
 

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 5. 
februar 2020 

SAG-2020-01328 chbo/jhp 

 

Baggrund 

KKR Midtjylland holdt møde den 5. februar 2020. Referatet blev udsendt den 

7. februar 2020 og kan ses her. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland godkender referatet. 

 

Beslutning 

KKR Midtjylland godkendte referatet. 

 

  

https://www.kl.dk/politik/kkr/kkr-midtjylland/moededatoer-dagsordener-og-referater/
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2. Siden sidst  

 

2.1. Orientering 

SAG-2020-01328 chbo/jhp 

 

Baggrund 

KKR Midtjyllands formandskab orienterer bl.a. om: 

– Møde mellem KL-KKR-formandskaberne den 20. maj 2020 

– Møde i Kontaktudvalget den 17. juni 2020 

– Møde i Uddannelsesudvalget den 23. september 2020. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

KL-KKR-formandskabsmøde den 20. maj 2020 

På mødet har man forberedt drøftelserne om DK2020 til KKR-møderne i juni 

2020 (jf. punkt 3.1. på dagsordenen). 

 

Møde i Kontaktudvalget den 17. juni 2020 

På mødet i Kontaktudvalget den 17. juni 2020 er der bl.a. følgende emner 

på dagsordenen: 

– IV behandling i nærområderne – orientering om implementering 

– Orientering om fælles servicecenter 

– Orientering om råstofplan 2020 

– Orientering om regional landdistriktsstrategi 

– Målsætninger om at flere ansatte arbejder på fuld tid 

– Mobilitetssamarbejde-orientering. 

 

Møde i Uddannelsesudvalget den 23. september 2020 

Uddannelsesudvalget har inviteret kommunalpolitikere, der også er medlem 

af en uddannelsesinstitutions bestyrelse, til et møde den 23. september 

2020.  

 

Emnet for mødet bliver ”Fælles ambitioner på ungeområdet”. Som optakt til 

drøftelserne er Stina Vrang Eliassen fra DEA inviteret til at holde et oplæg. 

Endvidere vil der med afsæt i udvalgets arbejdsmarkedskonference den 29. 

oktober 2019 også være et skriftligt oplæg til drøftelse af fælles ambitioner 

og samarbejde om at få så mange unge som muligt i uddannelse og job. 

 

Beslutning 

KKR Midtjylland tog orienteringen til efterretning. 
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Jacob Bundsgaard orienterede om Økonomiaftalen 2021. Der var ros til af-

talen. 

 

  



KKR Midtjylland  | 17-06-2020 

 SIDE  |  8 

3. Regionalpolitiske sager  

 

 

3.1. Klimasamarbejde for KKR Midtjylland - herunder KKR Midtjyl-
lands klimastrategi og DK2020   

SAG-2020-01697 chbo/snm 

 

Baggrund 

Økonomiaftalen for 2021 slår fast, at kommuner spiller en vigtig rolle i at sik-

re, at den grønne omstilling står højt på dagsordenen på tværs af landet. Og 

at regeringen og KL vil fortsætte samarbejdet om den grønne omstilling og 

drøfte, hvordan kommunernes erfaringer kan bidrage hertil og indgå i klima-

handlingsplanen.  

 

KL’s bestyrelse har opfordret KKR’erne til at tage et forpligtigende tvær-

kommunalt samarbejde på klimaområdet. Senest blev det på møde i KKR 

Midtjylland den 5. februar 2020 besluttet, at KKR Midtjylland udarbejder en 

fælles klimastrategi for kommunerne i Region Midtjylland. Det blev desuden 

besluttet, at KKR Midtjylland har en vigtig koordinerende rolle på klimaom-

rådet.  

 

KL arbejder på at indgå et partnerskab med Realdania og regionerne om 

udbredelse af DK2020 til alle kommuner. Med DK2020 tilbydes alle kommu-

ner et forløb, der skaber grundlaget for, at alle kommuner måler og plan-

lægger klimaindsatser efter samme metode, og som gør det muligt for den 

enkelte kommune at synliggøre en reduktionssti frem mod netto-nul udled-

ning i 2050, som Parisaftalen har som mål. 20 kommuner er allerede i gang 

og har gjort nyttige erfaringer, som en udvidelse af projektet nu gør, at alle 

kommuner kan få gavn af. 

