så KL løbende kan involvere sig i debatten med indlæg op til Topmødet.
2. Billedet af, hvordan kommunerne løser de nye opgaver, skal nuanceres, og myterne herom skal gennemhulles med fakta, dokumentation, analyser og
effektiv kommunikation.
3. KL skal optage en åben dialog med kommunerne om opgaveløsningen
og sigte mod en fælles erkendelse af, at tyngde og troværdighed i argumentationen afhænger af en forsvarlig opgaveløsning byggende på solid faglighed i
alle 98 kommuner.
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4. De tre løbende spor understøttes af det fjerde spor, der skal forberede
KL’s deltagelse i den bebudede evaluering. Indsatsen skal dels sigte på at forsvare kommunernes nuværende opgaver, dels offensivt pege på mulige
nye opgaveområder, der fagligt og økonomisk kan begrundes forankret i
kommunerne.
./.

Synopsen for oplægget om evaluering af kommunalreformen vedlægges.
Beslutning

3.3.

KL’s udspil for det nære sundhedsvæsen
SAG NR.: 000231660 srp/jhp
Baggrund

I oktober måned 2011, drøftede alle fem KKR styringsmuligheder og
retning i kommunernes udvikling af det nære sundhedsvæsen. Drøftelserne var en del af KL’s opstart på arbejdet med et offensivt udspil om
det nære sundhedsvæsen. Alle fem KKR er efter oktober møderne
kommet med indspark til oplægget. Bidragene indgår i arbejdet med udspillet. Konturerne af KL’s udspil er begyndt at tegne sig. Der lægges på
mødet op til en drøftelse af udvalgte emner, som skal indgå i udspillet,
når det ligger i sin endelige form. Udspillet lanceres op til Kommunalpolitisk Topmøde i marts 2012.
./.

Der er til drøftelsen i KKR vedlagt et notat. Der lægges særligt op til en
drøftelse af visionen for det nære sundhedsvæsen, finansieringen samt
samarbejdet med regionerne og almen praksis.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter de temaer, der er skitseret i
notatet, og som vil indgå i det endelige udspil.
Sagsfremstilling

KL har siden drøftelserne i KKR i oktober måned om styringen og udviklingen af det nære sundhedsvæsen arbejdet intensivt med at involvere
kommuner, regioner, forskere og opinionsdannere i forskellige workshops. Workshops har handlet om centrale områder som for eksempel
den ældre medicinske patient, borgere med kroniske sygdomme, samarbejdet med almen praksis og sygehuse, sundhedsfaglige kompetencer i
kommunerne og nye teknologiske løsninger.
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Der er endvidere holdt møder med centrale aktører sideløbende for både
at orientere om KL’s proces på sundhedsområdet, men også for at inddrage synspunkter på kommunernes rolle og muligheder. Bidragene fra
de fem KKR, der er lavet efter KKR møderne i oktober er også indgået i
arbejdet med udspillet.
Et første bud på centrale temaer og anbefalinger er nu til drøftelse i de
enkelte KKR’er med henblik på at kvalificere det oplæg, der lanceres til
marts på det Kommunale Topmøde.
Drøftelsen indledes ved et oplæg af medlem af KL s bestyrelse og formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg, Anny Winther. Der lægges
særligt op til en drøftelse af visionen for det nære sundhedsvæsen, fina nsieringen samt samarbejdet med regionerne og almen praksis.
I det vedlagte notat beskrives centrale udfordringer og anbefalinger kny ttet til de væsentligste områder. Det omfatter selve retfærdiggørelsen af et
øget fokus på det nære sundhedsvæsen, hvor ét af hoved-argumenterne
er, at det nære sundhedsvæsen kan løfte en lang række sundhedsopgaver
bedre og billigere end sygehusene set især forhold til en stigende ældre
befolkning samt behovet for at få sammenhæng mellem sundhedsydelser
og for eksempel social og arbejdsmarkedsområdet.
Fundamentet for kommunernes sundhedsarbejde er fortsat sundhedsfremme og forebyggelse, hvor kommunerne har hele ansvaret samt
den tætte kontakt til børn, voksne og ældre, der muliggør at sætte rammerne for det sunde liv. Denne opgave skal ikke ses adskilt fra arbejdet
med de syge borgere, hvor kommunernes rehabilitering har til formål at
støtte den enkelte i at leve et aktivt liv trods sygdom. Her er sundhedsfremme og forebyggelse også en del af arbejdet.
Det nære sundhedsvæsen er selvsagt mere end kommunerne. Derfor er
samarbejdet med regionerne og almen praksis afgørende, især i forhold
til, at kommunerne får effektiv adgang til lægefaglige kompetencer i løsningen af flere komplicerede sundhedsopgaver. Her spiller sundhedsaftaler, øvrige aftaler samt IT og velfærdsteknologiske løsninger en vigtig
rolle som forudsætninger for et effektivt samarbejde mellem kommuner,
almen praksis og sygehusafdelinger.
./.

