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Sted:
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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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1.

Godkendelse af referat

1.1.

Godkendelse af referat fra møde i KKR Midtjylland den 6.
september 2019
SAG-2019-04948 jhp
Baggrund
KKR Midtjylland holdt møde den 6. september 2019. Referatet blev udsendt
den 13. september 2019 og kan ses her.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland godkender referatet.
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2.

Siden sidst

2.1.

Orientering
SAG-2018-04144 chbo/jhp
Baggrund
KKR Midtjyllands formandskab orienterer bl.a. om:
– Møde med Folketingsmedlemmer den 23. september 2019
– Møde i Dialogforum Midtjylland den 19. september 2019
– KL-KKR formandskabsmøde den 24. oktober 2019
– Opsamling på Arbejdsmarkedskonference d. 29. oktober 2019
– Status for arbejdet med det fælles regionale og kommunale infrastrukturindspil.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Møde med Folketingsmedlemmerne den 23. september 2019
Region Midtjylland inviterede de lokale folketingsmedlemmer til en drøftelse
af emner med fælles interesse for den midtjyske region. I mødet deltog regionens forretningsudvalg og Formandskabet for Kommunekontaktrådet
Midtjylland var også inviteret.
På mødet præsenterede regionen blandt andet det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet, særligt sundhedsaftalen og "Alliancen om den
nære psykiatri".
Desuden blev der vendt andre "fokusområder" såsom de særlige psykiatripladser, råstofområdet og infrastruktur.
Møde i Dialogforum Midtjylland den 19. september 2019
– Fokus på bedre trivsel for børn og unge i Midtjylland
– Dialog omkring Rammeaftale 2021-22
– Drøftelse af KKR’s arbejdsmarkedskonference og konference om nær
psykiatri.
KL-KKR formandskabsmøde den 24. oktober 2019
– Klima
– Erhvervsfremme
– Sundhed.
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Opsamling på Midtjysk arbejdsmarkedskonference den 29. oktober 2019
med fokus på kvalificeret arbejdskraft og ungemålgruppen
Konferencen blev afviklet i samarbejde mellem Region Midtjylland, De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) og de 19 kommuner i KKR Midtjylland.
KKR Midtjylland orienteres om konferencen og drøfter opfølgende handling
herpå.
Status for arbejdet med det fælles regionale og kommunale infrastrukturindspil
Kontaktudvalget besluttede den 31. august 2018 at igangsætte en revision
af det fælles regionale og kommunale infrastrukturindspil fra 2013. Regionen
stillede i den forbindelse forslag om, at der også skulle udarbejdes en fælles
mobilitetsstrategi, men det blev besluttet, at behovet for en fælles mobilitetsstrategi skulle indgå i infrastrukturgruppens kommissorium.
Siden er infrastrukturindspillet fra 2013 blevet revideret og godkendt i KKR
Midtjylland og i Regionsrådet i februar 2019 og derefter den 21. februar
2019 sendt til den daværende transportmininister.
Grundet Folketingsvalget 5. juni 2019 satte styregruppen arbejdet i bero efter mødet i april og genoptog møderækken igen den 23. september 2019.
Status efter dette møde og drøftelse i KD-net den 25. oktober 2019 er herefter:
– At forslag og prioriteringer i det reviderede udspil fra januar 2019 fastholdes som det fælles indspil fra region og kommuner i Midtjylland
– At et evt. fælles mobilitetssamarbejde kan tage udgangspunkt i fire indsatsområder (vejnet, Intelligente Transportsystemer (ITS), kollektiv trafik,
cykling og gang) og, at en fælles overligger kan indeholde målsætninger
om en mere grøn linje, bæredygtighed og digitalisering.
Den 20. november 2019 afholder styregruppen et dialogmøde med kommunerne, som benyttes til at drøfte et oplæg om fremtidens transportsystemer,
herunder eventuelle mobilitetsinitiativer/-planer samt den grønne dagsorden
i relation til infrastrukturindsatserne.
I forlængelse af dialogmødet den 20. november 2019, drøfter styregruppen
retningen for det videre arbejde samt afrapportering til KKR Midtjylland og
Kontaktudvalget.
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3.

Regionalpolitiske sager

3.1.

