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KKR MIDTJYLLAND
Dato:
Sted:

06-09-2019 10:00
Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg

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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Deltagerfortegnelse
Deltagere
Nils Borring, Favrskov
Kasper Glyngø, Hedensted
Anne Mette Bang Rasmussen, Herning
H.C. Østerby, Holstebro
Uffe Jensen, Odder
Torben Hansen, Randers
Hans Østergaard, Ringkøbing-Skjern
Marcel Meijer, Samsø
Frands Fischer, Skanderborg
Peder Christian Kirkegaard, Skive
Niels Viggo Lynghøj, Struer
Ole Bollesen, Syddjurs
Kristian Würtz, Aarhus
Johs Poulsen, Herning
Tage Nielsen, Skanderborg
Per Urban Olsen, Samsø
Anders Bøge, Skive
Pia Vestergaard, Ringkøbing-Skjern
Søren Olesen, Holstebro
Ove Kent Jørgensen, Viborg
Anders Rosenstand Laugesen, Skanderborg
Mads Jakobsen, Struer
Leif Gjøtz Christensen, Oldder
Lene Fruelund, Silkeborg
Mira Issa Bloch, Skanderborg
Afbud
Lars Krarup, Herning
Peter Sørensen, Horsens
Ib Boye Lauritsen, Ikast-Brande
Erik Flyvholm, Lemvig
Jan Petersen, Norddjurs
Steen Vindum, Silkeborg
Ulrik Wilbek, Viborg
Jacob Bundsgaard, Aarhus
Kirstine Bille, Syddjurs
Jens Meilvang, Norddjurs
Simon Vanggaard, Ikast-Brande
Søren Olesen, Holstebro
Torsten Nielsen, Viborg
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Fra KD-net
Jesper Kaas Schmidt, Randers
Fra KL-sekretariatet
Chefkonsulent Christian Budde (referent)
Konsulent Jonna Holm Pedersen (referent)
Konsulent Jeppe Würtz Petersen
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1.

Godkendelse af referat

1.1.

Godkendelse af referat fra møde i KKR Midtjylland den 19.
juni 2019
SAG-2019-03640 jhp
Baggrund
KKR Midtjylland holdt møde den 19. juni 2019. Referatet blev sendt ud den
24. juni 2019 og kan ses her
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland godkender referatet.

Beslutning
KKR Midtjylland godkendte referatet.
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2.

Siden sidst

2.1.

