
 

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 23. 
april 2021 

SAG-2020-06413 chbo/jhp 

 

Baggrund 

Referatet fra mødet i KKR Midtjylland den 23. april 2021 blev udsendt den 

29. april og kan ses her 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland godkender referatet.  

 

 

Her skrives  

 

https://www.kl.dk/media/27360/referat-kkr-midtjylland-den-23-april.pdf
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2. Siden sidst  

 

 

2.1. Orientering 

SAG-2020-06413 chbo/jhp 

 

Baggrund 

KKR Midtjyllands formandskab orienterer bl.a. om: 

– Møde med SOSU-skolerne den 6. maj 2021 

– Møde med VIA’s bestyrelse den 7. maj 2021 

– Møde i KL/KKR-formandskaberne den 20. maj 2021 

– Kommende Ungetopmøde den 8. juni 2021 

– Opsamling på KKR Konference om Fremtidens specialiserede socialom-

råde 

– Orientering om Økonomiaftalen 2022. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

Der var møde med SOSU-skolerne den 6. maj 2021. Der var bl.a. følgende 

emner på dagsordenen: 

– Pædagogiske assistenter og minimumsnormeringen 

– SOSU-uddannelserne – fokus på at unge vil søge uddannelserne 

– SOSU-hjælperuddannelsen – elever over 25 år og mulighed for elevløn 

på GF2. 

 

Mødet med VIA’s bestyrelse den 7. maj 2021 havde bl.a. følgende emner på 

dagsordenen: 

– Landspolitiske emner på uddannelsesområdet 

– Nye fleksible uddannelser 

– Samarbejde om praktik 

– Samarbejde om klimadagsordenen 

– Efter- og videreuddannelse på sundhedsområdet - særlig om borgernær 

sygepleje. 

 

Mødet i KL/KKR-formandskaberne den 20. maj 2021, havde bl.a. følgende 

emner på dagsordenen: 

– Status på erhvervsområdet 

– Status på klimaområdet 

– Forberedelse af valg og konstituering af KKR i valgperioden 2022-2026. 
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Region Midtjylland, De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) i  Øst- og 

Vestjylland og de 19 kommuner i KKR Midtjylland holder et ungetopmøde 

den 8. juni 2021 (virtuelt). På mødet inviteres til dialog om løsninger ud fra 

følgende perspektiver: 

– Hvordan kan vi gøre mere for de unge på kanten af arbejdsmarkedet , og 

hvilke redskaber kan anvendes? 

– Hvordan ser de unge selv på udfordringerne og løsningerne? 

– Hvordan kan virksomhederne og erhvervslivet være en understøttende 

faktor? 

 

./. Program, Ungetopmøde 

 

Opsamling på KKR Konference om Fremtidens specialiserede soc ialområde. 

Den 11. maj 2021 var der KKR-konference med fokus på ”Fremtidens speci-

aliserede socialområde - med særligt blik på borgere med komplekse udfor-

dringer”. Der var flot tilslutning til konferencen, hvor bl.a. socialministeren bi-

drog med et indlæg. Opsamlingen på konferencen behandles i administrativt 

regi af DASSOS.  

 

./. Program fra konferencen 

./. Opsamling fra konferencen 

 

Orientering om Økonomiaftalen 2022 

KKR Midtjylland plejer at få en orientering på junimødet omkring den årlige 

økonomiaftale. Cheføkonom i KL, Morten Mandøe, giver en orientering om-

kring Økonomiaftalen 2022. 
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3. Regionalpolitiske sager  

 

 

3.1. Status på midtjysk erhvervsfyrtårn omkring vandteknologi 

SAG-2020-06413 chbo 

 

Baggrund 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nedsatte i februar 2021 syv regionale 

vækstteams - herunder et Vækstteam Midtjylland. Dette vækstteam skal - 

med afleveringsfrist ultimo maj - komme med anbefalinger til, hvordan der 

kan investeres i lokale styrker og potentialer, så de kan udvikle et fyrtårn for 

lokal erhvervsudvikling. Derudover kan vækstteamet også bidrage med an-

befalinger til, hvordan erhvervslivet bedst kan genstartes efter COVID-19 i 

de forskellige landsdele.  