 

I hver KKR-geografi skal igangsættes - i dialog med den enkelte region – et 

arbejde med at afklare og fastlægge en model for en tværkommunal projekt-

forankring. KKR vil på mødet i juni skulle have en første drøftelse af en mo-

del for tværkommunal forankring med henblik på endelig godkendelse på 

mødet i september. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland:  

– Indledende drøfter kommunernes opbakning til udbredelsen af DK2020 

samt en mulig model for tværkommunal forankring af opgaven 

– Drøfter rammerne for KKR Midtjyllands klimastrategi. 

 

Sagsfremstilling 
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KKR Midtjyllands klimastrategi 

KKR Midtjylland besluttede den 5. februar 2020, at KKR Midtjylland udarbej-

der en fælles klimastrategi for kommunerne i Region Midtjylland. Vedhæfte-

de oversigt over aktuelle klimatiltag i kommunerne i Midtjylland viser et stort 

engagement i de midtjyske kommuner på klimaområdet. Klimatiltagene har 

det til fælles, at det er mere eller mindre forpligtigende samarbejder om kli-

ma - ofte med flere kommuner og aktører på banen.  

 

Arbejdet med at udarbejde udkast til KKR-Midtjyllands Klimastrategi, foran-

kres politisk hos KKR Midtjyllands formandskab. Den administrative styre-

gruppe udgøres af formandskabet i KD-Net, mens sekretariatsbetjeningen 

deles mellem KKR-sekretariatet og KD-Net-sekretariatet. Denne organise-

ring er gældende frem til vedtagelse af KKR-Midtjyllands Klimastrategi.  

 

Arbejdet med at udarbejde KKR Midtjyllands Klimastrategi kommer også til 

at involvere repræsentanter fra alle 19 kommuner, Region Midtjylland, Er-

hvervshus Midtjylland, NGO’er og andre centrale spillere på klimaområdet i 

den midtjyske region. I den forbindelse planlægges en konference/workshop 

i efteråret 2020. Her får deltagerne mulighed for at byde ind på, hvilke øn-

sker der er i kommunerne med hensyn til strategiske samarbejdsområder i 

forhold til den grønne dagsorden.  

 

Overordnet tegner der sig tre spor i KKR Midtjyllands Klimastrategi 

– DK2020 er et partnerskab mellem kommuner, region og Realdania (Con-

cito) med fokus på at understøtte, at alle kommuner kan arbejde ambi tiøst 

med klimahandlingsplaner og følge ensartede principper og målemetoder 

med et tværkommunalt og nationalt perspektiv. Tilsvarende åbnes der for 

øget samarbejde om væsentlige områder for CO2-reduktion, fx inden for 

mobilitet og transport. Områder hvor kommunerne i forvejen har et godt 

samarbejde med Region Midtjylland, og hvor der er fokus på bæredygtig-

hed og digitalisering 

 

– Grøn vækst med fokus på at understøtte virksomhedernes og erhvervsli-

vets grønne omstilling via Erhvervshus Midtjylland og det lokale erhvervs-

fremmesystem. Konkret forankret via KKR ’s resultatkontrakt med er-

hvervshuset 

 

– Videndelings- og kompetencesporet skal bl.a. sikre, at kommunerne 

systematisk deler viden omkring grøn politikudvikling. Derudover skal der 

etableres et samarbejde med uddannelsesinstitutioner og relevante inte-

ressenter omkring fremtidens grønne kompetencer mv. Det er ambitionen, 

at der afholdes en årlig grøn konference.   
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Formand for kommunaldirektørnetværket i Midtjylland, Jesper Kaas Schmidt, 

holder et oplæg om de indledende overvejelser omkring KKR Midtjyllands 

klimastrategi. 

  

Processen  

– Den 17. juni 2020: KKR behandler sagen om KKR Midtjyllands Klimastra-

tegi 

– Den 9. september 2020: KKRmøde med status på klimastrategi og 

DK2020 

– Den 11. september 2020: Kontaktudvalgsmøde hvor kommuner og region 

drøfter klimadagsordenen  

– Efteråret 2020: Konference/workshop for de 19 kommuner, Region 

Midtjylland, Erhvervshus Midtjylland, NGO’er og andre relevante samar-

bejdspartnere 

– Den 23. oktober 2020: KD-Net behandler udkast til KKR Midtjyllands Kli-

mastrategi 

– Den 13. november 2020: KKR-Midtjylland behandler KKR Midtjyllands 

Klimastrategi. 

 

DK2020 

Med DK2020 får kommunerne en fælles metode til udarbejdelse af en kli-

mahandlingsplan. Det er kommunen selv, der beslutter indsatser, fokus og 

virkemidler – det er alene metoden, der bliver ens. Derudover kommer 

kommunerne med i et fællesskab med andre kommuner, hvor der udveksles 

erfaringer, så de lokale løsninger på klimatilpasning og initiativer til CO2-

reduktion kan samles og deles mere systematisk – og danne basis for at ud-

vikle en fælles systematik om kommunernes klimaarbejde.  