Orientering
SAG-2019-03640 chbo/jhp
Baggrund
KKR Midtjyllands formandskab orienterer bl.a. om:
– Møde i KL-KKR formandskabet den 22. august 2019
– Politisk stormøde om erhvervsfremmestrategi den 22. august 2019
– Møde i Kontaktudvalget den 23. august 2019.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Status på økonomiforhandlinger m.m.
KKR Midtjylland drøfter status på økonomiforhandlingerne og andre opmærksomhedspunkter efter valget.
Møde mellem KL-KKR formandskaberne den 22. august 2019
På mødet drøftede man aktuelle KKR sager, herunder:
– Erhvervsfremme, digital erhvervsfremmeplatform og national erhvervsfremmestrategi/klyngestruktur
– Kommunernes rolle i den grønne omstilling
– Status for særlige pladser på psykiatriområdet
– Kommende overenskomstforhandlinger for almen praksis
– Det specialiserede socialområde.
Politisk stormøde om erhvervsfremmestrategi den 22. august 2019
På mødet blev drøftede man de fremtidige perspektiver på erhvervsfremmesystemet set fra henholdsvis KKR´ erne, erhvervsfremmebestyrelsen og erhvervshusene.
Møde i Kontaktudvalget den 23. august 2019
– Drøftelse af aftalen "Retfærdig retning for Danmark"
– Europæisk kulturregion – afrapportering for 2018-2019 og forslag til ny
strategi 2.0
– Status vedrørende budgetlægning i Region Midtjylland og kommun erne
samt drøftelse af udviklingsbidrag 2020
– Status og den videre proces i forhold til sundheds- og hospitalsplan
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Uddannelsesudvalgets konference på arbejdsmarkedsområdet den 29. oktober 2019 kl. 16-19, Jysk Park Silkeborg
KKR's Uddannelsesudvalg afholder sammen med RAR-Øst- og Vestjylland
samt Region Midtjylland en konference med det overordnede tema "Kvalificeret arbejdskraft og ungemålgruppen".
Programmet er nu ved at tegne sig; Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har sagt ja til at deltage, ligesom direktøren for Tænketanken DEA,
Stina Vrang Elias, deltager med ekspert/forsker perspektivet. Der arbejdes
derudover på et par stærke virksomhedsstemmer.
Konferencen vil sætte særlig fokus på ungemålgruppen (under 25 år), med
henblik på at afdække følgende perspektiver:
– Gør vi nok for de unge på kanten af arbejdsmarkedet?
– Hvordan får vi de unge til at interessere sig for de fag/uddannelser, som
virksomhederne efterspørger kompetencer indenfor?
– Hvad efterspørger virksomhederne og kan de selv gøre mere (praktikpladser mv.)?
Formålet med konferencen er at sikre politisk opmærksomhed på området
og på de udfordringer, som det midtjyske arbejdsmarked står overfor. Der er
særligt fokus på, hvad arbejdsmarkedets respektive aktører kan bidrage
med og samarbejde om.
KKR formandskabets udpegelser
KKR Midtjylland orienteres om at KKR formandskabet har udpeget tre medlemmer til Den Midtjyske Iværksætterfonds bestyrelse:
Niels Jensen er direktør for VARO Specialmaskiner i Hornslet og har tillige
solidt kendskab og erfaringer med venture-branchen. DI indstillede Niels
Jensen til genvalg til bestyrelsen for Den Midtjyske Iværksætterfond.
Jesper Ejlersen er Group CFO ved Stibo Systems A/S og er indstillet som
Dansk Erhvervs repræsentant til bestyrelsen for Den Midtjyske Iværksætterfond.
Erik Krarup er direktør for Erhvervshus Midtjylland med mangeårigt solidt
kendskab til iværksættere og virksomheder i Midtjylland i det midtjyske erhvervsfremmesystem, og har hidtil været udpeget af Væksthus Midtjylland.
Beslutning
KKR Midtjylland tog orienteringen til efterretning.

SIDE | 7

KKR Midtjylland | 06-09-2019

3.

Regionalpolitiske sager

3.1.

Temadrøftelse omkring Kommunernes klimadagsorden og
rolle i den grønne omstilling
SAG-2019-03640 jhp/chbo
Baggrund
Klima og grøn omstilling var et af hovedemnerne i valgkampen og er et vigtigt element i den politiske forståelse bag regeringen "Retfærdig retning for
Danmark". På baggrund af de samlede politiske udmeldinger fra partierne er
der udsigt til en vedtagelse af en klimalov med bl.a. nationalt CO2 reduktionsmål for 2030 på mellem 60 % og 70 % (i forhold til 1990).
Kommunerne har en vigtig rolle i den grønne omstilling. Men hvad er det for
en omstilling, der skal til for at levere på den krævede 2030 målsætning?
Hvordan kan kommunerne gøre virksomhederne endnu stærkere? Hvilke
klimaaftaler/målsætninger arbejder de midtjyske kommuner med i dag (og er
de ambitiøse nok)? Hvilken rolle kan kommunerne spille i den grønne omstilling i forhold til omverdenen? Er der brug for at iværksætte fælleskommunale initiativer?
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter kommunernes rolle og muligheder i
forhold til grøn omstilling.
Sagsfremstilling
Som optakt til KKR Midtjyllands drøftelser om kommunernes rolle og mulighed i forhold til grøn omstilling indledes med lidt fakta om kommunernes klimaaftaler/mål. Dernæst vil Klimachefen fra Aarhus Kommune præsentere,
hvilke tiltag de arbejder med.
De danske kommuner indgår på frivillig basis i forskellige netværk og initativer, der skal fremme den grønne omstilling. De tre mest markante initiativer
er:
– Klimakommuner, som er en aftale med Danmarks naturfredningsforening.
Kommunen forpligter sig til at reducere udledningen med mindst 2 % årligt
for kommunens egne aktiviteter. 67 kommuner deltager
– DK 2020, som er et projekt mellem kommuner, Realdania, Concito og
C40. 20 kommuner deltager og hver kommune forpligter sig til at skabe et
klimamål, der opfylder Parisaftalens krav om nettoudledning af Co2, inden
2050
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– Borgmesterpagten, hvor kommunerne forpligter sig til at opfylde og gå
længere end EU s mål om at reducere udligningen af CO2 med mindst 20
% inden 2020
Henrik D.H. Muller, Klimasekretariatet, fremlægger hvordan Aarhus kommune medvirker til at skabe mulighed for vækst i virksomheder, der arbejder
med teknologier og produkter til fremtidens bæredygtige samfund.
I forlængelse heraf gøres der opmærksom på de 10 anbefalinger, som
"Vækstteamet for grøn energi- og miljøteknologi" i januar 2019 afleverede i
en rapport til den daværende regering. Rapporten giver konkrete bud på,
hvordan danske virksomheder gennem digitalisering kan være frontløbere i
at udvikle og afsætte grønne ressourceeffektive løsninger.
Herefter lægges op til drøftelse i KKR Midtjylland af kommunernes rolle og
muligheder i forhold til grøn omstilling
./.

