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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 8.
november 2019
SAG-2019-07153 jhp
Baggrund
KKR Midtjylland holdt møde den 8. november 2019. Referatet blev udsendt
den 13. november 2019 og kan ses her.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland godkender referatet.
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2.

Siden sidst

2.1.

Orientering
SAG-2019-07153 chbo/jhp
Baggrund
KKR Midtjyllands formandskab orienterer bl.a. om:
– KL/KKR formandskabsmødet den 16. januar 2020
– Møde med regionsrådsformanden den 29. januar 2020
– Nyt medlem af Uddannelsesudvalget.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
KL/KKR formandskabsmødet den 16. januar 2020:
– Sundheds- og psykiatriområdet, herunder sundhedsreform
– Klimaområdet og KL’s to udspil
– Uddannelsesområdet, herunder pædagogdimensionering og KL’s udspil
– Erhvervsfremme, herunder resultatkontrakter og decentral erhvervsfremme.
Møde med regionsrådsformanden den 29. januar 2020:
– IV behandling i nærområderne
– Alliancen om den nære psykiatri
– Målsætninger om at flere ansatte arbejder på fuld tid
– Planer for det kommende mobilitetssamarbejde.
Nyt medlem af Uddannelsesudvalget
Charlotte Green (C), Favrskov, er udtrådt af Uddannelsesudvalget. Martin
Mikkelsen (C), Odder, er i stedet indtrådt i udvalget.
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3.

Regionalpolitiske sager

3.1.

Tværkommunale samarbejder om klima
SAG-2019-07153 snm/chbo
Baggrund
KL lancerede primo januar 2020 to klimaudspil – ét om klimatilpasning og ét
om CO2-reduktion. Alle fem KKR har givet input til udspillene.

./.

