
 

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 17. 
juni 2020 

SAG-2020-01792 chbo/jhp 

 

Baggrund 

KKR Midtjylland holdt møde den 17. juni 2020. Referatet blev udsendt den 

19. juni 2020 og kan ses her. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland godkender referatet.  

 

 

 

 

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

 

 

2.1. Orientering 

SAG-2020-01792 chbo/jhp 

 

Baggrund 

KKR Midtjyllands formandskab orienterer bl.a. om: 

– Møde mellem KL og KKR’s formandskaber den 20. august 2020 

– Kvartalsmøde med regionsrådsformanden den 1. september 2020. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at: 

– KKR Midtjylland tager orienteringen til efterretning 

– Kommunerne på KKR-mødet giver tilsagn om, at det kommunale udvik-

lingsbidrag fastsættes til 113 kr. pr. indbygger, hvilket svarer til det forud-

satte i årets økonomiaftale. 

 

Sagsfremstilling 

Møde mellem KL’s og KKR´s formandskaber den 20. august 2020 

– Tværkommunal forankring af DK2020 og organisering af indsatsen 

– Erhvervsområdet og KKR’s indspil til prioritering af erhvervsfremmemidler, 

fyrtårnsinitiativer og ny politisk rammeaftale for erhvervshusene 

– Uddannelsesområdet og aktuelle indsatser. 

 

Kvartalsmøde med regionsrådsformanden den 1. september 2020 

På mødet blev drøftet foreløbige punkter til mødet i Kontaktudvalget den 27. 

oktober 2020. Det forventes at mødet bl.a. kommer til at indeholde en gene-

rel status for arbejdet med COVID19 og for DK2020-samarbejdet. 

 

Da mødet i Kontaktudvalget i år falder efter budgetvedtagelsen i regionen og 

kommunerne har regionen ikke mulighed for at fastsætte størrelsen af udvik-

lingsbidraget efter drøftelse med kommunerne (jf. paragraf 7 i Lov om regio-

nernes finansiering). Derfor blev det aftalt på kvartalsmødet, at der kunne 

gives et tilsagn fra kommunerne til regionens fastsættelse af udviklingsbidra-

get (der følger årets økonomiaftale) efter mødet i KKR Midtjylland.  
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3. Regionalpolitiske sager  

 

 

3.1. Status på KKR Midtjyllands klimastrategi 

SAG-2020-01792 chbo 

 

Baggrund 

KKR Midtjylland har på en række møder forholdt sig til kommunernes klima-

dagsorden og rolle i den grønne omstilling. På møde i KKR Midtjylland den 

17. juni 2020 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en klimastrategi for 

KKR Midtjylland.  

 

I den forbindelse er der planlagt en klimakonference den 30. september 

2020 klokken 13.00 til 15.30. Klimakonferencen afholdes i Skive. Deltagerne 

til konferencen er medlemmer af KKR Midtjylland, kommunaldirektørnetvær-

ket, Region Midtjylland, Aarhus Universitet og deltagere fra hver kommune.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland tager indstillingen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Udgangspunktet for det videre arbejde er, at de komplekse klimaudfordrin-

ger kun kan løses på tværs af kommunegrænser - bl.a. i et samarbejde med 

relevante samarbejdspartnere, herunder Region Midtjylland og Erhvervshus 

Midtjylland. 

 

Den fælles indsats vil tage afsæt i den nationale klimalov, KL ’s anbefalinger 

og FN’s verdensmål. Samtidig vil allerede etablerede lokale, subregionale 

og regionale klimaaftaler/samarbejder indgå i en ramme for samarbejdet.  

På baggrund af input fra kommunerne i forbindelse med klimakonferencen, 

udarbejdes KKR Midtjyllands klimastrategi, som KKR Midtjylland forventes 

at behandle endeligt på næste møde den 13. november 2020. 

 

Baggrund omkring klimakonferencen 

Klimakonferencen afholdes i KulturCenter Limfjorden i Skive den 30. sep-

tember 2020 klokken 13 – 15.30. Af hensyn til coronabegrænsningerne må 

der maksimalt være samlet 100 personer. Hver kommune kan sende 4 del-

tagere. Desuden deltager f.eks. Erhvervshus Midtjylland, Region Midtjylland 

og Aarhus Universitet. Kommunerne afgør selv, hvem der deltager, men del-

tagerbegrænsningen skal overholdes. 