Vækstteamets 10 anbefalinger
Go Green with Aarhus Årsmagasin 2018
Beslutning
Det blev aftalt, at KKR Midtjylland på mødet den 8. november 2019 følger
op på drøftelsen med følgende fokus:
– Fælles erfaringsudveksling
– Fælles opmærksomhedspunkter i forhold til den nationale dagsorden .

3.2.

Europæisk Kulturregion 2.0 - afrapportering for 2018-2019
og forslag til ny strategi
SAG-2019-03640 chbo
Baggrund
Region Midtjylland og kommunerne i Midtjylland indgik en aftale omkring et
regionalt kultursamarbejde for 2018 til gavn for kulturaktører, borgere og besøgende i regionen. Kultursamarbejdet skal sikre aktører og samarbejdspartnere mulighed for at producere borgerrettede kulturtilbud med national
og international synlighed og gennemslagskraft.
I denne sag lægges der op til, at KKR Midtjylland tager afrapportering for
den 2-årige samarbejdsaftale i perioden 2018-19 til efterretning og godkender et forslag til en ny strategi og organisering for den kommende periode
fra 2020. Forslaget bliver sendt til godkendelse i kommunerne og regionen.
Indstilling

SIDE | 9

KKR Midtjylland | 06-09-2019

Det indstilles, at KKR Midtjylland tager afrapporteringen vedrørende 201819 til efterretning og godkender forslaget til ny strategi og organisering for
Europæisk Kulturregion 2.0.
Sagsfremstilling
Styregruppen bag kultursamarbejdet har udarbejdet:
– En evaluering af samarbejdet "Kultursamarbejde mellem Region Midtjylland og kommunerne i Region Midtjylland for 2018 og 2019"
– Strategi for Europæisk Kulturregion 2.0.
Strategien omfatter fire områder:
1) Styrkelse af det europæiske samarbejde og udsyn
2) Forbedring af kulturaktørernes udviklingsområder
3) Kommunikation og styrkelse af synlighed
4) Årligt kulturforum for kulturaktører og politikere
Der lægges op til at fortsætte med den nuværende styringsmodel, hvor politikerne udstikker de overordnede rammer og implementeringen varetages af
en styregruppe. Styregruppen består af kommunernes kulturdirektører, den
regionale udviklingsdirektør og en kommunaldirektør.
Med hensyn til økonomi er det aftalt, at den nuværende finansieringsmodel
fastholdes, således at de deltagende kommuner hver afsætter 1 kr. pr. indbygger pr. år til samarbejdet. Dermed bliver kommunernes samlede årlige
bidrag til samarbejdet ca. 1,23 mio. kr. Region Midtjylland vil bidrage med
samme beløb som kommunerne tilsammen. Derudover stiller Region Midtjylland 1-2 årsværk til rådighed og afholder alle udgifter til koordinerin g og administration af samarbejdet.
Kontaktudvalget drøftede strategien på møde den 23. august 2019 og sendte den til godkendelse i kommunerne.
./.

Afrapportering Europæisk Kulturregion 2018 og 2019
Strategi for Europæisk Kulturregion 2.0
Beslutning
KKR Midtjylland godkendte indstillingen, idet det dog bemærkes, at
Johs. Poulsen (B), Tage Nielsen (B) og Mira Issa Bloch (Å) ønskede at
udsætte beslutningen til KKR's møde den 8. november 2019, med henblik
på at få drøftet aftalen i kulturkredsregi.

3.3.