Udspillene peger på, at klimaudfordringerne bl.a. kalder på tværkommunale
løsninger. I den forbindelse er der behov for en tydelighed om, hvem der
understøtter og koordinerer klima på tværs af kommunegrænserne.
KL vil arbejde for, at alle kommuner måler, planlægger og rapporterer på
samme måde. Herunder vil KL arbejde for, at Energi- og CO2-regnskabet
under staten videreudvikles. Endvidere arbejdes der for en fælles systematik
og tilgang i kommunernes udarbejdelse af klimaplaner. Endelig vil KL understøtte videndeling i relation til de tværkommunale samarbejder i og på tværs
af landet.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter og tilslutter sig, at:
– KKR bliver omdrejningspunktet i et forpligtende tværkommunalt klimasamarbejde, herunder understøtter samarbejdet mellem kommuner på
tværs af KKR-geografier på klimaområdet.
– Hvert KKR formulerer en strategi for det fælleskommunale samarbejde på
klimaområdet, og inddrager øvrige og relevante aktører, som arbejder
med klima på tværs af kommuner.
– Hvert KKR bakker op om, at alle kommuner måler, planlægger og rapporterer på samme måde.
Sagsfremstilling
Forpligtende klimasamarbejde i KKR-regi
Klimaudfordringerne går på tværs af kommuner og kalder derfor på tværkommunale løsninger. Det vil dog fortsat være den enkelte kommunalbestyrelse der beslutter, hvilke klimainitiativer, der skal tages i den enkelte kommune.
KKR er et naturligt omdrejningspunkt for at udvikle forpligtende tværkommunale samarbejder på klimaområdet – og understøtte samarbejder på tværs
af KKR-geografier. KKR har tidligere varetaget tværkommunale koordinationsopgaver – såvel lovbestemte som ikke-lovbestemte – på klimaområdet.
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Fx har KKR haft til opgave at koordinere og tilrettelægge en proces for udmøntningen af Folketingets energiforlig tilbage i 2009 samt vindmølleaftalen
mellem KL og miljøministeren.
Miljø- og klimaområdet har fyldt forskelligt i de fem KKR’s arbejde, men flere
KKR har intensiveret arbejdet med området – og på forskellig vis haft fokus
på fælles erfaringer og løsninger inden for blandt andet klimatilpasning og
reduktion. Flere KKR har allerede indledt drøftelser af, hvilke tværkommunale initiativer og klimasamarbejder, der fremadrettet kan besluttes og koordineres i KKR-regi.
Et forpligtende samarbejde i KKR kan have fokus på 1) at skabe en fælles
ramme og styrket koordination, 2) samordning af kommunale samarbejder
for grøn omstilling med lokale virksomheder samt 3) videns- og erfaringsformidling samt dokumentation af kommunernes klimaarbejder.
Fælles ramme og styrket koordination
KKR kan fx udarbejde en flerårig strategi for, hvad et fælleskommunalt samarbejde i den enkelte KKR-geografi skal have fokus på. Det kunne eksempelvis være strategisk energiplanlægning, tværkommunale kyst sikringsprojekter, vandløbsindsatser, multifunktionel jordfordeling, styrket affaldssamarbejde m.v. Yderligere kan der peges på fælles energi-kampagner,
fælles grønne indkøb, mobilitet og transport, vådområder og skovrejsning
m.v. En sådan strategi kunne bidrage til at skabe en samlet ramme for
kommunernes klimaarbejde, og dermed gøre det lettere at dele løsninger og
koordinere klimaarbejdet på tværs af kommuner. KKR kan med fordel overveje samarbejder med andre tværkommunale aktører inden for klimaområdet.
Samordning af kommunale samarbejder for grøn omstilling med lokale virksomheder
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse råder over midler til at understøtte
den grønne omstilling af dansk erhvervsliv. Der er lagt op til, at der til grøn
omstilling og cirkulær økonomi afsættes 144,5 mio. kr. i 2020. Videre lægges der op til, at midlerne i højere grad får et decentralt ophæng. Kommunerne har tidligere deltaget i og drevet en lang række erhvervsrette de omstillingsprojekter, både som led i den lokale erhvervs-indsats, men også i tilknytning til den myndighedskontakt kommunerne har til det lokale erhvervsliv fx indenfor miljøområdet eller affaldstilsynet.
KKR kan – i samarbejde med erhvervshusene – have en strategisk og koordinerende rolle i arbejdet med at sikre, at interesserede kommuner kan samles i projektdeltagelse med lokale virksomheder på fælles klimadagsordener.
Det kunne fx ske med udgangspunkt i de regionale kapitler i den decentrale
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erhvervsfremmestrategi – samt ved at sikre dialog med regeringens 13 klimapartnerskaber om konkrete samarbejdsprojekter.
Videns- og erfaringsformidling samt dokumentation
Hvert KKR kan have en rolle i at skabe et overblik over de mange kommunale samarbejder og organiseringer, der er i den enkelte KKR’s geografi og på
tværs af KKR. Dette vil dels styrke synlighed og tydelighed om de mange lokale/regionale klimaindsatser, dels tjene til gensidig inspiration og vidensdeling.
Flere KKR har peget på behovet for en fælles målemetode for at kunne dokumentere og måle effekterne af klimaindsatserne. Det er taget med i KL’s
reduktionsudspil, at alle kommuner anvender samme måleredskab for CO2 udledning. Energistyrelsen stiller allerede i dag værktøjet Energi - og CO2regnskabet til rådighed for kommunernes arbejde med klimaplaner. KL har
peget på, at Energi- og CO2-regnskabet under staten bør videreudvikles. En
videreudvikling vil være en forudsætning for, at kommunerne anvender
samme målemetode for CO2-udledningen og give et ensartet grundlag for
kommunernes arbejde med klimaplaner og opgørelsen af reduktioner på
tværs af kommuner.

3.2.