KL's strategiske klimaarbejde og kommende klimaudspil
SAG-2019-04948 mesk/mcl/chbo
Baggrund
Klima- og bæredygtighed er højt på dagsordenen – også i kommunerne og i
KL. KL arbejder på to klimaudspil, som forventes at være klar til lancering i
december måned. Det ene udspil sætter fokus på reduktion af udledningen
af drivhusgasser, det andet på klimatilpasning. KL orienterer om arbejdet
med de to udspil og hører gerne synspunkter og betragtninger fra KKR
Midtjylland til dem. Sagen behandles parallelt i KL’s udvalg og efterfølgende
i KL’s bestyrelse.
Indstilling
Det indstilles, at KKR, med afsæt i oplægget på mødet, drøfter og giver KL
input til det videre arbejde med udspillene.
Sagsfremstilling
De to kommende KL-udspil markerer kommunernes rolle som nøgleaktører i
at få den grønne omstilling til at lykkes.
KL’s udspil om reduktion af drivhusgasser
Udspillet vil sætte fokus på, hvilke rammevilkår og virkemidler der skal til, for
at kommunerne fortsat kan medvirke til at reducere drivhusgas -udledningen
frem mod målet om 70 procents reduktion inden 2030.
KL vil i udspillet fokusere på de områder, hvor kommunerne har en central
rolle, fx mobilitets- og energiområdet, klima- og bæredygtighed i bygge, anlæg og kommuneplanlægning – samt påvirkning af virksomhedernes og borgernes adfærd.
KL’s klimatilpasningsudspil
Klimatilpasningsudspillet vil sætte fokus på de udfordringer, klimaforandringerne allerede medfører – for kommuner og borgere i forhold til fx kysterosion, oversvømmelser fra baglandet, stigende grundvand eller skybrud.
Ligeledes vil KL’s udspil præsentere løsningsforslag i arbejdet med klima tilpasning i form af bl.a. behov for mere sammenhængende regel -grundlag,
nye finansiereringsformer, bedre datagrundlag mv.
Der vil være et indledende oplæg ved KL som optakt til drøftelsen.
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KKR Midtjylland havde en første klimadrøftelse på møde den 6. september
2019 med oplæg fra klimachefen ved Aarhus Kommune. Det blev i forlængelse heraf besluttet, at KKR Midtjylland på kommende møde skulle drøfte
fælles erfaringsudveksling og fælles opmærksomhedspunkter i forhold til
den nationale dagsorden.

3.2.

Resultatkontrakt 2020 mellem KKR Midtjylland og Erhvervshus Midtjylland (1. drøftelse)
SAG-2019-04948 chbo
Baggrund
KKR Midtjylland skal have en første drøftelse af opmærksomhedspunkter til
Resultatkontrakt 2020 mellem KKR Midtjylland og Erhvervshus Midtjylland.
Resultatkontrakt 2020 forventes at blive færdigbehandlet og godkendt på
KKR Midtjyllands møde den 5. februar 2020.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter opmærksomhedspunkter til Resultatkontrakt 2020.
Sagsfremstilling
KKR Midtjylland indgår årlige resultatkontrakter med Erhvervshus Midtjylland. Resultatkontrakten skal i henhold til "Aftale om rammerne for Er hvervshuse, 2019-2020" mellem KL og Erhvervsstyrelsen "… sætte mål for
de resultater, der skal opnås i løbet af det kommende år, og må ikke afvige
fra og skal understøtte arbejdsdeling(en) mellem erhvervshusene og kommunerne".
For erhvervshuset har 2019 været et år, der har været præget af omstillingen fra væksthus til erhvervshus, en ny og udvidet målgruppe og åbningen
af en ny filial i Horsens.
Resultatkontrakten for 2019 har i vidt omfang båret præg af, at 2019 er et
opstarts- og omstillingsår med relativt mange målsætninger for de processer, der skal gennemføres i 2019 og relativt færre konkrete målsætninger for
de resultater vejledningen skal skabe i de vejledte virksomheder.
Erhvervshusene er så småt ved at gøre sig erfaringer med den nye og udvidede målgruppe – og arbejder hver for sig og samlet for – at finde en god
model for dybden og bredden i den specialiserede vejledning, der skal være
tilgængelig for alle virksomheder – fx hvor meget vejledning skal de forskellige virksomheder have.
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Formand for Erhvervshus Midtjylland, Søren Olesen, giver KKR Midtjylland
en status på resultatkontrakten for 2019, som oplæg til efterfølgende politisk
drøftelse.
KL har følgende opmærksomhedspunkter til resultatkontrakt 2020:
– Stor opmærksomhed på hvordan den brede målgruppe bliver serviceret
og fokus på om erhvervshusene leverer et reelt nyt vejledningstilbud , der
er åbent for alle virksomheder med behov for specialiseret vejledning.
– Flere af erhvervshusene har ikke formuleret egentlige mål i resultatkontrakterne omkring samarbejder med de private rådgivere.
– Erhvervshusene bør i 2020 bidrage til den løbende udvikling af den digitale erhvervsfremmeplatform. Derfor forventer erhvervsstyrelsen, at dette
mål indgår i resultatkontrakterne for 2020, sådan som det er forudsat i
rammeaftalen for 2019-2020. Formuleringen i rammeaftalen lyder "hvert
erhvervshus indgår i en arbejdsgruppe under den digitale platform, der
løbende udvikler digitale redskaber og indhold til den digitale platform."
Resultatkontrakt mellem KKR Midtjylland og Erhvervshus Midtjylland for
2019:
https://erhvervshusmidtjylland.dk/file/674264/Aftale_resultatkontrakt_KKR_E
rhvervshus_midtjylland.pd

