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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 fra møde i KKR Midtjylland den 6.
februar 2019
SAG-2019-01137 jhp
Baggrund
Referatet fra mødet i KKR Midtjylland den 6. februar 2019 er udsendt den 9.
februar 2019 og kan desuden ses på KKR Midtjyllands hjemmeside.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland godkender referatet.
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2.

Siden sidst

2.1.

Orientering
SAG-2019-01137 jhp/chbo
Baggrund
KKR's formandskab orienterer bl.a. om:
– Øget dimensionering af sygeplejerskeuddannelsen
– Debatmøder om "Hvad er et godt ældreliv"?
– Status på KKR's januarkonference om "Bedre trivsel for børn og unge i
Midtjylland".
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland tager orienteringen til efterretning
Sagsfremstilling
Orientering om dimensionering af sygeplejerskeuddannelsen
På mødet i KKR Midtjylland den 6. februar 2019 var der tilslutning til VIA's
ønske om at øge optaget af sygeplejerskestuderende med 120 årligt. Desuden var der opbakning til, at kommuner, region og VIA mødtes for at drøfte
den konkrete udmøntning.
På den baggrund var der den 5. marts 2019 møde mellem repræsentanter
fra VIA, kommunerne og regionen i "Samarbejdsforum". VIA oplyste her, at
fristen for, at VIA kan ansøge Uddannelses- og Forskningsministeriet om en
øget dimensionering var den 29. marts 2019, og at det i forhold til ansøgningen til ministeriet var tilstrækkeligt, at både kommunerne og Region Midtjylland tilkendegav, at de oplever et behov for en øget dimensionering og er
indstillet på at stille praktikpladser til rådighed.
På mødet den 5. marts var der enighed om, at der er behov for at øge dimensioneringen med 120 pladser. Kommunerne og Region Midtjylland udtrykte, at de vil forpligte sig på at finde de kliniske uddannelsespladser, der
er behov for. Mulighederne for en gradvis indfasning af en øget dimensionering blev også drøftet, bl.a. af hensyn til at få etableret gode uddannelsesforløb for de studerende både på uddannelsesinstitutionerne og i praktikperioderne i kommunerne og i regionen. Der var enighed om, at der skal være fokus på at imødekomme rekrutteringsbehovet i hele regionens geografiske
område.
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Der er nu sendt formelle overordnede tilkendegivelser fra KKR Midtjylland
og regionsrådet til VIA's ansøgning om øget optag, og arbejdet med data
som grundlag for fordelingen af praktikpladserne er sat i gang.
Hvis VIA's ansøgning imødekommes vil KKR Midtjylland og regionsrådet få
forelagt en sag om den konkrete udmøntning af den øgede dimensioneringen
./..

Støtteerklæring fra KKR til VIA vedr. øget dimensionering af sygeplejerskeuddannelsen
Tilkendegivelse fra Region Midtjylland til VIA vedr. øget dimensionering af
Sygeplejerskeuddannelsen
Debatmøder om "Hvad er et godt ældreliv"?
KL's Sundheds- og Ældreudvalg lancerede den 5. marts 2019 et debatoplæg
”Hvad er et godt ældreliv?”. Udvalget har efterfølgende inviteret kommunalbestyrelsesmedlemmer med ansvar for sundheds- og ældreområdet til fire
debatter over hele landet.
På debatmøderne har kommunalbestyrelsesmedlemmerne fået mulighed for
at debattere ældreområdet med hinanden, og komme med input til, hvad KL
fremadrettet skal anbefale til både kommuner, stat og andre aktører på området.
Der blev holdt debatmøde i Aarhus den 9. april 2019, hvor der var godt
fremmøde fra de midtjyske kommuner.
Yderligere oplysninger samt debatoplægget kan læses på
https://www.kl.dk/kommunaleopgaver/sundhed/aeldreomraadet/aeldreomraadet-saettes-til-debat/