 

Klimakonferencen er opbygget om de tre spor: 

– DK2020 (klimahandleplaner) 
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– Grøn Vækst 

– Samarbejdssporet. 

 

./.            Program for KKR Midtjyllands klimakonference d. 30. september 2020. 

 

 

3.2. Status DK2020 for KKR Midtjylland 

SAG-2020-01792 mesk/snm/chbo 

 

Baggrund 

KL indgik i forsommeren partnerskab med Realdania og regionerne om 

DK2020 – klimaplaner for hele Danmark for perioden 2020-2023. Herigen-

nem tilbydes alle kommuner et forløb, der understøtter kommunen i at udar-

bejde klimahandleplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger.  

 

Klimarbejdet omkring DK2020 forankres i KKR-geografien i en organisering 

med regionen. På mødet i juni tog KKR Midtjylland den første drøftelse af 

den tværgående forankring. KKR har i perioden efter haft dialog med Region 

Midtjylland om en model for organisering af indsatsen, herunder hvilken op-

gave- og ansvarsfordeling der giver bedst mening i forhold til kommunernes 

og regionens forskellige roller på klimaområdet.  

 

Sagen indledes mundtligt af formanden for Kommunaldirektørnetværket i 

Midtjylland, Jesper Kaas Schmidt. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland: 

– Godkender samarbejdsaftalen med Region Midtjylland omkring organise-

ring og finansiering af DK2020-indsatsen  

– Udpeger formanden for KKR Midtjylland som repræsentant til DK2020’s 

politiske partnerskabsgruppe. 

 

Sagsfremstilling 

Organisering af DK2020 

Opgaven i hver KKR-geografi består primært i at løfte 1:1-vejledning af kom-

munerne i at udarbejde klimahandlingsplaner efter en fælles metode. Derud-

over er der opgaver forbundet med koordinering af tværkommunale klima-

samarbejder, fælles arrangementer og dataunderstøttelse af kommunerne.  

 

Linjen er, at det er kommunerne, som varetager den direkte klimafaglige 

sparring og 1:1-vejledning af kommunerne, mens regionen kan spille en rolle 

på områder som dataområdet, fælles læring m.v. For at kunne løfte den op-

gave afsættes der fælleskommunal finansiering på 3 mio. kr. fordelt over de 

næste 3 år. De skal primært gå til en fælleskommunal klimakoordinator (men 
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også andre aktiviteter), der skal understøtte den enkelte kommune med ud-

arbejdelsen af en klimahandlingsplan, der følger ensartede principper og 

målemetoder med et tværkommunalt og nationalt perspektiv. Det er forvent-

ningen, at alle 19 kommuner i KKR Midtjylland tilslutter sig DK2020.  

 

Aarhus Kommune bliver ankerkommune for klimakoordinatoren, der i praksis 

kommer til at bruge tiden på vejledning ude hos den enkelte kommune. 

  

Organisatorisk foreslås det, at KKR-formandskabet og regionsformanden 

udgør den politiske styregruppe, mens der etableres en administrativ styre-

gruppe med 5 kommunepladser og 2 regionspladser. De 5 kommuner i sty-

regruppen bliver: Aarhus Kommune, Lemvig Kommune, Horsens Kommune, 

Samsø Kommune og Skive Kommune. Den kommunale medformand kom-

mer fra Skive Kommune. 

 

Udpegning til DK2020’s politiske partnerskabsgruppe  

DK2020-projektet er organiseret med en politisk partnerskabsgruppe. Rollen 

for den politiske partnerskabsgruppe er løbende at sikre projektets politiske 

forankring bredt i kommunerne, KKR og regionerne. Partnerskabsgruppen 

mødes 2 gange årligt samt deltager til større samlinger undervejs.  

 

Hver KKR skal udpege en politisk repræsentant til partnerskabsgruppen,  

som sammensættes af: 

– 5 politiske repræsentanter udpeget fra kommunerne - 1 fra hver KKR-

geografi  

– 5 politiske repræsentanter udpeget fra regionerne - 1 fra hver region  

– 1 politisk repræsentant udpeget af formanden for klimaalliancen. Klimaal-

liancen dækker over de 20 første kommuner, der har deltaget i pilotpro-

jektet med Realdania. 

 

I KKR Midtjylland anbefales det at indstille KKR-formanden til den nationale 

partnerskabsgruppe, således at der er en klar strategisk kobling til den regi-

onale politiske styregruppe.  

