
Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag.............................................................................................................1
2.1 Orientering..................................................................................................................................2

Bilag 1: Program for ungetopmøde 2021 .........................................................................................................2
Bilag 2: Program KKR Midtjylland konferencen 11. maj 2021 ....................................................................5
Bilag 3: Opsamling på KKR konferencen 11.05.21........................................................................................9

3.2 Fordeling af flygtninge for 2022 .............................................................................................12
Bilag 1: Landstal 2022 .......................................................................................................................................12

5.1 Optakt til ny valgperiode .........................................................................................................25
Bilag 1: KKR Midt valgperiode 2018-2022....................................................................................................25
Bilag 2: Tids- og procesplan for forberedelse valg og konstituering af KKR 2022-
2026......................................................................................................................................................................41



2.1 Orientering



 

Program for Ungetopmøde 2021 

Region Midtjylland, De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) i Øst- og Vestjylland og de 19 kommuner i KKR 
Midtjylland har en fælles ambition om at flere unge skal i uddannelse eller beskæftigelse. 14% af unge 
mellem 16 og 29 år i Midtjylland er hverken i gang uddannelse eller i beskæftigelse, samtidig med at der 
mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for flere brancher. Det store spørgsmål er derfor: Hvordan sikrer vi 
det rette match mellem ung og indsats, og dermed drager bedst mulig nytte af de unges potentialer? 

Sammen er vi stærkere og derfor inviterer parterne til dialog om gode løsninger. På ungetopmødet, vil vi 
bl.a. afdække følgende perspektiver:  

 Hvordan kan vi gøre mere for de unge på kanten af arbejdsmarkedet som er uden uddannelse, og 
hvilke redskaber kan anvendes?  

 Hvordan ser de unge selv udfordringerne og løsningerne?  

 Hvordan kan virksomhederne og erhvervslivet være en understøttende faktor?  
 

På ungetopmødet vil virksomheder, praktikere, forskere, unge og politikere sammen drøfte forslag til 
løsningerne, ud fra de udfordringer som aktørerne og ikke mindst de unge står med i dag. Det overordnede 
formål med ungetopmødet er at sikre samarbejder om udfordringerne. Der er særligt fokus på, hvad 
arbejdsmarkedet og uddannelsessystemets respektive aktører hver især kan bidrage med, og hvor de unge 
selv ser potentialerne.  
 
Grundet de nuværende restriktioner om forsamlingsforbud, livestreames arrangementet til tilmeldte 

deltagere. Link udsendes i næste uge. Ungetopmødet afvikles fra Viborg Golfhotel.  

Ungetopmødet er gratis at deltage i. Hvis du har en kollega eller kender til andre personer i dit netværk som 

ungetopmødet kunne være relevant for, så tøv ikke med at tage kontakt til amkmidt-nord@star.dk for 

tilmelding. Herefter vil interesserede senere modtage en mail med deltagelseslink.  

 

Program: 

Kl. 16.00           Politisk velkomst og præsentation af program v. KKR og RAR 

Kl. 16.05           Politisk indflyvning til dagens tema, v. Beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard på baggrund 

af spørgsmål fra arrangørerne  

Kl. 16.15 Udsatte unge uden job og uddannelse – baggrund, barrierer og flyttemønstre. Oplæg v. 

seniorforsker fra VIVE, Iben Bolvig  

Hvilke faktorer kan forklare hvorfor de unge ikke kommer i uddannelse eller job og hvordan 

kan de unge hjælpes videre?  

Kl. 16.40           Breakout session 1 - oplæg med efterfølgende spørgsmål og dialog 

Session 1: Ungecases der rykker – Virksomheder der gør en forskel for de unge og deres 

tilknytning til uddannelse og beskæftigelse v. Coop Crew og Peter Larsen Kaffe    

    

                             Session 2: Frivillig erhvervsmentorindsats i Viborg: Fra idé - til handling - til udbytte v. Viborg 

   Kommune, Ravendo Randersbøren, Nova-C  samt en ung mentee 

 

mailto:amkmidt-nord@star.dk


                              

Session 3: Ung i uddannelse - håndholdte forløb og målrettet vejledning til sårbare unge 

v. ungeguides Søren Høgh-Mikkelsen og Malene Holk 

 

Kl. 17.10          Kort pause 

Kl. 17.20           Breakout session 2 - oplæg med efterfølgende spørgsmål og dialog 