Foreløbigt udspil om det nære sundhedsvæsen vedlægges.
Beslutning
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3.4.

Ide – og udviklingskatalog for det nære sundhedsvæsen
SAG NR.: 000231660 jhp
Baggrund

Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt et idé og udviklingskatalog
for det nære sundhedsvæsen og peget på to temaer for det nære sundhedsvæsen, som der skal arbejdes videre med i klyngerne de kommende
år.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter idé- og udviklingskataloget i
forlængelse af drøftelserne om KL’s udspil om det nære sundhedsvæsen.
Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget har med afsæt i Sundhedsaftalen for
2010 – 2014 igangsat en udviklingsproces mod et mere integreret, koordineret og samarbejdende sundhedsvæsen – ”Det nære sundhedsvæsen”.
Processen har inddraget en række aktører for eksempel i forbindelse
med, at der er afholdt en temadag med deltagelse af politikere, interesseorganisationer, ledelsesrepræsentanter og fagfolk fra alle sektorer.
Resultatet af processen er indtil videre ”Idé – og udviklingskatalog for
det nære sundhedsvæsen”, november 2011 som Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt og valgt at sende til de såkaldte klynger som er
samarbejdsorganer mellem hospitaler, kommuner og praktiserende læger.
I kataloget er der opstillet en række temaer som Sundhedskoordinationsudvalget har valgt at fokusere på. Desuden er der eksempler på en række
nye idéer og initiativer, som klyngerne kan arbejde videre med og endelig
er der en oversigt over den lange række af initiativer (175) der allerede er
i gang i dag.
For i højere grad at målrette og koncentrere indsatsen har Sundhedskoordinationsudvalget prioriteret to temaer som der skal arbejdes videre
med i processen:
• Behandling og samarbejde i eget hjem
• Egenomsorg/mestring.
Det er nu en opgave for klyngerne at arbejde videre med tværsektorielle
indsatser indenfor de prioriterede temaer og dermed bidrage til at realisere udviklingen og styrkelsen af det nære sundhedsvæsen. Dette kan ske
dels ved, at klyngerne tager afsæt i de foreslåede ideer i kataloget eller
udvikler nye initiativer og samtidigt sikre at der sker en systematiks erfaringsopsamling og dokumentation. En opsamling og dokumentation som
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med fordel kan anvendes ved for eksempel udbredelse af initiativer til
hele Region Midtjylland.
./..

Vedlagt:
Idé – og udviklingskatalog for det nære sundhedsvæsen, Sundhedskoordinationsudvalget, november 2011
Kommentarer til Idé og udviklingskataloget
Følgebrev til klyngerne, Sundhedskoordinationsudvalget, december 2011.
Beslutning

3.5.