 

Processen fremad  

Hen over sommeren har KL været i dialog med kommunerne om forventet 

tilslutning til DK2020. Hovedparten af kommunerne behandler beslutningen 

om deltagelse i kommunalbestyrelserne i august-september.   

 

Kommunerne kan deltage i DK2020 i en af to runder: 1. runde med opstart i 

efteråret 2020, 2. runde med opstart efteråret 2021. I KKR Midtjylland er der 

samlet set 15 kommuner, der ikke allerede har medvirket i pilotfasen af 

DK2020.  
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Realdania åbner for ansøgning om deltagelse i 1. runde i perioden den 17. 

september 2020 til den 21. oktober 2020. Der vil være plads til, at cirka 40 

kommuner deltager på landsplan. Der sigtes på en geografisk fordeling af 

kommuner i begge runder - også af hensyn til opgavevaretagelsen i den 

fremskudte enhed i den enkelte KKR-geografi.  

 

På mødet i november behandler KKR Midtjylland den endelige tilpasning af 

organiseringen, i forhold til hvor mange kommuner der deltager i 1. runde i 

af DK2020 i KKR Midtjylland. Kommunerne i 1. runde påbegynder ligeledes 

arbejdet i november.  

 

KL vil følge og understøtte kommunernes arbejde på tværs af landet – både 

de første 20 kommuner i DK2020’s pilotfase, der nu skal implementere kli-

mahandleplaner, og de kommuner, der påbegynder arbejdet nu. Dette for at 

samle læring og sikre videndeling mellem kommunerne. 

 

Oplæggene til de regionale samarbejdsaftaler, herunder de geografiske or-

ganiseringer, har været drøftet på tværs i projektstyregruppen for DK2020, 

og projektstyregruppen vil bistå i det videre regionale arbejde med erfaringer 

fra de første 20 DK2020-kommuner, i forhold til hvilke konkrete klimafaglige 

kompetencer, ressourcer m.v., som vil være relevante at have for øje i det 

videre arbejde med rådgivning og understøttelse af kommunerne i projektet.  

 

./. Samarbejdsaftale mellem KKR Midtjylland og Region Midtjylland omkring 

DK2020. 

 

 

3.3. KKR Midtjyllands erhvervsfremme-indspil til regionale fyr-
tårnsinitiativer, resultatkontrakt 2021 og landsdækkende 
klynger 

SAG-2020-01792 rura/chbo 

 

Baggrund 

Erhvervshusene skal i efteråret 2020 give Danmarks Erhvervsfremmebesty-

relse strategiske input vedr. både prioritering af erhvervsfremmemidler samt 

udpegning af et fyrtårnsinitiativ i hver landsdel. Ligeledes skal der indgås en 

ny rammeaftale for erhvervshusene mellem KL og Erhvervsministeriet, som 

sætter den overordnede politiske retning for erhvervshusene frem til 2023 

og rammerne for de årlige resultatkontrakter mellem KKR og det enkelte er-

hvervshus. Endelig udpeges i efteråret de 12 nye landsdækkende klynger. 
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Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland: 

– Drøfter I) et fælles fyrtårnsinitiativ samt eventuelle statslige barrierer her-

for i Midtjylland, II) hvilke udfordringer virksomhederne står overfor , og 

hvilke indsatsområder der bør prioriteres midler til fra Danmarks Erhvervs-

fremmebestyrelse for at understøtte vækst i Midtjylland, og III) hvordan 

der sikres en dialog med erhvervshusets bestyrelse, så KKR’s prioriteter 

går videre til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse  

– Drøfter KKR’s ønsker til den politiske retning for Erhvervshus Midtjyllands 

virksomhedsaktiviteter og samarbejdet med kommunerne frem mod 2023 

som input til ny resultatkontrakt for Erhvervshus Midtjylland  

– Tager orienteringen om status vedr. de nye landsdækkende klynger til  ef-

terretning.   

 

Sagsfremstilling 

Prioritering af erhvervsfremmemidler og udpegning af fyrtårnsinitiativer  

Erhvervsministeren og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse indgik i foråret 

en aftale om erhvervsfremme i Danmark 2020-2023, hvori erhvervshusenes 

bestyrelser er udset til at have en central strategisk rolle i forhold til den de-

centrale erhvervsudvikling.  