Status på KKR Midtjyllands fokus på mistrivsel blandt unge
SAG-2019-03640 jhp/chbo
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Baggrund
KKR Midtjylland valgte i januar 2019 at sætte fokus på "Bedre trivsel for
børn og unge i Midtjylland" med afviklingen af en større konference.
KKR formandskabet ønsker med tilbagevendende opdateringer at fastholde
et politisk fokus herpå i både KKR Midtjylland og i den enkelte kommune.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland tager orienteringen til efterretning
Sagsfremstilling
Overordnet indgår de mange gode input fra KKR' s januarkonference 2019
om "Bedre trivsel for børn og unge i Midtjylland" som elementer og vidensbaggrund i følgende sammenhænge:
– KL's Børne- og Undervisningsudvalg er meget optaget af trivselsproblematikken, og det bliver et hovedtema på KL's Børn og Unge Topmøde
2020.
– KL´s Socialudvalg har emnet højt på deres dagsorden, hvilket er blevet
yderligere forstærket af, at temaet også indgår som et element i regeringens forståelsespapir "Retfærdig retning for Danmark".
– Region Midtjyllands nyoprettede "Rådet for fremtidens kompetencer" har
blandt andet sat fokus på social inklusion, hvor perspektiverne fra KKR
Midtjyllands januarkonference 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.
For 2 år siden var temaet for januarkonferencen:”Den nære psykiatri – vær
med til at sætte fælles retning”.
På konferencen skabte næsten 200 deltagere startskuddet til at danne en
fælles, tværsektoriel alliance mellem patient- og pårørendeforeninger, praktiserende læger, de 19 midtjyske kommuner og regionen.
Siden da er der blevet arbejdet intensivt med at forbedre den nære psykiatri
gennem fælles initiativer og samarbejde på tværs af alliancens parter.
Alliancen om den nære psykiatri har sat følgende initiativer i gang for unge,
der mistrives. Nogle af initiativerne retter sig mod unge, der har psykiske lidelser.
– Fælles forpligtende forløb og handleplan mellem kommuner, almen praksis og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
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– Den gode overgang mellem folkeskole og ungdomsuddannelse
– Oplysning om social (mis)forståelse: ”Jeg er helt normal”
– Trivselsvejledere på ungdomsuddannelser og folkeskoler – frivillige og
professionelle - ung til ung
– Udgående funktioner fra Børne- og Ungdomspsykiatrien (satspulje projekt).
På januarkonferencen den 14. januar 2020 afrapporterer alliancen om den
nære psykiatri om de initiativer, de har igangsat.
./.

Alliancens samlede initiativer
Beslutning
Punktet blev udsat til mødet i KKR Midtjylland den 8. november 2019.
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4.

Udpegninger

4.1.

Udpegning til Praksisplanudvalget
SAG-2019-03640 jhp
Baggrund
Claus Wistoft (V) Syddjurs, har valgt at træde ud af Praksisplanudvalget og
der skal vælges et nyt medlem
Indstilling
KKR Midtjylland tager til efterretning, at der udpeges en ny repræsentant til
Praksisplanudvalget snarest muligt.
Sagsfremstilling
Da Claus Wistoft, (V), Syddjurs ønsker at udtræde af Praksisplanudvalget,
skal der findes en ny repræsentant indenfor Blå side. KKR Midtjylland orienteres skriftligt så snart, der er fundet en ny repræsentant.
Beslutning
Hans Østergaard (V), Ringkøbing-Skjern, blev udpeget til Praksisplanudvalget, som afløser for Claus Wistoft (V), Syddjurs.
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5.

KKR
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6.

Punkter til næste møde

6.1.

Foreløbig oversigt over sager til KKR Midtjyllands næste
møde
SAG-2019-03640 chbo/jhp
Baggrund
Der afholdes møde i KKR Midtjylland den 8.november 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 8. november 2019:
– Tema: Arbejdsmarked og vækst
– Resultatkontrakt mellem KKR og erhvervshuset
– Rammeaftale om koordinering af danskundervisning for voksne udlændige
– Rammepapir for udgående funktioner (psykiatri)
– Optakt til tema om sundhedsområdet.
Beslutning
KKR Midtjylland godkendte sagsoversigten med tilføjelse af punkterne:
– Opsamling på klimadrøftelser
– Mistrivsel blandt unge (udsat på mødet den 6. september 2019) .
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7.

Eventuelt

7.1.

Eventuelt
SAG-2019-03640 jhp
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