Overenskomstforhandling med de praktiserende læger 2012
SAG NR.: 000231660 mdv/tcj/jhp
Baggrund

Overenskomst om almen praksis mellem RLTN og Praktiserende lægers
organisation (PLO) skal fornyes inden medio november 2012.
I den forbindelse indhenter KL ønsker til krav i kommunerne og samtidig ønskes der en drøftelse i KKR med henblik på at få en diskussion på
tværs af kommunerne.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Midtjylland sender et oplæg med ønsker til krav til
KL, som supplerer bidragene fra hver enkelt kommune.
Sagsfremstilling

KKR opfordres til at drøfte ønsker til krav til forhandlingerne med PLO.
Endvidere ønsker KL en tilbagemelding på erfaringer med den gældende
overenskomst, hvor der blandt andet blev aftalt følgende:
• Større sikkerhed for at der er læger i alle egne af landet
• Et tættere samarbejde mellem kommuner og læger (hvordan fungerer
de kommunalt - lægelige udvalg)
• En række tiltag til IT- understøttelse af arbejdsgange
• En bedre kommunikation mellem lægerne og det øvrige sundhedsvæsen.
Sideløbende med at der indhentes ønsker til krav fra kommunerne, arbejder KL på en strategi og et udspil for det nære sundhedsvæsen. Udspillet skal være et offensivt bud på udviklingen af det nære sundhedsvæ-
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sen. Samspillet mellem kommunerne og almen praksis er en af de centrale dele af udspillet. Der er således behov for at der sikres sammenhæng
mellem KL’s udspil og de kommende forhandlinger med PLO.
Den økonomiske lavkonjunktur betyder endnu engang en smal økonomisk ramme for overenskomstforhandlingerne.
På nuværende tidspunkt forventer sekretariatet at følgende temaer i øvrigt vil præge forhandlingerne:
Ældre medicinske patienter
• Patienterne udskrives hurtigere fra sygehusene, og det er samfundsøkonomisk vigtigt at undgå unødige indlæggelser. Derfor skal flere
opgaver løses i primærsektoren, og det gør det vigtigere end nogensinde at samarbejdet mellem kommunerne og lægerne er velfungerende
• Kommunerne etablerer akutpladser og intermediære enheder med
henblik på at pleje og efterbehandle de ældre medicinske patienter.
Denne udvikling stiller krav til en effektiv adgang til lægelig ekspertise
for at kunne løfte en mere kompliceret sundhedsopgave
• Korrekt medicinering er afgørende for mange ældre, og der er et behov for at svage ældre på plejecentrene i højere grad får gennemgået
deres medicin. PLO har i deres forebyggelsespolitik nævnt problematikken. Derfor vurderes der at være et gensidigt ønske om at sikre
korrekt medicinering.
Borgere med kronisk sygdom
• Flere borgere diagnosticeres med en kronisk sygdom. De fleste tilbud
kræver en lægehenvisning og et stærkere samarbejde mellem almen
praksis og kommunerne, om for eksempel patientuddannelse og tiltag
for borgere på sygedagpenge.
Kvalitetsdata
• De praktiserende læger løser en lang række opgaver af stor vigtighed
for den kommunale sundhedsindsats for eksempel på kronikerområdet. Indsatsen bør dokumenteres og være synlig.
Sundhedsaftaler og Kommunalt - lægelig udvalg
• Behovet for koordinering og samordning mellem kommuner og almen praksis er stærkt stigende. Det vil sandsynligvis være relevant at
drøfte afledte effekter til overenskomstforhandlingen af for eksempel
Sundhedsaftaler og den konkrete udmøntning i kommunalt –lægelige
udvalg.
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I øvrigt vurderer KL’s sekretariat, at spørgsmålet om honoraromlægning
vil præge forhandlingerne. Parterne aftalte ved sidste fornyelse af overenskomsten, at honorarstrukturen skal drøftes med de alment praktiserende læger. Målet er en ændret struktur med flere incitamenter til større
faglighed. Der arbejdes pt. med flere modeller og på Bornholm pågår et
pilotprojekt for at afprøve en model.
Beslutning

3.6.