 

Erhvervshusene skal i løbet af efteråret give Danmarks Erhvervsfremmebe-

styrelse input vedr. prioritering af erhvervsfremmemidler (udmøntningspla-

nen for 2021) til de vigtigste indsatsområder for at understøtte langsigtet 

vækst i hver landsdel. Det kan f.eks. være arbejdskraft, digitalisering, iværk-

sætteri, turisme, grøn omstilling, internationalisering/eksport osv. Konkret 

har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i 2021 ca. 350 mio. kr. fra finans-

loven til rådighed. I forhold til midler fra EU’s strukturfonde er det fortsat uaf-

klaret, hvor mange midler der vil være til rådighed i den nye programperi-

ode, og hvornår disse midler kan disponeres. 

 

Ligeledes skal erhvervshusene bistå Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

med at identificere et fyrtårnsinitiativ i hver landsdel, som erhvervsfremme-

bestyrelsen på sigt kan give økonomisk støtte til. Et fyrtårnsinitiativ skal for-

stås som en bred og længerevarende indsats, en fælles tværkommunal am-

bition der har potentiale til at styrke erhvervsudviklingen i en hel landsdel. Et 

eksempel kunne være at understøtte den afledte vækst og jobskabelse på 

Sjælland i forbindelse med Femern-forbindelsen. I forbindelse med drøftelse 

af fyrtårnsinitiativerne kan også inddrages eventuelle statslige barrierer her-

for, da der er et ønske fra erhvervsministeren om at få politiske input til, 

hvordan staten konkret kan understøtte vækst og udvikling i de enkelte 

landsdele gennem forbedrede rammevilkår eller ved at rydde udviklingsbar-

rierer af vejen med et fælles fyrtårnsinitiativ som driver.  
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Det er vigtigt med indspil fra KKR i forhold til begge indsatser. Det foreslås, 

at KKR drøfter de vigtigste fælleskommunale interesser i forhold til både pri-

oritering af erhvervsmidler og udpegning af et fyrtårnsinitiativ i Midtjylland 

samt sikre dialog med det enkelte erhvervshus, så de kommunale ønsker 

kommer videre til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.  

 

På mødet d. 19. juni 2019 valgte KKR Midtjylland, i forbindelse med identifi-

cering af styrkepositioner for Midtjylland, at fokusere/prioritere syv forslag til 

styrkepositioner for Midtjylland. Herunder var der opbakning til særligt  at fo-

kusere på områderne Fødevare/Industri og Energi/Klima, herunder vandtek-

nologi. 

 

Ny politisk rammeaftale for erhvervshusene 2021-2023  

Ny politisk rammeaftale for erhvervshusene vil være retningsgivende for er-

hvervshusenes aktiviteter de næste tre år. Samtidig udgør rammeaftalen 

grundlaget for vurderingen af erhvervshusenes indsats i forbindelse med 

den evaluering af hele erhvervsfremmesystemet, som vil blive gennemført i 

2023. Aftalen sætter desuden rammerne for de årlige resultatkontrakter mel-

lem KKR og de enkelte erhvervshuse. 

 

Fra statslig side ønsker man, at rammeaftalen bl.a. sætter retning for, hvor-

dan erhvervshusene kan bidrage til genopretning og tilpasning af virksomhe-

dernes forretningsmodeller efter coronakrisen, f.eks. gennem styrket digitali-

sering i virksomhederne. Der forventes også et statsligt ønske om, at er-

hvervshusene skal styrke aktiviteter vedr. virksomhedernes grønne omstil-

ling og cirkulær økonomi. Dette bør i KL’s optik ske med udgangspunkt i 

virksomhedernes virkelighed og bundlinje og være koblet til de kommunale 

kompetencer og myndighedsopgaver inden for bl.a. miljøtilsyn, forsyning og 

affaldsområdet, så der ikke opbygges parallelsystemer. 

 

KL vil arbejde for følgende prioriteringer i den nye rammeaftale, som KKR 

bedes drøfte: 

– Hjælp til virksomhedernes genopretning og forretningsudvikling efter coro-

nakrisen, f.eks. via digitalisering, internationalisering/eksport osv. 

– Understøttelse af virksomhedernes grønne omstilling og cirkulær økonomi 

i samarbejde med bl.a. kommunerne, klynger osv. 