 

Det tværgående aspekt, hvor KKR sammen med regionen er hovedaktør, 

omfatter hovedsageligt at løfte en række opgaver knyttet til 1:1 vejledning af 

kommunerne i at udarbejde klimahandlingsplaner efter en fælles metode. 

Herudover er der også ansvaret for koordinering af det tværkommunale kli-

masamarbejde. Se bilag for uddybet beskrivelse af opgaven. 

 

Aktørerne CONCITO og C40 har i pilotfasen af DK2020 løftet opgaven med 

at understøtte de første 20 kommuner med løbende sparring om fremdrift og 

udfordringer. Det er en af de opgaver, der nu skal løftes af en fremskudt en-

hed i den enkelte KKR-geografi i samarbejde med regionen.  

 

På tværs af kommunerne kan der bl.a. samarbejdes om de indsatser, som 

det er vanskeligt for den enkelte kommune at tage hul på alene, fx reduktio-

ner fra landbruget eller transport eller eksisterende samarbejde kan udbyg-

ges, eksempelvis strategisk energiplanlægning eller samarbejde om klima-

tilpasning omkring vandoplande på tværs af kommuner.  
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Organisering 

Klimapartnerskabsaftalen indgås mellem KL, Realdania og de fem regioner 

og som tre ligestillede parter. Aftalen løber fra 2020 til 2023. Der bliver en 

politisk og administrativ forankring med repræsentanter fra hvert KKR og re-

gionen.  

 

Hver enkelt kommune skal give konkret tilsagn, om den vil være med og 

bruge kræfter på omstillingen til den fælles metode. 

 

Kommunerne kan deltage i projektet i en af to runder: 1. runde med opstart i 

dette efterår, 2. runde med opstart oktober 2021. Deltagelse i forløbet varer 

ca. 1,5 år.  

 

Den tværgående del indebærer en medfinansiering i form af medarbejder-

ressourcer svarende til 3 mio. kr. over 3 år i hvert KKR. Hver region bidrager 

ligeledes med 3,0 mio. kr. pr. region enten som kontant bidrag eller i form af 

medarbejderressourcer. Organiseringen af arbejdet kan enten ske ved an-

sættelse af ny medarbejder, en ankerkommune-model, hvor én kommune 

varetager opgaven, tilkøb af en ekstern operatør eller noget tredje. Opgaver 

tættest på den kommunale myndighedsopgave vurderes at være væsentlige 

at holde på kommunale hænder. 

 

KL vil på forskellig vis bistå kommunerne og KKR i arbejdet bl.a. ved at sikre 

videnopsamling og -deling på tværs af kommuner og KKR ved at sekretari-

atsbetjene politiske KKR-repræsentanter i partnerskabets styregrupper og 

ved at arbejde for at kommunerne får adgang til måleredskaber og andre 

værktøjer til at understøtte klimaarbejdet.  

 

Den videre proces  

KL vil inden sommerferien indlede dialogen med kommunerne om tilslutning 

til DK2020. Den proces kører parallelt med KKR’s arbejde og dialog med re-

gionen om organisering og forankring af det tværgående i DK2020-arbejdet. 

 

 Forventet tidsplan for proces DK2020 

Juni (me-

dio) 

KKR drøfter DK2020 og hvordan KKR og re-

gionen sammen kan løfte og organisere op-

gaven.  

Juni (ulti-

mo) 

KL sender information om DK2020, herunder 

om den kommunale tilslutning til alle kom-

muner. 

August – 

oktober  

Kommunalbestyrelserne drøfter og behand-

ler tilslutning.  

September  KKR beslutter organisering og finansiering 



KKR Midtjylland  | 17-06-2020 

 SIDE  |  12 

efter forhandlinger med regionen.  

KKR udpeger politisk repræsentant til part-

nerskabets styregruppe.  

Oktober 

(ultimo) 

Frist for kommunalbestyrelsernes behand-

ling af tilslutning til DK2020.   

November KKR behandler overblik over tilslutning, her-

under antal deltagende kommuner i hhv. fa-

se 1 og 2. 

December Igangsættelse af DK2020 evt. med opstarts-

konference. 

 

./. Foreløbig oversigt over eksisterende klimatiltag i de midtjyske kommuner 

./. Udbredelse af DK2020. 

 

Beslutning 

KKR Midtjylland tiltrådte indstillingen. Der var generel opbakning til 

DK2020 herunder til det tværkommunale samarbejde og organisering.   