Opfølgning på KKR's januarkonference 2019 om "Bedre trivsel for børn og
unge i Midtjylland"
KKR Midtjylland besluttede på KKR mødet den 6. februar 2019, at der på
KKR mødet den 24. april 2019 skulle samles op på januarkonferencen 2019,
med fokus på eventuelt afledte aktiviteter og videre handling.
Overordnet vil de mange gode input fra konferencen fremadrettet indgå som
elementer og vidensbaggrund i følgende sammenhænge:
– KL's Børne- og Undervisningsudvalg er meget optaget af trivselsproblematikken og, det bliver formentlig et af hovedtemaerne på KL's Børn og
Unge Topmøde 2020.
– Alliancen for den nære psykiatri arbejder blandt andet med en række
sammenfaldende initiativer på området, herunder 1) Den gode overgang
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mellem folkeskole og ungdomsuddannelse, 2) Oplysning om social
(mis)forståelse: ”Jeg er helt normal”, 3) Trivselsvejledere på ungdomsuddannelser og folkeskoler – frivillige og professionelle - ung til ung.
– Region Midtjyllands nyoprettede Rådet for fremtidens kompetencer har
blandt andet sat fokus på social inklusion, hvor perspektiverne fra januarkonferencen også vil blive tænkt med ind.
– Det tværkommunale samarbejdsfora på det specialiserede socialområde
(DASSOS) har nedsat en administrativ arbejdsgruppe, der blandt andet
arbejder med at dele viden om metoder og modeller som kommunerne
kan bruge til at sikre, at unge med autisme får de bedste vilkår til at leve
et godt liv og til at være en aktiv del af samfundet.
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3.

Regionalpolitiske sager

3.1.

Midtjyllands EU-kontor
SAG-2019-01137 chbo
Baggrund
På baggrund af den nye erhvervsfremmelov kan Region Midtjylland ikke
længere finansiere erhvervsfremmeinitiativer. Det betyder, at Region Midtjyllands tilskud til EU kontoret bortfalder. Region Midtjylland har fundet en løsning i 2019, men det er endnu ikke afklaret, hvilket omfang regionen kan bidrage fra 2020. Udfordringen er derfor lige nu en manglende finansiering på
4,7 mio. kr. fra 2020.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland:
– Drøfter status på den fremtidige finansiering af CDEU
– Drøfter de kommunale fokusområder i fremtiden

Jesper Kaas Schmidt, formand for KD-net, vil orientere om resultatet af et
møde i ejerkredsen bag EU-kontoret som blev holdt den 20. marts 2019.
KD-net drøftede status på EU-kontoret på møde den 5. april 2019. Her var
vurderingen, at kommunerne fremadrettet bør fokusere på følgende fokusområder i forhold til EU-kontoret:
–

Erhverv

–

Turisme

–

Vækst

–

Udvikling

Herefter vil Jens Meilvang, formand for EU-kontorets bestyrelse, give en orientering omkring EU-kontorets igangværende strategiproces.

3.2.