 

Landsdækkende klynger  

I løbet af september forventes uddannelses- og forskningsministeren at ud-

pege de 12 nye landsdækkende klyngeorganisationer, som ministeriet støt-

ter med 320 mio. kr. i perioden 2020-2023. Derefter træffer Danmarks Er-

hvervsfremmebestyrelse i efteråret beslutning om fordeling af de yderligere 

320 mio. kr., som erhvervsfremmebestyrelsen har besluttet at støtte de nye 

klyngeorganisationer med i samme periode.  
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KL vurderer, det er vigtigt, at:   

– Klyngeorganisationernes virksomhedsrettede tilbud er tilgængelige for 

virksomheder i hele landet, uanset hvor selve klyngeorganisationens ho-

vedsekretariat er placeret 

– Tilbuddene har en høj kvalitet, hvor relevant viden fra videninstitutioner 

bringes i spil i SMV’er 

– Der er et godt samarbejde mellem klyngeorganisationer og erhvervshuse 

og andre erhvervsfremmeaktører.    

 

 

3.4. Godkendelse af Rammeaftale 2021-22 

SAG-2020-01792 mes/chbo 

 

Baggrund 

KKR Midtjylland skal godkende udkast til Rammeaftale 2021-22. 

 

Forslag til rammeaftalens udviklingsområder er:  

– Den nære psykiatri  

– Borgere med komplekse udfordringer. 

 

KKR har sendt forslagene til lokalpolitisk kommentering i kommuner og re-

gion i perioden februar til august 2020.  

 

De indkomne bemærkninger har efterfølgende været behandlet i Den Admi-

nistrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet i den 

midtjyske region (DASSOS), som på baggrund af bemærkningerne har ind-

arbejdet enkelte præciseringer i rammeaftalen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland godkender udkast til Rammeaftale 2021-22 

samt de midtjyske afrapporteringer på Socialstyrelsens centrale udmeldin-

ger. 

 

Sagsfremstilling 

Rammeaftalens formål er at sikre principper for styring og udvikling af det 

specialiserede socialområde på tværs af kommuner og region. 

 

Som en del af Rammeaftale 2019-20 indgik kommunerne og regionen en 4-

årig aftale om at reducere taksterne på de sociale tilbud med minimum 2 

pct. i perioden 2019-2022. Takstaftalen videreføres dermed i den kommende 

rammeaftale. 
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For at skabe politisk ejerskab og involvering har KKR indbudt til lokalpoliti-

ske drøftelser af rammeaftalens udviklingsområder. Kommunerne og regio-

nen har tilkendegivet opbakning til udviklingsområderne. Enkelte med for-

slag til justeringer og opmærksomheder i det videre arbejde. 

 

Udviklingsområderne i Rammeaftale 2021-22 er: 

– Den nære psykiatri (videreførelse af udviklingsområde fra den nuværende 

rammeaftale) 

– Borgere med komplekse udfordringer 

– DASSOS har gennemgået de indkomne bemærkninger f ra byråd og regi-

onsråd på møde den 27. august 2020 og har på baggrund heraf indarbej-

det en række præciseringer i rammeaftalen.  

 

Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen har udsendt tre centrale udmeldinger, som kommunerne skal 

afrapportere i forbindelse med fastlæggelsen af Rammeaftale 2021-22. 

 

På baggrund af rapporterne skal Socialstyrelsen vurdere, om der på natio-

nalt plan er en tilstrækkelig koordination, der sikrer det fornødne udbud af 

højt specialiserede tilbud til borgere i de tre udmeldte målgrupper, som er: 

– Udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug 

– Borgere med udviklingshæmning og dom 

– Borgere med svære spiseforstyrrelser. 

 

De midtjyske afrapporteringer er udarbejdet af DASSOS (den administrative 

styregruppe for social- og specialundervisningsområdet) og skal godkendes 

i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen.  

 

Videre proces 

Når Rammeaftale 2021-22 samt afrapporteringerne på Socialstyrelsens cen-

trale udmeldinger er behandlet i KKR Midtjylland den 9. september 2020, bli-

ver de herefter sendt til godkendelse i byråd og regionsråd. 

 

./. Udkast til Rammeaftale 2021-22. 

 

Styringsaftalen og rammeaftalens øvrige bilag er tilgængelige på hjemmes i-

den: Alle rammeaftalens bilag og de tre rapporter for de centrale udmeldin-

ger er samlet på siden: https://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Ramme-

aftale-2021-22. 