Der var endvidere tilslutning til klimastrategiens 3 spor og til den beskrevne 

proces frem mod den endelige tiltrædelse af KKR Midtjyllands klimastrategi 

den 13. november 2020. 

 

  

3.2. Status på Erhvervshus Midtjyllands håndtering af coronak-
risen og den grønne omstilling 

SAG-2020-01697 chbo/snm 

 

Baggrund 

Erhvervsfremmesystemet har spillet en central rolle under coronakrisen. 

Samspillet har generelt været godt på tværs af kommuner, erhvervshuse, 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og de statslige ordninger med henblik 

på at omstille indsatserne til at hjælpe kriseramte virksomheder. 

 

Erhvervshus Midtjylland har i en midtjysk kontekst iværksat en række tiltag 

under coronakrisen med det formål at hjælpe de midtjyske virksomheder 

bedst muligt igennem krisen.  

 

Sagen giver en status på erhvervsområdet bredt i den aktuelle corona-

situation samt skitserer det videre arbejde med en ny national rammeaftale 

mellem KL og regeringen for erhvervshusene for 2021 og frem. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland drøfter status på erhvervsområdet. 

 

Sagsfremstilling 
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Der er igangsat mange tiltag både lokalt og statsligt for at støtte erhvervsli-

vet i forbindelse med coronakrisen i form af eksempelvis fremrykkede beta-

linger, igangsætning af anlægs- og byggeopgaver samt hjælpepakker mål-

rettet virksomheder i krise.  

 

De statslige hjælpepakker målrettet erhvervslivet administreres af Erhvervs-

styrelsen, og der findes god information på virksomhedsguiden.dk og en te-

lefonisk hotline. Erhvervsstyrelsen har ansat ca. 500 ekstra medarbejdere 

for hurtigt at kunne håndtere de mange ansøgninger til hjælpepakkerne. Me-

re end 70.000 virksomheder har ansøgt hjælpepakkerne, og mere end 

170.000 har været sendt hjem på lønkompensationsordningen, hvor virk-

somheder kan få hjælp fra staten til at betale medarbejderes løn.  

 

Erhvervshusene har spillet en aktiv rolle i at vejlede virksomhederne om de 

nye støtteordninger/hjælpepakker til erhvervslivet. Det sker i tæt samarbejde 

med medarbejdere fra den lokale erhvervsindsats. Både kommuner og er-

hvervshuse giver udtryk for, at samarbejdet mellem erhvervshusene og den 

lokale erhvervsservice er blevet styrket under krisen.  

 

Det forventes, at erhvervshusene fremadrettet vil få en central rolle i forhold 

til at indfri de politiske ambitioner om dels virksomhedernes grønne omstil-

ling, dels genopretningen af dansk økonomi efter corona. Begge elementer 

beskrives nærmere i den kommende rammeaftale mellem KL og ministeriet. 

 

Rammeaftale for erhvervshusene 

Erhvervsministeriet og KL indgik den første rammeaftale om de nye er -

hvervshuse i februar 2019. Aftalen sætter bl.a. rammerne for de årlige resul-

tatkontrakter, som bliver indgået mellem hvert erhvervshus og KKR. 

 

Den nuværende 2-årige aftale udløber med udgangen af 2020. KL og Er-

hvervsstyrelsen havde inden coronakrisen planlagt, at den nye rammeaftale 

skulle være på plads inden sommerferien i år af hensyn til den efterfølgende 

proces vedrørende resultatkontrakter mellem hvert KKR og erhvervshusene. 

Processen er desværre forsinket som følge af coronakrisen. Aktuelt forven-

tes, at KKR kan drøfte udkast til ny rammeaftale på møderne i september.  

 

Det ventes, at erhvervshusene vil få en central rolle i forhold til at indfri de 

politiske ambitioner om både virksomhedernes grønne omstilling samt i for-

hold til genopretningen af dansk økonomi efter corona, og at dette skal be-

skrives i den nye rammeaftale mellem KL og ministeriet.  

 

Overordnet vil KL arbejde for, at både den nationale rammeaftale og resul-

tatkontrakterne mellem erhvervshusene og KKR kan blive flerårige og gælde 

frem til den samlede bebudede evaluering af det nye erhvervsfremmesystem 
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i 2023, således at kommuner og erhvervshuse kan få ro til at fokusere på at 

udvikle samarbejdet og erhvervsfremmetilbud, der imødekommer virksom-

hedernes behov.  