Resultatkontrakt 2020 mellem KKR Midtjylland og Erhvervshus Midtjylland
SAG-2019-07153 chbo
Baggrund
KKR Midtjylland havde på møde den 8. november 2019 en første drøftelse
af opmærksomhedspunkter til Resultatkontrakt 2020 mellem KKR Midtjylland og Erhvervshus Midtjylland. På KKR-mødet den 5. februar 2020 forelægges den endelige resultatkontrakt til godkendelse.
Den administrative styregruppe på erhvervsfremmeområdet har haft en løbende dialog med direktøren for Erhvervshus Midtjylland undervejs. Udkast
til resultatkontrakt har desuden været forelagt bestyrelsen for Erhvervshus
Midtjylland. Endelig har KD-Net på møde den 24. januar 2020 drøftet udkast
til resultatkontrakt 2020.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland godkender resultatkontrakten for 2020.
Sagsfremstilling
Resultatkontrakten er aftalt inden for rammerne af KL's og Erhvervsministeriets ”Aftale om etablering af tværkommunale erhvervshuse” af 25. oktober
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2018 og ”Aftale om rammerne for erhvervshuse 2019-2020” af 25. februar
2019.
KKR Midtjylland indgår årlige resultatkontrakter med Erhvervshus Midtjylland. Resultatkontrakten skal i henhold til "Aftale om rammerne for Erhvervshuse, 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".
Folketinget vedtog medio december 2018 ny lov om erhvervsfremme. Samtidig trådte de bestemmelser, der etablerer de seks erhvervshuse og Danmarks 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 2020, 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.
Resultatkontrakten mellem KKR Midtjylland og Erhvervshus Midtjylland indgås for en 1-årig periode og fastsætter målsætninger for arbejdet i Erhvervshus Midtjylland.
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.
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 også i resultatkontrakten for 2020 taget højde for, at kommunerne har behov for en tæt dialog og samarbejde med erhvervshuset.

3.3.

Nær psykiatri efter Januarkonferencen
SAG-2019-07153 jhp
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Baggrund
Der blev i foråret 2019 igangsat ti udviklingsinitiativer i regi af Alliancen om
den nære psykiatri. Initiativerne er forankret i forskelligt regi, hvor nogle udvikles og afprøves i klyngerne eller i enkelte kommuner, mens andre udvikles i tværgående tværsektorielle arbejdsgrupper.
En ambition med udviklingsprocessen er at afklare, om løsninger skal spredes til alle kommuner/hele regionen evt. via indgåelse af samarbejdsaftaler
mellem alliancens parter.
De første resultater for initiativerne blev præsenteret på Januarkonferencen
den 14. januar 2020. Konferencen var med deltagelse af kommunale og regionale politiske udvalg, patient- og pårørendeforeninger, PLO-Midtjylland
og en række øvrige relevante aktører. Med over 270 deltagere var der stor
opbakning til konferencen og det videre arbejde i Alliancen.
På mødet drøftes sagen.
Indstilling
Det indstilles, at sagen drøftes.
Sagsfremstilling
Initiativerne er præsenteret i kort form nedenfor.
Mental sundhed hos børn og unge
– Fælles forpligtende forløb og handleplan
– Den gode overgang mellem folkeskole og ungdomsuddannelse, herunder
trivselsvejledere
– Oplysning om social (mis)forståelse: "Jeg er helt normal"
– Fremskudt funktion i Børne- og ungdomspsykiatrien (satspuljeprojekt)
Initiativer for voksne borgere med svær psykisk sygdom
– Én borger - ét fælles forløb
– Sundhedsvisitationer i alle klynger
– Initiativer for de mest udsatte borgere
– Samarbejde om regionale udgående ambulante teams
Tværgående initiativer
– It og kommunikation på tværs
– Arbejdsgruppe om selvskade
./.

De enkelte initiativer er beskrevet i vedlagte konferenceavis.
Proces for det videre arbejde
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Der har i regi af Alliancen fra primo oktober 2019 til medio januar 2020 pågået en bred dialog med parterne om arbejdet i Alliancen med afholdelse af
kommunal workshop, workshop for bruger- og pårørende-organisationer, læringsseminar om udviklingen af de igangsatte initiativer samt afslutningsvist
en politisk konference i januar, hvor de første resultater blev fremlagt.
./.

Der igangsættes nu en proces vedr. prioritering, videreudvikling, afprøvning
eller udbredelse for initiativerne. Status og næste trin for initiativerne fremgår af vedlagte bilag til sagen.