Resultatkontrakt 2019 mellem KKR Midtjylland og Erhvervshus Midtjylland
SAG-2019-01137 snm/chbo
Baggrund
KKR Midtjylland drøftede på mødet den 6. februar 2019 rammer og målsætninger for resultatkontrakten mellem KKR Midtjylland og Erhvervshus
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Midtjylland for 2019. På dette KKR-møde forelægges den endelige resultatkontrakt til godkendelse.
Udkastet til resultatkontrakt mellem KKR Midtjylland og Erhvervshus Midtjylland tager afsæt i en vejledende skabelon fra KL. Der har i arbejdet med
kontrakten været dialog med en række kommuners kontaktpersoner på erhvervsområdet, for at sikre fokus på relevante opmærksomhe dspunkter.
Derudover har den administrative styregruppe på erhvervsfremmeområdet
haft en løbende dialog med direktøren for Erhvervshuset undervejs. Udkast
til resultatkontrakt har desuden været forelagt bestyrelsen for Erhvervshus
Midtjylland. Endelig har KD-Net på møde den 5. april 2019 drøftet udkast til
resultatkontrakt 2019.
Resultatkontrakten er aftalt inden for rammerne af KL's og Erhvervsministeriets Aftale om etablering af tværkommunale erhvervshuse af 25. oktober
2018 og Aftale om rammerne for erhvervshuse 2019-2020 af 25. februar
2019.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter resultatkontrakten for 2019, med
henblik på politisk godkendelse heraf.
Sagsfremstilling
Folketinget vedtog medio december 2018 ny lov om erhvervsfrem me. Samtidig trådte de bestemmelser, der etablerer de seks erhvervshuse og Da nmarks Erhvervsfremmebestyrelse i kraft. Omstilling og implementering af det
nye system er således i fuld gang. KKR Midtjylland skal indgå en resultatkontrakt med Erhvervshus Midtjylland for 2019, der fastsætter målsætninger
for arbejdet i Erhvervshus Midtjylland.
Resultatkontrakten udmønter dels de nationale mål for erhvervshusene som
er aftalt i rammeaftalen mellem KL og Erhvervsministeriet for 2019-2020.
Derudover konkretiserer resultatkontrakten samarbejdet mellem Erhvervshus Midtjylland, KKR Midtjylland og den lokale erhvervsservice.
Jesper Kaas Schmidt, formand for KD-net, indleder med en kort status på
arbejdet med resultatkontrakten. Herefter vil Søren Olesen, medlem af K KR
Midtjylland og formand for bestyrelsen i Erhvervshus Midtjylland, give en replik fra bestyrelsen i Erhvervshus Midtjylland.
Resultatkontrakten mellem KKR Midtjylland og Erhvervshus Midtjylland indgås for en 1-årig periode og fastsætter målsætninger for arbejdet i Erhvervshus Midtjylland.
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Resultatkontrakten mellem KKR Midtjylland og Erhvervshus Midtjylland indeholder nationale mål samt fælles indsatsmål for alle erhvervshusene, som
følger af rammeaftalen mellem KL og Erhvervsministeriet 2019 -2020. Derudover følger en række regionale målsætninger med overordnet fokus på
Synlighed og samarbejde.
I resultatkontrakten beskrives også proces for KKR Midtjyllands inddragelse
i Erhvervshus Midtjyllands bidrag til erhvervsfremmestrategien ligesom resultatkontrakten adresserer rammerne for Erhvervshus Midtjyllands opsøgende virksomhedsindsats.
Den videre proces
KKR Midtjylland modtager en årlig afrapportering på Erhvervshusets resultatopfyldelse, når denne kan opgøres efter årets afslutning. Derudover er
der i resultatkontrakten indarbejdet en række status- og dialogmøder mellem
Erhvervshuset og henholdsvis kommunaldirektørkredsen og relevante erhvervsfremmepersoner ude i kommunerne. Således er der taget højde for at
2019 på mange måder er et implementeringsår, hvor der kan være behov for
ekstra dialog og justeringer undervejs.
./..

Udkast til resultatkontrakt 2019 mellem KKR Midtjylland og Erhvervshus
Midtjylland
Indhold i og rammer for specialiseret erhvervsserviceydelser.

3.3.

KKR Midtjyllands bidrag til den decentrale erhvervsfremmestrategi for 2020
SAG-2019-01137 sng/chbo
Baggrund
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal formulere en samlet strategi for
den decentrale erhvervsfremmeindsats fra 2020 og frem. Strategien skal tage udgangspunkt i lokale og regionale vækstudfordringer og rammevilkår,
og skal koordineres med relevante statslige strategier.
Konkret fastlægger rammeaftalen mellem KL og Erhvervsministeriet for
2019-2020, at erhvervshusenes bestyrelser, som er Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses lokale bidragydere og sparringspartnere, skal sikre, at
KKR inddrages i erhvervshusenes bidrag til erhvervsfremmestrategien, herunder i formuleringen af de regionale kapitler.
KKR Midtjylland anbefales, på baggrund af gældende strategier, gennemførte workshops og indhentede data fra kommunerne, at pege på følgende generelle vækstdrivere:

SIDE | 9

KKR Midtjylland | 24-04-2019

– Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
– Innovation og ny teknologi
– Grøn omstilling
– Iværksætteri
– Digitalisering og automatisering
– Globalisering/internationalisering
KKR Midtjylland anbefales, på baggrund af gældende strategier, gennemførte workshops og indhentede data fra kommunerne, at pege på følgende
midtjyske styrkepositioner:
– Smart industri
– Fødevarer
– Energi og klima – herunder vandteknologi
– Kreative erhverv
– Industri og produktionsvirksomheder
– Turisme
Med undtagelse af industri og produktionsvirksomheder indgik de øvrige
styrkepositioner også i det bidrag, som KKR Midtjylland fremsendte til de regionale kapitler under strategien for decentral erhvervsfremme i 2019.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter og godkender forslag til vækstdrivere og styrkepositioner.
Sagsfremstilling
Rammerne for strategien
Lov om erhvervsfremme fastlægger rammerne for strategien for den decentrale erhvervsfremmeindsats. Strategiens formål er at styrke udviklingen i
dansk erhvervsliv gennem en sammenhængende decentral erhvervsfremmeindsats på tværs af hele Danmark. Ligeledes skal strategien danne
grundlaget for udmøntningen af de decentrale, offentlige erhvervsfremmemidler.
Det følger endvidere af erhvervsfremmeloven, at strategien skal tage udgangspunkt i regionale og lokale styrker og udfordringer, og den skal være
koordineret med regeringens relevante nationale strategier, fx på det erhvervspolitiske, forsknings- og innovationspolitiske, turismepolitiske og internationale område, samt med strategier og aktører på det uddannelses - og
beskæftigelsespolitiske område.
Af bemærkninger til loven fremgår, at den samlede strategi skal:
– Udpege 10-12 erhvervs- og teknologiområder (styrkepositioner/klynger)
og et mindre antal start-up klynger inden for spirende teknologier og mar-
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keder, hvor der fremadrettet kan udbydes offentlig finansiering til klynger
og innovationsnetværk
– Indeholde sektorspecifikke og regionale kapitler om lokalt forankrede indsatser
– Være rammesættende for kommunale erhvervsudviklingsinitiativer, idet
kommunale indsatser, der går videre end at bedrive virksomhed i den pågældende kommune, fremover skal varetages inden for rammerne af den
samlede strategi for den decentrale indsats.
Der er ikke i loven fastsat en tidsmæssig ramme for strategiens løbetid.
Peter Sørensen, der er udpeget af KKR Midtjylland til at sidde i Danmarks
Erhvervsfremmebestyrelse, giver en kort orientering omkring strategi processen og eventuelle opmærksomhedspunkter for KKR Midtjylland. Herefter vil Søren Olesen, formand for bestyrelsen i Erhvervshus Midtjylland,
give en replik på vegne af Erhvervshusets bestyrelse.
Lokal forankring og bidrag
De midtjyske interessenter på erhvervsfremmeområdet, herunder politikere,
virksomheder og erhvervschefer mfl., var inviteret med til Erhvervs styrelsens
strategiworkshop den 13. marts 2019, hvor der blev givet strategiske input til
de regionale kapitler. Derudover har Erhvervshus Midtjylland gennemført en
kortlægning af midtjyske styrkepositioner, der er udarbejdet af konsulentfirmaet Efiko. Rapporten er dannet på baggrund af data indhentet hos de 19
midtjyske kommuner og perspektiveret i forhold til et antal virksomhedsinterviews, samt desk-research. KD-Net drøftede input til de regionale kapitler
under strategi 2020 på møde den 5. april 2019. Bestyrelsen i Erhvervshus
Midtjylland har haft kortlægning af styrkepositioner, udviklingsbarrierer og
hovedprioriteter til høring og afgivet kommentarer hertil inden KKR Midtjyllands drøftelse heraf.
Som led i at sikre lokal forankring i strategiarbejdet deltog bestyrelsesformændene for de seks erhvervshuse i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses
møde den 26. marts 2019. Formålet var, at bestyrelserne sammen kunne
drøfte rammerne for samarbejdet i det nye erhvervsfremmesystem, herunder
drøfte erhvervshusenes foreløbige overvejelser vedrørende indholdet i den
kommende erhvervsfremmestrategi.
Den videre proces
Tidligere har den 12. april 2019 været meldt ud som frist for indsendelse af
erhvervshusenes bidrag. Kommunerne, KKR og KL har udtrykt, at fristen ikke i tilstrækkelig grad tilgodeså lokal inddragelse og forankring. Der har været udtrykt ønske om en fristforlængelse til ultimo april 2019, som Danmarks
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Erhvervsfremmebestyrelse besluttede at imødekomme på sit møde den 26.
marts 2019. Således er fristen flyttet til den 30. april 2019.
Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil med afsæt i er hvervshus bestyrelsernes fremsendte bidrag samt indspil fra decentrale strategiworkshops og analyser mv. udarbejde udkast til en samlet strategi for
decentral erhvervsfremme.
Udkastet til strategi for decentral erhvervsfremme sendes i offentlig høring i
efteråret 2019, hvorefter den godkendes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og aftales med erhvervsministeren. Høringsperioden er endnu ikke
oplyst. Strategien skal kunne træde i kraft 1. januar 2020.
Kortlægning af styrkepositioner, udviklingsbarrierer og hovedprioriteter(Efiko-rapport) https://www.kl.dk/media/19506/indledende-beskrivelsemidtjylland-09-04-2019.pdf
Kommunale faktaark (fra Efiko-rapporten)
https://www.kl.dk/media/19505/bilag-kommunale-faktaark-09-04-2019.pdf
Opsamling på Erhvervsstyrelsens midtjyske strategiworkshop på erhverv sfremmeområdet om strategi 2020 d. 13. marts 2019
https://www.kl.dk/media/19507/midtjylland-workshop-pluss-referat-medbilagdocx.pdf