 

KL vil ligeledes have fokus på, at en kommende rammeaftale vil tage højde 

for et forventeligt øget fokus lokalt på at kunne understøtte det nære er-

hvervsliv de kommende år. Ligesom der vil være behov for at afklare og 

samtænke den konkret arbejdsdeling lokalt og i erhvervshuset i forhold til 

den virksomhedsrettede grønne omstilling. KL vil ligeledes have fokus på, at 

data bliver tilgængelig i KKR-geografien således, at hvert KKR i næste peri-

ode vil have bedre nøgletal, fx i forhold til brancher og beskæftigelse, som 

kan danne udgangspunkt for drøftelser omkring resultatkontrakten med det 

pågældende erhvervshus.  

 

Erhvervsministeren og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har indgået en 

aftale om, at erhvervshusene skal have en styrket rolle i tilrettelæggelsen af 

en mere decentral erhvervsfremmeindsats, hvor erhvervshusenes bestyrel-

ser får en stærk rolle i gennemførelsen af den decentrale erhvervsfremme-

strategi og vil blive yderligere involveret i prioriteringen af midler til indsat-

ser, der adresserer udfordringer og muligheder i deres respektive landsdele.  

 

Konkret har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse besluttet både på kort og 

længere sigt at igangsætte initiativer, der kan hjælpe virksomheder og med-

arbejdere bedst muligt igennem coronakrisen. Eksempelvis er der prioriteret 

ekstra midler til Early Warning-ordningen for kriseramte virksomheder og di-

gitaliseringsrådgivning til SMV’er.  

 

./. Inspirationsliste - eksempler på lokale erhvervstiltag ifm. corona-krisen. 

 

Beslutning 

KKR Midtjylland tog status til efterretning. Søren Olesen, fmd. for Er-

hvervshus Midtjylland holdt oplæg om erhvervshusets aktiviteter og grønne 

indsats. Der var ros til erhvervshusets ageren i forhold til Corona. KKR hav-

de en opmærksomhed på, at resultatkontakten for 2021 forholder sig til den 

grønne omstilling.     

 

3.3. Status på sundhedsaftalen 

SAG-2020-01697 jhp 

 

Baggrund 

Sundhedsaftalen 2019-2023 blev godkendt i begyndelsen af 2019 af kom-

muner og af regionen og trådte i kraft den 1. juli 2019. 
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KKR Midtjylland orienteres i denne sag om de initiativer, som er sat i gang 

under sundhedsaftalen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR:  

– Får en kort status på initiativer under sundhedsaftalen 2019-2023  

– Orienteres om, at der bliver sat fokus på overvægt som det næste fore-

byggelsesområde i sundhedsaftalen. 

 

Sagsfremstilling 

Med sundhedsaftalen er det aftalt at prioritere tre indsatsområder, som er 

fælles udviklingsområder, hvor region, kommuner og almen praksis mener, 

at der i de kommende år er brug for en ekstra indsats. Det er områder, hvor 

indsatsen med fordel kan udvikles og implementeres i et tæt samspil mellem 

hospitaler, almen praksis og kommuner. 

 

De tre indsatsområder er som bekendt: 

– Forebyggelse - først med fokus på rygning 

– Sammen om ældre borgere - først med fokus på akutområdet 

– Den nære psykiatri - først med fokus på mental sundhed hos børn og un-

ge samt voksne borgere med svær psykisk sygdom. 

 

./. I bilaget ”Status på sundhedsaftalen” kan ses en status for de enkelte initia-

tiver under sundhedsaftalen inden for de tre indsatsområder. 

 

 Da sundhedsaftalen blev godkendt, blev det aftalt, at man, når rygestopind-

satsen var kommet godt i gang, skulle sætte fokus på overvægt. Sundheds-

koordinationsudvalget havde de første drøftelser herom på mødet den 28. 

maj 2020, hvor de drøftede et oplæg af Steno Center Aarhus om overvægt. 

 

 Der arbejdes frem mod, at Sundhedskoordinationsudvalget i december 2020 

kan drøfte anbefalinger for målsætninger, målgrupper og overordnede ind-

satser. Afsættet vil være fakta og aktuel viden på området - fx sundhedspro-

filen.  

 

Beslutning 

KKR Midtjylland tiltrådte sagen. 

 

  

3.4. Implementering af Samarbejdsaftale om IV behandling i 
nærområdet 

SAG-2020-01697 jhp 

 

Baggrund 
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Sundhedskoordinationsudvalget godkendte aftalen om IV-behandling i nær-

området den 19. marts 2020 og aftalen var primo juni godkendt af de fleste 

kommuner.   