 

I Midtjylland vil vækstteamet fokusere på potentialerne i virksomheder, som 

arbejder med vandteknologi. KKR Midtjylland har tidligere forholdt sig til det 

midtjyske erhvervsfyrtårn, og der ønskes således en status på den videre 

proces og udvikling.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland tager orienteringen til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

I Midtjylland vil vækstteamet fokusere på potentialerne i virksomheder, som 

arbejder med vandteknologi. I Danmark er der 28.500 fuldtidsjob knyttet til 

vandsektoren, og mange af dem ligger i Midtjylland. Med sin unikke sam-

mensætning af aktører på området har Midtjylland gode forudsætninger for 

at udnytte eksportmulighederne inden for bæredygtig vandteknologi og 

skabe vækst og arbejdspladser. 

 

Vækstteamet for Midtjylland har sit tredje og sidste møde i maj 2021. Der er 

i øjeblikket afsat 550 mio. kr. til udmøntning af anbefalinger fra de regionale 

vækstteams til endelig anvendelse inden medio 2023. 

 

KKR Midtjylland har to medlemmer i Vækstteam Midtjylland, henholdsvis Ja-

cob Bundsgaard og Søren Olesen. Når de regionale vækstteams har afleve-

ret deres anbefalinger, vil regeringen tage stilling til, hvorledes der bedst føl-

ges op. 

 

Søren Olesen giver KKR Midtjylland en orientering omkring de anbefalinger, 

som Vækstteam Midtjylland fremsender til regeringen. 
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3.2. Fordeling af flygtninge for 2022 

SAG-2020-06413 chbo 

 

Baggrund 

Udlændingestyrelsen har meldt ud, at Danmark skal modtage i alt 500 flygt-

ninge i 2022. Udlændingestyrelsen har samtidig beregnet en fordeling mel-

lem kommunerne efter en matematisk model, hvorefter de 19 midtjyske 

kommuner forventes at modtage i alt 126 af de 500 flygtninge i 2022. 

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

munekvoterne i hver region. Det skal ske inden den 10. september 2021. 

 

Hvis kommunalbestyrelserne inden for en region ikke har givet Udlændinge-

styrelsen meddelelse om indgåelse af aftaler om kommune kvoter for 2022 

inden den 10. september 2021, fastsætter Udlændingestyrelsen for hver  

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

de enkelte kommuner i det kommende år. 

 

Indstilling 

At KKR Midtjylland godkender Udlændingestyrelsens beregnede fordeling af 

flygtninge i 2022 mellem de 19 midtjyske kommuner. 

 

Sagsfremstilling 

Landstal for 2022 

Det følger af integrationslovens § 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 2022 vil blive givet opholdstilladelse til  

500 flygtninge. Landstallet for 2022 fastsættes således til 500 personer.  

 

Regionskvoter for 2022 

Udlændingestyrelsen fastsætter det antal flygtninge, som påregnes boligpla-

ceret inden for de enkelte regioner. Region Midtjylland tildeles 125 personer. 

 

Kommunekvoter for 2022 

Udlændingestyrelsen beder kommunerne i hver region om at søge at indgå  

en aftale om kommunekvoter for 2022, jf. den fordeling der fremgår af bilag 

B, side 9. Har kommunalbestyrelserne inden for en region ikke givet tilla-

delse til Udlændingestyrelsen om indgåelse af  aftale om kommunekvoter for 
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2022 inden den 10. september 2021, fastsætter Udlændingestyrelsen for 

hver kommune i regionen det antal flygtninge, som påregnes boligplaceret 

inden for de enkelte kommuner i det kommende år. Hvis der ikke indgås af-

tale om kommunekvoter, agter styrelsen at fastsætte kommunekvoterne så-

ledes som anført i bilag B. 

 

./. Brev til KL om Landstal 2022. 
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4. Udpegninger  
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5. KKR 

 

 

5.1. Optakt til ny valgperiode 

SAG-2020-06413 jhp 

 

Baggrund 

KKR Midtjylland skal forberede næste valgperiode og indleder med at drøfte 

valgperioden med udgangspunkt i en KL-evaluering af KKR Midtjylland og 

orienteres om en tids- og procesplan for valget.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland  

– Drøfter og evaluerer KKR Midtjyllands arbejde i denne valgperiode - 

herunder samspillet og samarbejdet i KKR, mødernes afvikling og ind-

hold samt de KKR-udpegede i regionale fora 

– Drøfter, hvilke erfaringer og opmærksomhedspunkter, KKR Midt jylland 

kan videregive til det kommende KKR Midtjylland 

– Orienteres om tids- og procesplan frem mod næste valgperiode. 