3.4.

Sundhedsaftalen 2019-2023 efter høringen
SAG-2019-01137 jhp
Baggrund
Sundhedskoordinationsudvalget sendte primo januar 2019 udkast til Sundhedsaftalen 2019-2023 i høring til 1. marts 2019. På baggrund af de indkomne høringssvar er der udarbejdet forslag til ændringer i høringsversionen af sundhedsaftalen, som skal behandles i Sundhedskoordinationsudvalget den 30. april 2019.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter ændringsforslagene til høringsversionen af Sundhedsaftalen 2019-2023 med henblik på anbefalinger til den
endelige behandling i Sundhedskoordinationsudvalget
Sagsfremstilling
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Til forberedelse til mødet i Sundhedskoordinationsudvalget den 30. april
2019 er der på baggrund af høringssvarene lavet følgende forslag til ændringer til høringsversionen af sundhedsaftalen:
– At inddragelse af pårørende og borgerens eget ansvar præciseres i afsnittet "På borgerens præmisser"
– At et klart fokus på det tværsektorielle samarbejde i de prioriterede indsatser tydeliggøres i afsnittet om "Sundhedsløsninger tæt på borgeren"
– At fælles ansvar for prioriterede indsatsområder tydeliggøres i afsnittet
"Sammen om ældre borgere"
– At forsøg med fælles ledelse og økonomi tilføjes under det bærende princip "At bryde med vanetænkning"
– At kompetenceudvikling tilføjes under afsnittet "Implementering og opfølgning"
– At inddragelse af relevante parter i samarbejdsaftaler tilføjes u nder afsnittet " Implementering og opfølgning"
– At opfølgning af sundhedsaftalen ændres fra to gange årligt til én gang årligt og, at der løbende følges op på implementeringen af samarbejdsaftaler (i afsnittet "Implementering og opfølgning")
I det følgende listes temaer, som har haft særlig vægt i høringssvarene fra
kommunerne. Under hvert tema er angivet, hvordan det foreslås behandlet i
Sundhedskoordinationsudvalget.
– Økonomi
Der er generel opbakning til princippet om ’gynger og karruseller’. Dog forslår enkelte, at man benytter en anden formulering. Enkelte kommuner foretrækker et princip, hvor 'pengene følger opgaven' fremfor 'gynger og karruseller'
Det foreslås, at de eksisterende formuleringer fastholdes, og at der rettes
fokus på økonomiske forhold, når der skal indgås konkrete samarbejdsaftaler, så alle parter er oplyst om evt. økonomiske konsekvenser af aftalen.
– Inddragelse af borgere og pårørende
Flere ønsker et større fokus på inddragelse af pårørende og på borgerens
eget ansvar.
Ønsket er præciseret i forslaget til ændringer (afsnit 1).
– Fælles ansvar for de prioriterede indsatsområder
Der er ønske om et klart fokus på det tværsektorielle samarbejde i de prioriterede indsatser.
Ønsker er præciseret i forslaget til ændringer (afsnit 2).
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– Tilgængelighed til specialiseret ekspertise
Ønske om, at der er mere fokus på hospitalernes forpligtelser, herunder tilgængelighed til specialiseret ekspertise og sparring fra hospitaler og speciallæger
Det foreslås, at de eksisterende formuleringer fastholdes, og at hospitalernes rolle præciseres, hvor det er relevant, når der skal indgås konkrete
samarbejdsaftaler.
– Almen praksis' rolle
Der peges på et behov for, at almen praksis kommer endnu mere i spil og
bliver en forpligtet aftalepart.
Det foreslås, at de eksisterende beskrivelser af almen praksis' rolle og
Sundhedsaftalens sammenhæng til Praksisplanudvalget (Høringsversion af
Sundhedsaftale 2019-2023 s. 2, 8 og 13) fastholdes. PLO-Midtjylland har
signaleret den mulige forpligtelse og opbakning til Sundhedsaftalen, som der
er mulighed for indenfor rammerne af den gældende lovgivning.
Proces
Sundhedskoordinationsudvalget behandler ændringsforslagene på møde
den 30. april 2019 og sender herefter den endelige sundhedsaftale til godkendelse i regionsrådet og i de 19 byråd, inden den træder i kraft den 1. juli
2019.
Samtlige høringssvar til sundhedsaftalen
Opsummering af høringssvar
Høringsversion af sundhedsaftale 2019-2023
./.