 

KKR Midtjylland bliver orienteret samarbejdsaftalen om IV-behandling i nær-

området og om den trinvise implementering af aftalen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

Samarbejdsaftalen skal sikre mulighed for, at IV-behandling kan foregå tæt 

på borgerens hverdag, når der ikke længere er behov for behandling i hospi-

talsregi udover IV. Aftalen bygger på sundhedsaftalens vision om et nært og 

sammenhængende sundhedsvæsen på borgerens præmisser og med sund-

hedsløsninger tæt på borgeren. 

 

IV-behandling i de midtjyske kommuner har hidtil været baseret på bilaterale 

aftaler mellem den enkelte kommune og hospitalet, hvilket gav forskellighe-

der med hensyn til, hvilken behandling borgerne blev tilbudt. I 2017 blev der 

gjort forsøg på at udarbejde en fælles IV-aftale gældende for alle kommuner 

og hospitaler i Region Midtjylland, men det var ikke muligt at nå til enighed 

omkring de økonomiske forhold i aftalen. IV-behandling er også et særligt 

område, idet opgaven er dyrere at udføre i kommunalt regi end på et hospi-

tal. Men Sundhedskoordinationsudvalget vurderede, at der er så mange for-

dele for borgeren ved at flytte behandlingen til nærområdet, at de i april 

2019 satte et arbejde i gang med at få udarbejdet en samarbejdsaftale om 

IV-behandling med væske og antibiotika i nærområdet. 

 

Aftalen 

Samarbejdsaftalen om IV-behandling i nærområdet omfatter: 

– Kommunale sygeplejerskers varetagelse af IV-behandling med væske 

(isotone væsker, fx saltvand) og antibiotika 

– Estimat på 4000 årlige forløb i kommunalt regi 

– Max 3 daglige doseringer i kommunalt regi 

– Estimeret udgift på 16,2 mio. kr. årligt med en 70/30-finansiering mellem 

region/kommune. 

 

Målgruppen er borgere over 3 år, som: 

– Er opstartet i IV-behandling i hospitalsregi. IV-behandling kan være givet 

under indlæggelse, ambulant eller af et udgående team 

– Lægefagligt vurderes forsvarligt og hensigtsmæssigt at kunne fortsætte 

behandlingen i kommunalt regi.  
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Behandlingen i kommunalt regi kan foregå på sundhedskli-

nik/akutplads/midlertidig plads i kommunen, plejebolig, ældrebolig eller eget 

hjem. IV-behandling i kommunalt regi kan ske både i forlængelse af en ind-

læggelse og for at forebygge en indlæggelse. 

 

I forlængelse af Sundhedskoordinationsudvalgets godkendelse af IV-aftalen 

i marts blev det grundet situationen med corona besluttet at udsætte beslut-

ningen om implementeringsstart til senest den 1. juni 2020. 

 

På et møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 28. maj 2020 godkendte 

udvalget en trinvis implementeringsplan, der betyder, at : 

– De kommuner, der er klar, implementerer samarbejdsaftalen pr. 1. juni 

2020 

– Resterende kommuner og hospitaler implementerer samarbejdsaftalen pr. 

1. september 2020. 

 

Beslutning 

KKR Midtjylland tiltrådte sagen. 

 

  

3.5. Fælles servicecenter (FSC) skal omdannes til en forening 

SAG-2020-01697 jhp 

 

Baggrund 

Fælles Servicecenter for Telesundhed (FSC) blev 1. maj 2018 etableret som 

en fællesoffentlig tværsektoriel driftsenhed og serviceplatform. Forud var 

gået en 3- årig periode som et OPI-projekt i regi af Sundhedsaftalen. Alle 19 

kommuner og Region Midtjylland star således bag FSC, og finansieringen er 

delt 50/50 mellem kommunerne og regionen. 

 

Samarbejdet er baseret på en samarbejdsmodel, hvor hovedansvaret (risi-

koen) påhviler værtskabet i Region Midtjylland. Det er ud fra en fornyet juri-

disk vurdering ikke muligt at videreføre denne konstruktion med de opgaver, 

FSC aktuelt varetager eller forventes at skulle varetage fremadrettet.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland bakker op om den foreslåede forenings-

model og anbefaler kommunerne i Midtjylland at godkende forslaget.  