3.4.

Dimensionering af pædagoguddannelsen
SAG-2019-07153 jhp
Baggrund
På mødet behandles Uddannelsesudvalgets indstilling til KKR Midtjyllands
dimensionering af pædagoguddannelsen for 2020/2021. Ligeledes gives en
orientering om regeringens task force på sundhedsområdet med fokus på
rekrutteringsindsatsen på sundheds- og ældreområdet.
Indstilling
Uddannelsesudvalget indstiller, at:
– Dimensioneringen til pædagogoptaget 2020/2021 øges med 20
– Fordelingen af studerende på specialeretninger foreslås fastholdt med 43
pct. på dagtilbud, 34 pct. på social- og special-pædagogik og 23 pct. på
skole og fritidspædagogik.
Sagsfremstilling
Hvert KKR har opgaven med at indstille antallet af uddannelsespladser på
pædagoguddannelsen regionalt til Uddannelses- og Forskningsministeriet.

./.

KKR-sekretariatet modtog anmodningen fra Uddannelses- og Forskningsministeriet den 15. januar 2020 (vedhæftet).
Der tages i dimensionering af pædagoguddannelsen for 2020/2021 ikke højde for de kommende lovbundne minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet, som følger af finansloven 2020. Dette i lyset af, at forhandlingerne om
en konkret model for minimumsnormeringer og fordelingen af de afsatte
midler ikke pt. kendes – og først følger senere i foråret.
Uddannelsesudvalget foreslår, at KKR Midtjylland lægger op til at øge dimensionering med 20 på pædagoguddannelsen i optageåret 2020/2021.
Baggrunden er, at der er en forventning om, at der fra 2024 kan opstå mangel på pædagoger. Det er især efterspørgslen efter pædagoger til 0-5 årige
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børn, der forventes at stige særligt i de østjyske kommuner (COWI rapport
nov. 2018, jf. pixiudgaven). Efterspørgslen efter pædagoger til de 6-17 årige
forventes derimod (hvis man alene ser det i forhold til alderskriteriet) at fa lde.
Set i lyset af dette foreslår Uddannelsesudvalget, at pædagoguddannelsen
2020/2021 øges med 20 studerende årligt, hvorved dimensioneringen bliver
på 1294 studerende årligt. VIA har oplyst, at øgningen sker i Østjylland fordelt med 8 i Horsens, 6 i Aarhus og 6 i Randers.
Nedenfor ses forslaget til dimensionering sammenholdt med dimensionering
2019/2020:
Optagelse

Optagelse

2019/2020 (øgning i

2020/2021 (øgning i

fh. til 2018/2019)

forhold til 2019/2020)

Uddannelsessted

Inkl. 5 pct.

Inkl.5 pct.

Holstebro

172 (6)

172

Viborg

228 (6)

228

Ikast

128 (10)

128

Randers*

124 (6)

130 (6)

Grenaa*

32

32

Aarhus

446 (8)

452 (6)

Horsens*

144 (4)

152 (8)