 

Sagsfremstilling 

./.           KKR Midtjylland i valgperioden 2018-2022 

I maj 2021 blev der sendt et spørgeskema til medlemmer af KKR Midtjylland 

og KKR-udpegede repræsentanter i regionale fora. Spørgeskemaet var op-

delt i to dele, der hver især vedrører forskellige aspekter af KKR-arbejdet:  

– Det generelle indtryk af samarbejde og samspil 

– Mødeafvikling og indhold på KKR-møderne 

– Spørgsmål til KKR-udpegede i regionale fora. 

 

I alt har 23, ud af 79 inviterede, besvaret spørgeskemaet. 4 KKR udpegede 

har svaret. 

 

Generelle indtryk af samarbejde og samspil 

Der er generelt et positivt indtryk af KKR-samarbejdet i valgperioden og af 

KKR’s evne til at koordinere samarbejdet mellem kommunerne samt i for-

hold til samarbejdspartnere. Dog er der et opmærksomhedspunkt omkring 

kommunalbestyrelserne, hvor der er manglende kendskab til KKR-arbejdet. 

Samarbejdet mellem KL og KKR opleves positivt.  

 

Mødeafvikling og indhold på møderne 

Der er generel tilfredshed med mødeafviklingen og med mødeindholdet. 

Dagsordnerne opleves overvejende relevante og af en nogenlunde længde. 

Der peges især på betydningen af netværket med andre politikere. Virtuelle 
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møder har fungeret godt under COVID-19, men man taber muligheden for at 

netværke.  

 

KKR udpegede i regionale fora 

Det bemærkes, at kun 4 har svaret på disse spørgsmål, så svarene er for-

mentlig ikke repræsentative. Respondenterne giver udtryk for, at arbejdet i 

udvalget har værdi for kommunerne, men at der er behov for at tydeliggøre 

mandatet samt dialog med KKR.  

 

./. Tids- og procesplan frem mod næste valgperiode 

På KL/KKR-formandskabsmødet den 20. maj 2021 blev KKR formandska-

berne orienteret om, at bestyrelsen som led i forberedelsen af den kom-

mende valgperiode har behandlet et oplæg til reviderede rammer for det po-

litiske arbejde i KL i valgperioden 2022-2026 - herunder tilpasninger i KKR’s 

forretningsorden, hvor der er lagt op til følgende ændringer : 

– Der er ændret i opbygningen med henblik på at tydeliggøre og forenkle de 

gældende regler. Herunder er afsnit om KKR ’s sammensætning, valg og 

konstituering (i dag i bilag) indarbejdet i ”hoveddokumentet”  

– Der er tilføjet afsnit om skriftlig procedure 

– Der er tilføjet, at møder i KKR kan afholdes virtuelt ved behov 

– Det er tilføjet, at hvert KKR som udgangspunkt mødes fem gange om året 

(fremgår i dag af tillægget) 

– Det er tydeliggjort, at KKR på de konstituerende møder udpeger  politiske 

repræsentanter for kommunerne til regionale organer med hjemmel i KL’s 

love, § 14, stk. 3 

– Tillægget om KKR’s rolle, kerneområder og organisation udgår og erstat-

tes af en mere generel folder om KKR (velkomstfolder). 

 

Udkast til revideret forretningsorden behandles og godkendes endeligt i  

bestyrelsen på mødet i juni.  
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6. Punkter til næste møde  

 

 

6.1. Foreløbig oversigt over sager til KKR Midtjyllands næste 
møde 

SAG-2020-06413 chbo/jhp 

 

Baggrund 

KKR Midtjylland har møde den 30. august 2021, og der præsenteres en fo-

reløbig oversigt over sager til mødet. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Midtjylland godkender den foreløbige sagsoversigt.  

 

Sagsfremstilling 

Der er foreløbig følgende punkter til næste møde i KKR Midtjylland 

– Næste valgperiode – liste over udpegelser 

– Oplæg v. Ulrik Kjær, prof., SDU – aktuelt om kommunestyret i DK 

– Status for ”et sammenhængende Danmark” (jf. mødet i KKR Midtjylland 

den 23. april 2021)  

– Opfølgning på ungetopmødet den 8. juni 2021 
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7. Eventuelt  

 

 

7.1. Eventuelt 

SAG-2020-06413 jhp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