 

Sagsfremstilling 

FSC er etableret for at understøtte telemedicinske- og digitale sundheds-

ydelser (eksempelvis telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med 

KOL, virtuel hjemmepleje og digital medicinhåndtering), men der tegner sig 

også et betydeligt potentiale for, at FSC kan udgøre en platform for andre 
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ydelser, som efterspørges i det nære sundhedsvæsen. Konkret i form af 

produkter til hjemmebehandling, kropsbårne hjælpemidler mv., hvor FSC vil 

kunne håndtere den samlede proces, fra borgerne afgiver bestilling til leve-

rance.  

 

For at sikre det rette mandat til løsningen af nuværende og fremadrettede 

opgaver, har FSC i samarbejde med jurister fra både region og kommuner 

konsulteret Bech-Bruun, som ud fra en samlet vurdering anbefaler, at FSC 

organiseres som en forening med begrænset ansvar.  

 

Organisationsformen kendetegnes ved en selvstændig juridisk enhed, hvor 

ingen medlemmer hæfter personligt, solidarisk og uden begrænsning. Dette 

betyder, at medlemmerne ikke hæfter for de økonomiske forpligtelser eller 

ansvarspådragende fejl, da foreningen selv hæfter overfor tredjemand (fx 3. 

partsleverandører). Region Midtjylland frigøres således for den hæftelse ud-

adtil, der i den nuværende model påhviler Region Midtjylland som værts-

myndighed. FSC etableres dermed som en selvstændighed juridisk enhed 

med eget CVR. 

 

Den fremtidige organisering af FSC 

FSC omdannes fra det nuværende kontraktuelle samarbejde til en forening 

med begrænset ansvar. Omdannelse skal sikre et klart, lovligt mandat for 

FSC til at levere ydelser til foreningens medlemmer.  

 

Omdannelsen medfører øgede driftsudgifter, fordi de ydelser, som forenin-

gens medlemmer stiller til rådighed for FSC, skal afregnes på markedsvilkår. 

Disse stilles i dag gratis til rådighed. Det betyder en samlet omkostning på 

0,65 mio. kr. I første omgang bidrager Region Midtjylland med 350.000 kr. til 

at dække de øgede driftsudgifter. De resterende midler forventes tilvejebragt 

gennem indtægter fra salg af rådgivning og mindre administrative besparel-

ser. 

 

Foreningen vil kunne optage medlemmer uden for den midtjyske geografi. 

Der arbejdes ved foreningens oprettelse med to former for medlemskaber og 

kontingenter. Et Sundhedsaftaleunderstøttende medlemskab, som kun kan 

indgås af Region Midtjylland og de enkelte kommuner i Midtjylland, og et 

Servicebenyttende medlemskab, som kun kan indgås af regioner og kom-

muner uden for Region Midtjylland. 

 

./. Proces for godkendelse af foreningsdannelsen 

 Kommunerne kan frem til den 14. august 2020 melde sig ind i foreningen. 

Ultimo august 2020 har foreningen stiftende generalforsamling.  

  

 KD-net godkendte sagen på møde den 29. maj 2020. 
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Beslutning 

KKR Midtjylland tiltrådte sagen. 

 

  

3.6. Fordeling af flygtninge for 2021      

SAG-2020-01697 chbo 

 

Baggrund 

Udlændingestyrelsen har meldt ud, at Danmark skal modtage i alt 600 flygt-

ninge i 2021. Udlændingestyrelsen har samtidig beregnet en fordeling mel -

lem kommunerne efter en matematisk model, hvorefter de 19 midtjyske 

kommuner forventes at modtage i alt 183 af de 600 flygtninge i 2021. 

 

Kommunerne har mulighed for indbyrdes at indgå frivillige aftaler om kom-

munekvoterne i hver region. Det skal ske inden den 10. september 2020. 

Hvis kommunalbestyrelserne inden for en region ikke inden den 10. sep-

tember 2020 har givet Udlændingestyrelsen meddelelse om indgåelse af af-

tale om kommunekvoter for 2021, fastsætter Udlændingestyrelsen for hver 

kommune i regionen det antal flygtninge, som må påregnes boligplaceret i 

de enkelte kommuner i det kommende år.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland godkender Udlændingestyrelsens bereg-

nede fordeling af flygtninge i 2021 mellem de 19 midtjyske kommuner. 

 

Sagsfremstilling 

Landstal for 2021 

Det følger af integrationslovens paragraf 6, at Udlændingestyrelsen hvert år 

skal udsende meddelelse om det antal flygtninge, som styrelsen påregner, 

at der skal meddeles opholdstilladelse til i det kommende år (landstallet). 