3.3.

Høringssvar til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023
SAG-2019-04948 chbo
Baggrund
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse udsendte den 11. oktober 2019 udkast til samlet strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023 i høring.
KKR Midtjylland har mulighed for at indsende høringssvar hertil inden den
24. november 2019.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter input til høringssvar og bemyndiger
KKR Midtjyllands formandskab til at indsende KKR Midtjyllands høringssvar.
Sagsfremstilling
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal formulere en samlet strategi for
den decentrale erhvervsfremmeindsats. Strategien skal tage udgangspunkt i
lokale og regionale vækstudfordringer og rammevilkår, og den skal koordi-
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neres med relevante statslige strategier. Strategien skal aftales med erhvervsministeren.
Udkast til strategi for 2020-2023 er nu sendt i høring med høringsfrist den
24. november 2019, jf. https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/hoeringudkast-til-strategi-decentral-erhvervsfremme-2020-2023
KKR Midtjylland havde på mødet den 19. juni 2019 en drøftelse af prioriteringer til de midtjyske styrkepositioner i det regionale kapitel, som efterfølgende blev fremsendt til Erhvervsstyrelsen.
KKR Midtjyllands repræsentant i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Peter Sørensen fra Horsens Kommune, indleder punktet med sine perspektiver
på strategien, herunder det regionale kapitel.
./.

Udkast til KKR Midtjyllands høringssvar er vedlagt som bilag.

3.4.

Rammepapir for tværsektorielt samarbejde omkring regionale udgående teams i psykiatrien
SAG-2019-04948 jhp
Baggrund
Som en del af det regionale budgetforlig for 2019 afsatte regionsrådet 50
mio. kr. til et løft af psykiatrien, heraf 8 mio. kr. til en harmonisering af den
udgående ambulante aktivitet på tværs af regionen. Formålet var at skabe
hurtig kontakt, forebygge indlæggelser og fremme tidlig udskrivelse.

./.