Ændringsforslag på baggrund af høringssvar
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4.

Udpegninger

4.1.

Udpegning til KKR Midtjylland
SAG-2019-01137 CHBO
Baggrund
Jørgen Gaarde er ultimo marts 2019 stoppet som borgmester i Skanderborg
Kommune og udtræder derfor af KKR Midtjylland.
Frands Fischer er ny borgmester i Skanderborg Kommune og overtager derfor pladsen som medlem af KKR Midtjylland. Frank W. Damgaard fortsætter
som suppleant i KKR Midtjylland.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland godkender dette.

4.2.

Udpegning til bestyrelsen i Erhvervshus Midtjylland
SAG-2019-01137 CHBO
Baggrund
HORESTA har oplyst, at medlem og erhvervsrepræsentant i bestyrelsen for
Erhvervshus Midtjylland, Peer H. Kristensen, Direktør for Visit Aarhus, har
fået nyt arbejde og derfor ønsker at udtræde som bestyrelsesmedlem i Erhvervshus Midtjylland. HORESTA ønsker som erstatning at indstille Direkt ør
Jakob Beck Wätjen fra Montra Hotel Sabro Kro.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland godkender dette
Sagsfremstilling
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5.

KKR

5.1.

Mødeplan for KKR Midtjylland i 2020 og 2021
SAG-2019-01137 jhp
Baggrund
KKR Midtjylland fastlægger sin mødeplan for 2020 og 2021 med fem møder
årligt fra kl. 10-12 og således, at der er mulighed for at holde politiske formøder.
Indstilling
Det indstilles, at der afholdes fem møder årligt i KKR Midtjylland i 2020 og
2021 på følgende datoer:
2020:
Den 5. februar
Den 31. marts
Den 17. juni
Den 8. september
Den 9. november
2021:
Den 1. februar
Den 23. april
Den 8. juni
Den 30. august
Den 11. oktober
Sagsfremstilling
KKR Midtjylland fastlægger årligt sin egen mødeplan og i år 2020 og 2021
lægges der op til, at der årligt afholds fem møder, hvor alle møder afholdes i
Silkeborg kl. 10.00-12.00 med mulighed for forudgående politiske formøder
samt efterfølgende frokost.
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6.

Punkter til næste møde

6.1.

Foreløbig oversigt over sager til KKR Midtjyllands næste
møde
SAG-2019-01137 chbo/jhp
Baggrund
Der afholdes møde i KKR Midtjylland den 19. juni 2019.
Her fremlægges en foreløbig oversigt over sager for mødet.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland:
– Tager den foreløbige sagsoversigt til efterretning
– Drøfter om der er andre sager til dagsordenen.
Sagsfremstilling
Der er foreløbigt følgende sager til dagsordenen for KKR's møde den 17. juni 2019:
– Status for erhvervsfremme
– Fordeling af flygtningetallet 2020
– Dimensionering af SOSU uddannelserne
– Dimensionering af uddannelsen til pædagogisk assistent
– Evt. øget dimensionering af sygeplejerskeuddannelsen.
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7.

Eventuelt

7.1.

Eventuelt
SAG-2019-01137 jhp
Baggrund
Her skrives baggrunden
Indstilling
Her skrives indstillingen
Sagsfremstilling
Her skrives Sagsfremstillingen
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