Det forventede antal visiteringer for et år fastsættes på baggrund af et skøn 

over antallet af asylansøgere og udviklingen i sagsbehandlingen, herunder 

anerkendelsesprocenten. Skønnet er erfaringsmæssigt særdeles vanskeligt 

at foretage, idet indrejsetallets størrelse og sammensætningen af ansøgere 

kan variere betydeligt fra måned til måned. Udlændingestyrelsen vurderer 

på det nuværende grundlag, at der i 2021 vil blive givet opholdstilladelse til 

600 flygtninge. Landstallet for 2021 fastsættes således til 600 personer. 

 

Regionskvoter for 2021 

Udlændingestyrelsen fastsætter det antal flygtninge, som påregnes boligpla-

ceret inden for de enkelte regioner. Region Midtjylland tildeles 183 personer. 

 

Kommunekvoter for 2021 
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Udlændingestyrelsen beder kommunerne i hver region om at søge at indgå 

en aftale om kommunekvoter for 2021, jf. den fordeling der fremgår af bilag 

B, side 13. Har kommunalbestyrelserne inden for en region ikke inden den 

10. september 2020 givet tilladelse til Udlændingestyrelsen om indgåelse af 

aftale om kommunekvoter for 2021, fastsætter Udlændingestyrelsen for hver 

kommune i regionen det antal flygtninge, som påregnes boligplace-ret inden 

for de enkelte kommuner i det kommende år. Hvis der ikke indgås aftale om 

kommunekvoter, agter styrelsen at fastsætte kommunekvoterne således 

som anført i bilag B. 

 

./. Brev til KL om Landstal 2021. 

 

Beslutning 

KKR Midtjylland tiltrådte sagen. 
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4. Udpegninger  

 

 

4.1. Udpegning af ny suppleant fra Dansk Folkeparti 

SAG-2020-01697 chbo 

 

Baggrund 

Per Dalgaard (O) fra Syddjurs Kommune har valgt at stoppe sit politiske ar-

bejde, og der skal derfor findes en ny stedfortræder fra Dansk Folkeparti. 

 

KKR Midtjylland bedes indstille, at Michael Nedersøe fra Horsens Kommune 

bliver ny stedfortræder for Dansk Folkeparti.      

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland tiltræder indstillingen. 

 

Beslutning 

KKR Midtjylland tiltrådte indstillingen. 

 

  

4.2. Udpegning af ny suppleant fra Alternativet 

SAG-2020-01697 chbo 

 

Baggrund 

Claus Løwe (Å) fra Silkeborg Kommune har valgt at skifte til SF, og der skal 

derfor vælges en ny stedfortræder fra Alternativet. 

 

KKR Midtjylland bedes tiltræde, at Mette Refshauge Foged (Å) fra 

Syddjurs Kommune bliver ny stedfortræder for Alternativet. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland tiltræder indstillingen. 

 

Beslutning 

KKR Midtjylland tiltrådte indstillingen. 

  

4.3. Udpegning af to erhvervsrepræsentanter til CDEU´s besty-
relse 

SAG-2020-01697 chbo 

 

Baggrund 
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KKR Midtjylland skal udpege to erhvervsrepræsentanter til CDEU’s bestyrel-

se i henhold til de nye vedtægter efter erhvervsfremmereformen. CDEU ’s 

bestyrelsen har lagt vægt på, at der udpeges 1 erhvervsrepræsentant for 

den vestlige del af regionen og 1 fra den østlige.  

 

Det anbefales, at repræsentanterne kan repræsentere erhvervslivet, at de 

har interesse i at arbejde i en politisk bestyrelse, at de har opbakning i den 

del af regionen, de repræsenterer, samt at de har kompetencer og netværk, 

som kan komme CDEU til gode. 

 

På den baggrund indstilles følgende to repræsentanter: 

– Terje Vammen, direktør for virksomheden Silverbullet 

– Kenneth Mikkelsen, direktør for Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande. 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland tager til efterretning, at de to erhvervsre-

præsentanter udpeges til CDEU’s bestyrelse 

 

Beslutning 

KKR Midtjylland tiltrådte indstillingen. 
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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-2020-01697 chbo/jhp 

 

Baggrund 

Der afholdes møde i KKR Midtjylland den 9. september 2020. Her fremlæg-

ges 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 KKR Midtjyllands møde den 9. septem-

ber 2020: 

– Klimastrategi og DK 2020 - drøftelse 

– Høringsudgave af praksisplanen til drøftelse 

– Behandling af Rammeaftale 2021-22 på det specialiserede socialområde. 

 

Beslutning 

KKR Midtjylland tiltrådte indstillingen. 
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7. Eventuelt  

Der var en opmærksomhed overfor KL omkring aftalen om affaldshåndte-

ring. 

 