På den baggrund er der i regi af Alliancen om den nære psykiatri udarbejdet
et rammepapir for samarbejdet om regionale udgående teams i psykiatrien.
Rammepapiret er et af initiativerne i sundhedsaftalen unde r den nære psykiatri og retter sig mod voksne med svær psykisk sygdom.
Rammepapiret behandles i Sundhedskoordinationsudvalget den 30. oktober
2019 og skal endelig behandles i regionsråd og kommunalbestyrelser med
henblik på ikrafttrædelse fra den 1. januar 2020.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter og godkender rammeaftalen.
Sagsfremstilling
Målgruppen for de regionale udgående teams i Psykiatrien er voksne patienter (18+):
– Med behov for behandling i behandlingspsykiatrien uanset diagnose
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– Hvor det vurderes, at patienten kan være i eget hjem med tæt ambulant
kontakt.
Patienterne kan fx være patienter, der er i ambulante forløb, som oplever en
forværring i den psykiske sygdom og derfor har behov for tættere ambulant
kontakt i eget hjem. Det kan være patienter, der har været indlagt, og som
med indsatsen fra det udgående team kan udskrives tidligere.
Der er udgående regionale teams i alle klynger. I fire klynger (Aarhus, Midt,
Vest og Randers) er der tale om flere udgående teams, hvor nogle dækker
flere kommuner, mens andre dækker én kommune. I en enkelt klynge (Horsens) er der tale om ét udgående team, der dækker klyngens fire kommuner.
De udgående teams kan rykke ud til borgerens hjem og foretage ambulant
behandling i hjemmet. Hensigten er at skabe hurtigt og tæt kontakt ved behov og dermed forebygge en indlæggelse eller fremme tidligere udskrivelse.
Indsatsen i de udgående teams er ofte korterevarende intensive forløb (4 -8
uger).
Teamsene er sammensat primært af sygeplejersker. I nogle teams er der
også en speciallæge i psykiatri, mens andre teams har lægefaglig backup/adgang til lægelig sparring.
Der er fem principper for de udgående teams, som er kernen i det tværsektorielle samarbejde.
Gensidig samarbejds- og informationspligt
Det betyder, at vi tidligt er opmærksomme på hinanden som samarbejdspart
i konkrete borgerforløb, så vi tager tidlig kontakt til hinanden, informerer hinanden og stiller os til rådighed for hinanden.
Kort reaktionstid
Princippet om kort reaktionstid betyder blandt andet, at der skal være skabt
hurtig kontakt til relevante parter inden for 2-3 arbejdsdage. Herefter udarbejder de relevante parter (kommune, regionspsykiatri, almen praksis, borger) sammen en fælles plan for borgerens videre forløb.
Tilgængelighed
Princippet indebærer, at vi kan tilbyde en enkel indgang samt intern koordinering i egen organisation i forhold til den enkelte borger. Når der er etableret den første kontakt om en borger, skal det være tydeligt , hvem man som
samarbejdspart kontakter fremover vedrørende forløbet
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Relationsdannelse
Høj kvalitet i samarbejdet mellem kommuner, region og almen praksis er essentielt for at kunne gøre en forskel for borgerne. Derfor vil vi prioritere relationsdannelse og kendskabet til hinanden, som et middel til at sikre høj kvalitet i vores samarbejde.
Rådgivning og sparring
Almen praksis og kommuner kan have behov for specialiseret ekspertise og
rådgivning fra det udgående team ift. at sikre det bedste forløb for borgeren.
Princippet indebærer derfor, at det udgående ambulante team understøtter
kommune og praktiserende læge med rådgivning og specialiseret ekspertise
om de konkrete borgerforløb.
Principperne udgør selve rammen for samarbejdet. Den konkrete udmøntning aftales i det lokale klyngesamarbejde om de udgående teams.

3.5.