Samarbejde om tilsyn på det specialiserede børne- og ungeområde
SAG NR.: 000237297 skl/egl
Baggrund

Social- og Integrationsministeren og KL indgik den 24. november 2011
en partnerskabsaftale om indsatsen på socialområdet. Efterfølgende er
det første skridt i udmøntningen taget med en aftale om et kvalitetsløft i
kommunernes godkendelse af og tilsyn med anbringelsessteder for børn.
Aftalen lægger op til, at kommunerne foretager et eftersyn af godkendelse og tilsyn og blandt andet drøfter og afklarer, om tilsynsopgaven kan få
et kvalitetsløft gennem et styrket tværkommunalt samarbejde for eksempel i klynger af kommuner.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Midtjylland:
• Drøfter sagen
• Anmoder DASSOS om at klarlægge hvilke samarbejde, der allerede er
omkring godkendelses- og tilsynsopgaven, (hvilke kommuner samarbejder, og hvordan sker det) og hvor samarbejdet med fordel kan
styrkes med henblik på en drøftelse heraf på KKR Midtjyllands møde
den 21. marts 2012.
Sagsfremstilling

Baggrunden for partnerskabs- og tilsynsaftalerne er flere måneders kritik
af den kommunale opgavevaretagelse på børneområdet samt undersøgelser og flere enkeltsager i medierne om udsatte børn og voksne.
På børneområdet er kommunerne blevet kritiseret for ikke at løfte tilsynsopgaven blandt andet i forhold til plejefamilier og opholdssteder.
Der har også været kritik af, at kommunerne ikke har tilstrækkelige fagli-
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ge kompetencer til at løfte nogle af opgaverne for de mest udsatte grupper af børn og voksne.
I forlængelse af kritikken har flere partier i Folketinget talt for at flytte
hele eller dele af opgaverne på det specialiserede socialområde, blandt
andet tilsyn på børneområdet, til centrale eller regionale enheder. Alternativet hertil er, at kommunerne dokumenterer, at de hver især og/eller
via samarbejder løfter opgaven med den ønskede kvalitet.

./.

Som led i tilsynsaftalen har KL og Social- og Integrationsministeren i
vedlagte brev opfordret alle kommuner til at foretage et eftersyn af godkendelses- og tilsynsopgaven – både det driftsorienterede og personrettede tilsyn. Det gælder både i forhold til kvaliteten af opgaven og i
forhold til organisering af tilsynet, herunder adskillelsen af det driftsorienterede tilsyn fra de medarbejdere, der arbejder med anbringelse børn.
KL vil i den kommende tid tage initiativ til dialog med de fem KKR om
eftersynet og de billeder og udfordringer, der tegner sig. KL vil med baggrund heri bistå med den videre udvikling af styrkede samarbejder blandt
andet ved at beskrive eksempler og muligheder.
Et styrket tværkommunalt samarbejde kan bidrage til, at der alle steder er
et tilstrækkeligt grundlag for at opretholde stærke, fagligt bæredygtige
enheder, hvor medarbejderne er klædt på til at vurdere pædagogikken på
anbringelsesstedet, gennemskue økonomien samt de juridiske aspekter i
opgaven.

./..

Vedlagt:
Partnerskabsaftalen af 24. november 2011
Aftalen om styrkelse af tilsynet af 8. december 2011
Notat om tilsyn af 12. december 2011
Brev fra Ministeriet og KL af 15. december 2011.
Beslutning
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3.7.