Ialt

1274

1294

Fordelingen på studieretninger
KKR besluttede sidste år at fastholde de studerendes fordeling på studieretning, således at fordelingen er 43 pct. på dagtilbud, 34 pct. på social - og
special-pædagogik og 23 pct. på skole og fritids-pædagogik. I forlængelse
heraf blev det besluttet, at man sammen med VIA fik kortlagt frafaldet på
studieretningerne, med henblik på at konstatere om fordelingen på studieretningerne blev realiseret.
Denne kortlægning er gennemført, og det blev konstateret, at der ikke var
anledning til at ændre fordelingen. Den faktiske fordeling i ansættelserne i
2019 er 42 pct. i dagtilbud, 36 pct. i social- og specialpædagogik og 22 pct.
på skole- og fritidspædagogik.
Task force på sundhedsområdet
På sundheds- og ældreområdet er rekrutteringsindsatsen en væsentlig velfærdsdagsorden. Rekrutteringsdagsordenen har plads i regeringens forståelsespapir, og er fulgt op i Økonomiaftalen for 2020 med KL og Danske Regioner med en task force på sundhedsområdet. Taskforcen er igangsat på
baggrund af et bredt kommissorium med Finansministeriet som formand.
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Målet er, at taskforcen skal bidrage til at identificere konkrete tiltag, der kan
understøtte uddannelse og ansættelse af flere sygeplejersker, social - og
sundhedsassistenter og -hjælpere – samt fastholde eksisterende social- og
sundhedsmedarbejdere. Arbejdet i taskforcen fokuserer på følgende temaer:
Uddannelse og frafald, praktik, overgang mellem uddannelse og praksis,
fuld tid og fastholdelse og rekruttering og fastholdelse.
KL har nedsat en bredt funderet kommunal netværksgruppe i forbind else
med task forcens arbejde. Gruppens formål vil være at understøtte og kvalificere kommunernes interessevaretagelse ind i arbejdet. Taskforcen forventes at skulle afrapportere i foråret 2020.

3.5.

Proces for Rammeaftale 2021-2022 samt forslag til udviklingsområder
SAG-2019-07153 chbo/mes
Baggrund
Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet
i Midtjylland (DASSOS) udarbejder i det kommende halvår et udkast til en
rammeaftale for perioden 2021-22, som skal behandles i alle byråd og regionsrådet senest den 15. oktober 2020.
Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling af det specialiserede socialområde på tværs af kommuner og region.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Processen tilrettelægges, så der bliver mulighed for lokalpolitisk dialog undervejs i processen, dels via Januarkonferencen og dels via lokale politiske
drøftelser af forslag til temaer for rammeaftalens udviklingsområder .
DASSOS fastlagde på møde den 22. januar 2020 forslag til mulige udviklingsområder i Rammeaftale 2021-22. Kommunaldirektørnetværket i Midtjylland har efterfølgende drøftet udviklingsområderne på møde d en 24. januar
2020.
Forslagene behandles nu på KKR møde den 5. februar 2020, hvorefter de
sendes til politisk kommentering i de midtjyske byråd og regionsråd i perioden 7. februar til 30. april 2020. KKR Midtjylland behandler det endelige udkast til Rammeaftale 2021-22 på KKR møde den 17. juni 2020.
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DASSOS foreslår to udviklingsområder til Rammeaftale 2021-22:
1. Den nære psykiatri (fortsættelse af udviklingsområde)
Alliancen om den nære psykiatri er et længerevarende og ambitiøst samarbejde på tværs af sektorer, der er igangsat af KKR i foråret 2018. Det fo reslås, at arbejdet i alliancen fortsættes som udviklingsområde i den kommende Rammeaftale. Samtidig er det et fælles udviklingsområde med Sundhedsaftalen for 2019-2023.
– I alliancen arbejdes der både med den brede trivselsdagsorden og med
indsatser for svært psykisk syge borgere (som er de to første prioriterede
indsatsområder i alliancen).
– Der er særligt fokus på at skabe fælles løsninger, der kan forebygge og
hjælpe børn og unge i mistrivsel.
– Samarbejdet er optaget af at skabe sammenhæng og sammenhængend e
løsninger mellem det almene børneområde og det specialiserede område.
– Der arbejdes således med den brede ”børne-unge trivselsdagsorden”, i et
tæt samarbejde mellem parterne i alliancen.
2. Borgere med komplekse udfordringer
Kommunerne oplever overordnet set sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel af tilbud på det specialiserede område. Der er dog enkelte områder, hvor der er behov for at arbejde med nye løsninger.
Både inden for børne-unge og voksenområdet opleves et stigende antal
borgere med komplekse udfordringer. DASSOS foreslår, at der i Rammeaftalen arbejdes med et udviklingsområde, hvor kommuner og region i fællesskab kan tage fat om, hvordan vi skaber nye, bedre og mindre omkostningstunge løsninger for disse målgrupper.
Voksenområdet
– Næsten halvdelen af kommunerne oplyser, at de oplever en stigning i antallet af borgere med komplekse udfordringer i form af dobbeltdiagnoser.
– Der er tale om forskelligartede komplekse kombinationer af problemstillinger med psykiatri, misbrug, sociale problemer og udadreagerende adfærd
mv.
– Det kan være vanskeligt at finde egnede tilbud til borgere med komplekse
udfordringer, som ofte løses med enkeltmandsforanstaltninger.
– Kommunernes oplevelse kan genkendes i Region Midtjylland, der oplever
et stigende efterspørgselspres fra kommunerne efter specialiserede tilbud
til borgere med komplekse udfordringer.
Børne- og unge området
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– Kommunerne peger på, at der generelt ses en stigning i antallet af børn
og unge, der diagnosticeres – og, at mange børn får en diagnose tidligere, end det før har været tilfældet.
– Særligt autisme er stigende.
– Der ses en tilgang af børn og unge, der har flere samtidige diagnoser.
– Det kan være dobbeltdiagnoser grundet fx misbrug, kriminalitet, udadreagerende adfærd eller omsorgssvigt.
– Her er der behov for at vidensopruste i fællesskab.
Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen afrapporteres i forbindelse med
Rammeaftalen
Socialstyrelsen kan udmelde målgrupper, hvor der er behov for øget koordination på tværs af kommuner eller regioner for at sikre det fornødne udbud
af højt specialiserede indsatser og tilbud.
Kommunerne skal afrapportere på centrale udmeldinger via rammeaftalesamarbejdet i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen.
Socialstyrelsen har udmeldt følgende målgrupper:
– Udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug
– Borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling
– Borgere med svære spiseforstyrrelser (Socialstyrelsen har varslet, at
målgruppen vil blive udmeldt til kommunerne ultimo januar 2020)
Afrapporteringerne på de centrale udmeldinger vil blive sendt til politisk godkendelse i alle byråd sammen med udkast til Rammeaftale 2021-22.
./.