Kommende overenskomstforhandlinger om almen praksis
SAG-2019-04948 snm/jhp
Baggrund
Forhandlingerne mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og
Praktiserende Lægers Organisation (PLO) om en ny overenskomst for almen praksis forventes at starte primo 2020.
KKR varetager en lang række tværkommunale opgaver på sundhedsområdet og samarbejder tæt med almen praksis om udvikling af den lokale og regionale lægedækning i regi af Praksisplanudvalgene.
Der er fra kommunal side et ønske om, at en kommende PLO -overenskomst
understøtter et tættere og mere forpligtende samarbejde mellem almen
praksis og kommunerne.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter, hvilke overordnede temaer der, fra
et KKR-perspektiv, kan bringes ind i de kommende overenskomstforhandlinger for almen praksis.
Sagsfremstilling
KKR har en central rolle i samarbejdet med almen praksis regionalt gennem
arbejdet i Sundhedskoordinations- og Praksisplanudvalgene.
Ved de seneste PLO-forhandlinger spillede kommunerne en mindre rolle, da
der ikke indgik decentrale midler – som ved de forrige forhandlinger. Kom-
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munerne har selv skulle finansiere evt. lokal-aftaler til fx lægebetjeningen på
kommunale akutfunktioner. Erfaringerne fra denne periode har været, at der
flere steder lokalt har været forhandlinger, men at de ofte er strandet i sa marbejdet mellem regionerne, kommunerne og PLO.
Kommunerne ønsker, at en kommende overenskomst med de praktiserende
læger understøtter udviklingen af den almene lægelige betjening i det nære
sundhedsvæsen og sikrer gode og sammenhængende patientforløb for kommunernes borgere. Dette skal ses i lyset af forløbet om regeringens bebudede samlede sundhedsaftale, da den vil kunne få væsentlig indflydelse på
forhandlingerne med PLO.
Udviklingen af det nære sundhedsvæsen forudsætter et tæt samarbejde
mellem almen praksis og kommunerne. Det er væsentligt for kommunerne at
finde løsninger, der kan skabe rammer, der sikrer kvalitet og sammenhæ ng i
borgerens forløb i det nære sundhedsvæsen. Kommunerne får løbende flere
opgaver og flere kompetencer, men det forudsætter lægedækning fra almen
praksis, hvis opgaverne skal løses i det nære. Der er fx behov for, at kommunerne får en bedre tilgængelighed til almen praksis, så fx akutsygeplejen
kan komme i kontakt med lægerne i akutte situationer mhp. at forebygge
udvikling af sygdom og forhindre unødige indlæggelser. Derudover er der
generelt behov for øget koordinering og samarbejde mellem almen praksis
og kommune særligt i forhold til borgere med kronisk sygdom.
Foreløbig procesplan
Overenskomstaftalen for almen praksis skal genforhandles i løbet af 2020.
Forventningen er, at en ny overenskomst vil skulle gælde fra den 1. januar
2021.
Fokusområder i KKR Midtjylland
I de kommende forhandlinger er det et ønske fra kommunerne i Midtjylland,
at følgende aftaler konsolideres i overenskomsten:
– Lægedækning i forhold til de kommunale akutfunktioner. Forsøgsordningen i Midtjylland mellem kommuner, region og PLO-M udløber 31. december 2020, samtidig med overenskomsten
– Ordningen med faste læger på plejecentre (den nuværende ordning udløber 2019)
– Ordningen med faste læger på de kommunale botilbud (den nuvæ -rende
ordning udløber 2020)
Andre temaer
Der er behov for kvalificering af nogle af de eksisterende ydelser og tiltag i
overenskomsten, for eksempel:
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–

Modernisering af den socialmedicinske ydelse (tydeliggøre, hvordan den
kan bruges og indtænke brug af video og digital understøttelse)

–

Flere forpligtelser i fht. brug af FMK og dosisdispensering og medicingennemgang generelt

–

Øget brug af rammedelegationer

–

Styrket populationsansvar (gode ansatser til det sidste i den nuværende
overenskomst, som der kan bygges videre på).
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4.

Udpegninger
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5.

KKR

5.1.

Ændringer til mødeplan 2020 for KKR Midtjylland
SAG-2019-04948 jhp
Baggrund
KKR Midtjylland godkendte på møde den 24. april 2019 mødeplanen for
møder i KKR Midtjylland i 2020 og 2021. På dette møde forelægges ændringer til mødeplan 2020 til godkendelse, således at mødet
– 31. marts flyttes til 1. april
– 8. september flyttes til 9. september
– 9. november flyttes til 13. november.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland godkender nedenstående reviderede mødeplan for møder i KKR Midtjylland i 2020:
– 5.februar
– 1. april
– 17. juni
– 9. september
– 13. november.
Sagsfremstilling
KKR Midtjylland fastlægger årligt sin egen mødeplan og afholder fem årlige
møder. 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-2018-04144 chbo/jhp
Baggrund
Der afholdes møde i KKR Midtjylland den 5. februar 2020.
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 5. februar 2020:
– Temadrøftelse om sundheds- og psykiatriområdet
– Godkendelse af Resultatkontrakt 2020 mellem KKR Midtjylland og Erhvervshus Midtjylland
– Grøn omstilling
– Dimensionering af pædagoguddannelsen 2020/2021
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7.

Eventuelt

7.1.

Eventuelt
SAG-2019-04948 jhp
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