Rammeaftale 2013 på det specialiserede social- og undervisningsområde
SAG NR.: 000231660 egl
Baggrund

Der udarbejdes årligt en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen indgås mellem de offentlige driftsherrer på området, dvs. de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland.
Rammeaftalen udgøres af en udviklingsstrategi, der udarbejdes først på
året og en styringsaftale, der udarbejdes derefter.
I denne sag skal der udstikkes politiske pejlemærker for kommunernes
udviklingssamarbejde i 2013 på det specialiserede social- og undervisningsområde område. Pejlemærkerne skal ligge til grund for udarbejdelse
af forslaget til udviklingsstrategien, der forelægges på mødet i KKR
Midtjylland den 21. marts 2012.
Kommunaldirektør Henning Hansen, Ikast-Brande kommune, fremlægger forslag til fælles udviklingsområder i 2013.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Midtjylland:
• Drøfter pejlemærker for udarbejdelse af forslag til rammeaftalens udviklingsstrategi 2013.
Sagsfremstilling

Der er flere forskellige input til hvilke områder, der skal sættes fælles fokus på at udvikle i 2013 inden for det specialiserede område.
For det første er der i udviklingsstrategien for 2012 fastlagt seks udviklingsområder, hvoraf nogle er flerårige og ikke alle derfor kan afsluttes i
2012.
For det andet udmelder ministeren på området et tema, der er fælles for
alle regioner. For 2013 er dette såkaldte ministertema: ”Udviklingen i
brugen af forskellige former for familieplejeanbringelser”.
Desuden har spørgsmålet om udviklingsområder været drøftet på novemberkonferencen 2011, der var en konference for embedsværket, samt
på Januarkonferencen 2012, der var en politisk konference.
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Endelig er der, som element i den nye partnerskabsaftale mellem KL og
Social- og Integrationsministeriet, fokus på tilsynsområdet. Dette er allerede aktuelt i 2012, jf. den foregående sag nr. 3.6, men det kan ikke udelukkes, at fokus på dette også vil være aktuelt i 2013.
I vedlagte bilag ses en oversigt over de mange input og forslag til hvad
de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland sammen skal have fokus på i udviklingen af det specialiserede område.
Det er nu vigtigt, at få en fælles politisk tilkendegivelse af, hvad der er
vigtigt at sætte fokus på, således, at det kan ligge til grund for det videre
arbejde med et forslag til udviklingsstrategi.
Rammeaftalen, og dermed altså også udviklingsstrategien, udarbejdes, lige som sidste år, i tæt samarbejde med Region Midtjylland, og undervisningsområdet indarbejdes på tilsvarende måde i den samme rammeaftale.
Dialogforum Midtjylland vil drøfte sagen på deres møde den 1. marts
2012 og eventuelt forslag herfra vil blive sendt til DASSOS, der udarbejder det endelige forslag til udviklingsstrategi til drøftelse og godkendelse
i KKR den 21. marts 2012.
Forslaget sendes derefter til kommunerne og regionen, der senest den 1.
juni 2012 skal godkende det i kommunalbestyrelserne/regionsrådet.
./.

Notat om mulige udviklingsområder i Rammeaftale 2013 er vedlagt.
Beslutning

3.8.