 

 

 

 

https://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2021-22
https://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2021-22


KKR Midtjylland  | 09-09-2020 

 SIDE  |  13 

3.5. Proces for Praksisplan 2020 

SAG-2020-01792 jhp 

 

Baggrund 

Praksisplanudvalget er ved at udarbejde en ny version af praksisplanen, og 

KKR orienteres om processen frem til en ny og revideret praksisplan.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

Praksisplanen udstikker de overordnede rammer for opgavevaretagelsen i 

almen praksis og har samtidigt til formål at bidrage til udmøntningen af 

sundhedsaftalen. Som en del af udmøntningen af praksisplanen og sund-

hedsaftalen kan Praksisplanudvalget udarbejde underaftaler.  

 

Arbejdet med en ny version af praksisplanen blev indladt med en politisk 

workshop den 5. marts 2020, hvor kommunale og regionale politikere og re-

præsentanter fra PLO Midtjylland deltog.  

 

Workshoppen havde især fokus på disse temaer: 

– Lighed i sundhed og forebyggelse 

– Populationsomsorg (målrettet indsats til målgrupper med særlige behov)  

– Samspillet mellem praktiserende læger, hospitaler og kommuner 

– Tilgængelighed og digitalisering 

– Fælles beslutningstagning med borgeren 

– Lægedækning og rekruttering. 

  

En tværsektoriel arbejdsgruppe under Praksisplanudvalget har herefter ud-

arbejdet et forslag til ny praksisplan. Forslaget behandles af Praksisplanud-

valget på møde 9. september 2020 og forventes efter udvalgets behandling 

at blive sendt i bred høring bl.a. i kommunerne til medio december 2020. 

 

KKR Midtjylland bliver orienteret om temaer fra høringen på mødet den 1. 

februar 2021.  

 

På et møde i Praksisplanudvalget i marts 2021 godkender udvalget praksis-

planen og sender den til endelig godkendelse i region, PLO Midtjylland og 

kommuner i april/maj 2021.  
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3.6. Ekstraordinære pladser på velfærdsuddannelserne 

SAG-2020-01792 jhp 

 

Baggrund 

Et flertal i Folketinget besluttede kort før sommerferien, at der skulle opret-

tes ekstra uddannelsespladser sommer 2020 og forår 2021, med forventning 

om at flere unge ville søge ind på uddannelserne som følge af Covid-situati-

onen. Som led i aftalen indgik også en ambition om at øge antallet af uddan-

nelsespladser (midlertidigt) på velfærdsuddannelserne med samlet 500 i op-

tag 2020 og 2021. Kommunerne blev bedt om at melde ind til de centrale 

forhandlinger, hvor mange ekstraordinære praktikpladser de kunne skaffe på 

velfærdsuddannelserne.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med de centrale forhandlinger, om hvor mange ekstra praktik-

pladser kommunerne kunne skaffe, oplyste kommunerne i Midtjylland via 

KD-net, hvor mange ekstra pladser der kunne skaffes.  

 

Resultatet af forhandlingerne blev, at der blev oprettet 120 ekstra uddannel-

sespladser på VIA, heraf 65 til sygeplejerskeuddannelsen og 11 til pæda-

goguddannelsen. 

 

Pladserne blev fordelt af VIA ud fra et hensyn om, at der kunne skaffes 

praktikpladser og om, at der var en vis sandsynlighed for, at de blev udnyt-

tet.  

 

Pladserne blev fordelt således: 

 

Sygeplejersker 

– 15 i Randers (september 2020: 8 og februar 2021: 7) 

– 15 i Viborg (september 2020: 8 og februar 2021: 7) 

– 35 i Aarhus (september 2020: 19 og februar 2021: 16). 

 

Pædagog 

– 6 i Randers (3 sommer og 3 vinter) 

– 2 i Aarhus (1 sommer og 1 vinter) 

– 3 i Horsens (2 sommer og 1 vinter). 
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I forhandlinger i efteråret 2020 om yderligere optag i 2021 vil der indgå drøf-

telser om finansiering til kommunerne. Det var et ønske fra mange kommu-

ner, da man efterlyste mulighederne for at oprette ekstraordinære praktik-

pladser. 

 

KKR’s seneste beslutninger om dimensionering på sygeplejerske- og pæda-

goguddannelsen 

KKR Midtjylland besluttede på møde den 19. juni 2019 at øge dimensione-

ringen af uddannelsespladser på sygeplejerskeuddannelsen årligt med 120 

pladser (med virkning fra optaget september 2019). 