Den overordnede proces for udarbejdelsen af rammeaftalen er vedlagt.

3.6.

Orientering om aftale om akut hjælp til sårbare borgere
(tidl. Sociolancen)
SAG-2019-07153 chbo/mes
Baggrund
I DASSOS regi er der lavet en samarbejdsaftale om håndteringen af sårbare
borgere, der ringer 1-1-2. Aftalen udspringer af det nu lukkede Sociolancen.
Samarbejdsaftalen blev godkendt af DASSOS den 27. november 2019 og
har som primært formål, at en sårbar borger med sociale problemstillinger,
der ringer 1-1-2, hjælpes videre til rette hjælp, primært i kommunalt regi.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Midtjylland tager orienteringen til efterretning.
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Sagsfremstilling
KD-Net besluttede på sit møde den 16. august 2019, at det videre arbejde
med sårbare og udsatte borgere, der bl.a. er målgruppen for Sociolancen,
skulle placeres i Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet (DASSOS).
Regionsrådet har efterfølgende besluttet at lukke Sociolancen ved udgangen af 2019. Problemstillingen med socialt udsatte borgere, der ringer 1 -1-2
med sociale problemstillinger, består dog fortsat. Derfor er der i DASSOS
regi lavet en aftale mellem kommuner og region, der skal håndtere problemstillingen med den beskrevne målgruppe af socialt udsatte borgere. Aftalen
træder i kraft den 1. april 2020.
Aftalen er nu til politisk godkendelse i KKR Midtjylland den 5. februar 2020
og til orientering i Regionsrådet den 26. februar 2020.
./.

Aftale om sårbare borgere, der ringer 1-1-2 med sociale problemstillinger.
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4.

Udpegninger
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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-2019-07153 chbo/jhp
Baggrund
Der afholdes møde i KKR Midtjylland den 1. april 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 foreløbig følgende punkter til mødet i KKR Midtjylland den 1. april
2020:
– Klima
– IV aftale mellem region og kommuner i Midtjylland
– Nær psykiatri – opfølgning på indsatser.
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7.

Eventuelt

7.1.

Eventuelt
SAG-2019-07153 jhp
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