Midttrafik – høring af rejsekortet
SAG NR.: 000231660 jhp
Baggrund

Midttrafiks bestyrelse besluttede på møde den 9. december 2011, at sende Rejsekortet i høring i kommunerne og i regionen.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter status for høringsprocessen.
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Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Midttrafik sendte spørgsmålet om tilslutning til rejsekortet i høring hos kommunerne og regionen 2011den 9. december 2011
med høringsfrist 1. marts 2012.
Midttrafik har udarbejdet en business case ”Rejsekortet som investeringsprojekt” af 2. december 2011, Midttrafik, bilag 1, Business case,
hvor det er vurderet, hvad en tilslutning til rejsekortprojektet vil koste.
Til investering og anlæg er der samlede udgifter for over 260 mio. kr.
Det omfatter indskud af aktiekapital på 57 mio. kr. og ansvarlige lånekapital til Rejsekort A/S på 56 mio.kr. og udgifter til udstyr og implementering på 147 mio. kr. De ansvarlige lån forrentes og tilbagebetales over
en årrække. Når rejsekortet tages i brug, vil der i den midtjyske region
være årlige driftsudgifter på ca. 36 mio. kr. Midttrafik forventer effektiviseringer og bortfald af opgaver, som vil medføre en mindre udgift på ca.
10 mio. kr. om året. Nettoudgifterne pr. år er derfor ca. 26 mio. kr. i den
midtjyske region.
Rejsekortet har været i høring i 2007/08 og i 2009 hos kommuner og region (bestillerne), hvor der begge gange ikke kunne gives en fælles anbefaling. Efter seneste høring, besluttede bestyrelsen for Midttrafik, at se
positivt på en fremtidig indførelse af rejsekortet i Midttrafiks område,
men at vente med at tage endelig beslutning, til rejsekortsystemet har
vist, at det er funktionsdueligt i stor skala, til økonomien for Midttrafik
og bestillerne er fuldt belyst, og til der er opnået en bred opbakning til
rejsekortet blandt bestillerne.
På baggrund af de konkrete erfaringer med udrulning af rejsekortet på
Sjælland og i Nordjylland, vurderes det i Midttrafik, at forudsætningen
om funktionsduelighed er indfriet.
Beslutning

3.9.

Vækstforum og kommunal involvering
SAG NR.: 000231660 jhp
Baggrund

Stadsdirektør Niels Højberg er inviteret til at holde oplæg om Vækstforumarbejdet. Forud for oplægget er gået en drøftelse i Den administrative Styregruppe for Vækstforum, som har overvejet, hvordan kommunerne kan involveres yderligere i arbejdet i regi af Vækstforum. Den ad-
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ministrative Styregruppes ideer og overvejelser har herefter været drøftet
i regi af Kommunaldirektørnetværket.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter oplægget.
Sagsfremstilling

På mødet vil Niels Højberg give en status på Væksthussamarbejdet og
præsentere Den administrative Styregruppes forslag til, hvordan der opnås styrket politisk fokus og ejerskab.
Oplægget vil indeholde følgende tre fokuspunkter:
• Økonomi – er der alternativer til Vækstforum?
• De strategiske satsninger, herunder initiering af kommunale projekter
og finansieringsprincipper
• Rollefordelingen, herunder muligheder for afbureaukratisering af
Vækstforumarbejdet.
Beslutning

3.10.

Regnskab 2011 og budget 2012 for puljen til fælles kommunal koordinering
SAG NR.: 000231660 jka/egl
Baggrund

KKR Midtjylland tog 10. juni 2011 stilling til hvordan de 4,3 mio. kr.
som kommunerne fik tilført for overdragelsen af koordineringsopgaven
på det specialiserede område skulle anvendes.
I denne sag redegøres der for det foreløbige regnskab for midlerne i
2011 samt fremsendes forslag til budget 2012
Indstilling

Det indstilles, at KKR Midtjylland:
• Tager det foreløbige regnskab for 2011 til efterretning
• Godkender forslag til budget for 2011 – herunder godkender overførsel af uforbrugte midler fra 2011 til 2012.
Sagsfremstilling