 

På møde den 5. februar 2020 besluttede KKR Midtjylland at øge antallet af 

uddannelsespladser på pædagoguddannelsen med 20 (fra 1274 til 1294). 

 

SOSU-uddannelserne (inkl. pædagogisk assistentuddannelse (PAU)) 

KKR Midtjylland har dimensioneret SOSU-uddannelserne med 660 pladser 

på hjælperuddannelsen og 1289 pladser på assistentuddannelsen. Dimensi-

oneringen gælder for 2020 og 2021 med baggrund i en central aftale. 

  

PAU-uddannelsen er dimensioneret med 210 pladser årligt. Der er ikke æn-

dret i dimensioneringen siden 2018, hvor PAU-uddannelsen i en central af-

tale blev dimensioneret med minimum 700 pladser årligt på landsplan. Det 

forventes, at PAU-dimensioneringen tages op igen i forbindelse med ud-

møntningen af aftalen om minimumsdimensionering i daginstitutionerne.  

Optaget af elever til PAU-uddannelsen er tilfredsstillende. Tilgangen til 

SOSU-uddannelserne er ikke på højde med dimensioneringen.  

 

Der er derfor god grund til at gøre brug af trepartsaftalen om AUB-midlerne, 

hvori der er frigjort 600 mio. kr., som kan søges af kommunerne i år. Mid-

lerne kan bruges til at støtte rekruttering og fastholdelse og til vejledning. KL  

har udsendt en vejledning og afholdt webinarer om trepartsaftalen.  

 

Link til AUB-aftalen. 

 

https://www.kl.dk/arbejdsgiver/trepartsforhandlinger/trepartsaftale-om-aub/
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4. Udpegninger  

 

 

4.1. Udpegning til Uddannelsesudvalget og ny stedfortræder 
(SF) 

SAG-2020-01792 jhp 

 

Baggrund 

Peter Villadsen (SF) har meddelt, at han træder ud af SF. 

 

Derfor skal der udpeges et nyt medlem til Uddannelsesudvalget og en ny 

stedfortræder til KKR Midtjylland for Anders Bøge (SF). 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland tager SF’s udpegninger til efterretning. 

 

 

 

 

 

4.2. Udpegning af en repræsentant til FGU Danmarks bestyrelse 

SAG-2020-01792 chbo 

 

Baggrund 

KKR Midtjylland skal udpege en midtjysk repræsentant til bestyrelsen i FGU 

Danmark. Det vurderes hensigtsmæssigt at fastholde den nuværende midt-

jyske repræsentant for FGU’erne i bestyrelsen af hensyn til kontinuitet og er-

faring. Således har den nuværende repræsentant kun siddet i bestyrelsen i 

et års tid. 

 

Det indstilles således, at Esben Kullberg fra FGU Aarhus får pladsen i besty-

relsen for FGU Danmark i den kommende periode.   

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland tager indstillingen til efterretning. 
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4.3. Udpegning af to nye stedfortrædere for Enhedslisten i KKR 
Midtjylland 

SAG-2020-01792 chbo 

 

Baggrund 

Da stedfortræder for Enhedslisten i KKR Midtjylland, Keld Hvalsø, har øn-

sket politisk orlov på ubestemt tid, skal der udpeges en ny stedfortræder for 

både Lene Fruelund og Leif Gjørtz Christensen i KKR Midtjylland. 

 

Det ønskes håndteret på følgende måde: 

– Stedfortræder for Lene Fruelund: Lisbeth Torfing, Horsens Kommune 

– Stedfortræder for Leif Gjørtz Christensen: Jesper Yde Knudsen, Syddjurs 

Kommune. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland tager udpegningerne til efterretning.  
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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-2020-01792 chbo/jhp 

 

Baggrund 

KKR Midtjylland har møde den 13. november 2020, og der præsenteres en 

foreløbig oversigt over sager til mødet. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland godkender sagsoversigten. 

 

Sagsfremstilling 

Der er foreløbigt følgende punkter til KKR Midtjyllands næste møde: 

– Godkendelse af KKR Midtjyllands klimastrategi 

– Resultatkontrakt 2021-2022 for erhvervshuset. 
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7. Eventuelt  

 

 

7.1. Eventuelt 

SAG-2020-01792 jhp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