KKR Midtjylland besluttede den 8. februar 2011, at der til løsning af den
fremtidige koordineringsopgave på det specialiserede socialområde skulle
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etableres et fælleskommunalt sekretariat i Viborg Kommunes socialforvaltning med reference til socialdirektøren.
KKR Midtjylland besluttede også, at opgaven skulle finansieres af de 4,3
mio. kr. som kommunerne fik tilført i medfør af overdragelsen af koordineringsopgaven, og at kommunaldirektørnetværket skulle administrere
midlerne.
KKR Midtjylland besluttede endvidere, at det samlede disponible beløb
efter kommunaldirektørnetværkets indstilling til KKR kan anvendes til
andre fælles formål, og at et økonomisk overskud i forhold til det samlede årlige disponible beløb kan overføres til det efterfølgende år eller ti lbagebetales til kommunerne – efter den samme fordeling som beløbet
indbetales.
KKR Midtjylland tog 10. juni 2011 stilling til den overordnede disponering af de 4,3 mio. kr. som kommunerne fik tilført for overdragelsen af
koordineringsopgaven på det specialiserede socialområde.
Det blev her besluttet, at midlerne blandt andet skulle anvendes til opstart og drift af det fælles kommunale sekretariat på det specialiserede
område, til kommunaldirektørnetværkets fælles sekretariatsbetjening
samt til fælles sekretariatsbistand på sundhedsområdet.
Endvidere blev det aftalt, at kommunaldirektørnetværket årligt aflægger
regnskab over for KKR Midtjylland. Endeligt regnskab planlægges forelagt
KKR Midtjylland på mødet i juni 2012.
Af det foreløbige regnskab for 2011 fremgår det at udgifterne til det fælleskommunale sekretariat på det specialiserede socialområde har været
lavere end forventet, hvilket skyldes at Region Midtjylland har udført en
del af opgaverne i 2011. Der er afregnet Region Midtjylland 975.000 kr.
for varetagelsen af denne opgave. Endvidere fremgår det, at der i 2011
ikke har været afholdt udgifter til fælles sekretariatsbistand på sundhedsområdet. Det skyldes at ansættelse af sekretariatsmedarbejder først forventes at ske 1. marts 2012.
Vedrørende budgettet for 2012 skal det bemærkes, at der udover de fælles sekretariatsopgaver afsættes beløb til gennemførelse af forskellige
konferencer og analyser. Sidstnævnte primært i relation til uddannelsesområdet.
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Kommunaldirektørnetværket har på møde 6. januar 2012 behandlet det
foreløbige regnskab for 2011 samt forslag til budget for 2012 for de fælles kommunale aktiviteter i KKR Midtjylland.
Kommunaldirektørnetværket indstiller, at det foreløbige regnskab tages
til efterretning og, at forslag til budget for 2012 godkendes, som en ramme for kommunaldirektørnetværkets konkrete disponering. Endvidere
indstiller kommunaldirektørnetværket, at det forventede overskud i 2011
overføres til 2012 med henblik på afholdelse af udgifter til fælles aktiviteter i regi af KKR Midtjylland.
./.

Foreløbigt regnskab for 2011 samt forslag til budget for 2012 er vedlagt.
Beslutning
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4.

Udpegninger

4.1.

Udpegning af nyt medlem af Praktikpladsforum
SAG NR.: 000231660 egl
Baggrund

KKR Midtjylland skal indstille et nyt medlem til Praktikpladsforum i
stedet for 1. viceborgmester Karin Gaarsted, Viborg.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Midtjylland – efter indstilling fra Socialdemokratiets gruppe – indstiller et nyt medlem til Praktikpladsforum.
Sagsfremstilling

Karin Gaarsted har meddelt, at hun ønsker at udtræde af Praktikpladsforum, da hun er blevet medlem af Folketinget. På mødet foreligger der
en indstilling om et nyt medlem fra den socialdemokratiske gruppe i
KKR.
Beslutning
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5.

KKR
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6.

Punkter til næste møde

6.1.

Punkter til mødet i KKR Midtjylland den 21. marts 2012
SAG NR.: 000231660 jhp/egl
Baggrund

Foreløbige dagsordenspunkter til det kommende møde i KKR Midtjylland.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Midtjylland tager sagen til efterretning og drøfter
yderligere forslag til dagsordenspunkter.
Sagsfremstilling

Det foreslås, at følgende punkter drøftes på mødet i KKR Midtjylland
den 21. marts 2012:
• Fælles høringssvar til den regionale udviklingsplan
• Rammeaftale 2013 - Forslag til udviklingsstrategi
• Dimensionering af uddannelsespladser til pædagoger
• Fordeling af praktikpladser på PAU- og SOSU-området
• Væksthuset – status 2011.
Beslutning
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7.

Eventuelt

7.1.

Eventuelt
SAG NR.: 000231660 jhp/egl
Beslutning
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