                             Session 4: Mentorforløb for udsatte unge via Ungeteams v. Ree Park 

 

                             Session 5: Fra TAMU til fast job v. direktør Peter Kastholm og tidligere elev 

 

 Session 6: Samspil – virksomhedsrettet vejledningsindsats i folkeskolen v. Horsens 

Kommune og virksomheden Steel Products  

 

Kl. 17.50 Paneldebat med Grundfos, Peter Larsen Kaffe, Iben Bolvig (VIVE), FGU Østjylland samt en 

ungestemme i Kristian Larsen v. moderator Jacob Fuglsang 

 

Kl. 18.15           Opsamling i dialog med formandskaber, v. moderator Jacob Fuglsang 

 

Kl. 18.25           Afrunding og tak for i dag, v. Formandskabet i RAR og Region Midtjylland 

 

Baggrund:  
De Regionale Arbejdsmarkedsråd, kommunerne og Region Midtjylland gik i 2019 sammen om en konference, 
som havde fokus på unges tilknytning til arbejdsmarkedet samt uddannelses- og karrierevalg. 
På konferencen deltog beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), som efterlyste konkrete input og 
initiativer fra det midtjyske, som kan indgå i ministerens videre arbejde. Parterne har nu forpligtet hinanden 
til den fælles ambition – at vise veje til uddannelse eller beskæftigelse for ungemålgruppen og dertil 
udarbejdet et samarbejdspapir og tilhørende indsatskatalog med ungeinitiativer fra kommunerne, 
arbejdsmarkedet parter og regionen: Læs mere her:  
https://rar-bm.dk/rar-vestjylland/beskaeftigelsespolitik/faelles-ambition-paa-ungeomraadet-rar-
vestjylland/  
 
Vi glæder os til at se jer. På vegne af: 
 

 
 

https://rar-bm.dk/rar-vestjylland/beskaeftigelsespolitik/faelles-ambition-paa-ungeomraadet-rar-vestjylland/
https://rar-bm.dk/rar-vestjylland/beskaeftigelsespolitik/faelles-ambition-paa-ungeomraadet-rar-vestjylland/
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Program til KKR konference 2021 

Fremtidens specialiserede socialområde 
- med særligt blik på borgere med komplekse udfordringer

Konferencen holdes virtuelt den 11. maj 2021 kl. 16.00–18.00

Deltagelse i konferencen er gratis

Vær med når scenen sættes for dialog mellem alle os, der har en aktie i at udvikle 
fremtidens specialiserede socialområde!

Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om 
samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. I Rammeaftale 
2021- 22 har vi et nyt udviklingsområde, hvor vi sætter fokus på at sikre de rette tilbud til 
rette tid for borgere med komplekse udfordringer. Visionen er at skabe et nyt fælles afsæt for 
tilbud til borgere med komplekse udfordringer, hvor vante regler og rammer udfordres med 
henblik på at søge nye løsninger. 

Herudover har socialminister Astrid Krag igangsat en stor evaluering af det specialiserede 
socialområde. Regeringens formål med evalueringen er at skabe et nationalt overblik over 
målgrupper og tilbud på området, som kan hjælpe med at indrette området, så alle får den 
bedst mulige støtte til at leve et godt liv. Evalueringen skal efterfølgende danne grundlag for 
at nå frem til en national specialeplanlægning inspireret af sundhedsområdet.
 
På konferencen vil vi med oplæg og dialog belyse og drøfte de overordnede perspektiver ift. 
fremtidens specialiserede socialområde med afsæt i rammeaftalen og evalueringen af det 
specialiserede socialområde. 

Der gives stof til eftertanke om, hvordan vi skaber de bedst mulige ramme for fremtidens 
specialiserede socialområde, herunder for borgere med komplekse udfordringer.

Med venlig hilsen

Torben Hansen, Borgmester i Randers og KKR formand
Steen Vindum, Borgmester i Silkeborg og KKR næstformand



Program for KKR konference 
16.00 Velkomst ved KKR formandskabet   

Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune og KKR Midtjylland formand

16.10 Regeringens vision for fremtidens specialiserede socialområde
Videohilsen fra social- og ældreminister Astrid Krag

 16.25 Fremtidens specialiserede område i perspektiv 
Oplæg ved Stefan Hermann, Rektor Københavns Professionshøjskole

Hvordan former fremtiden sig, når det gælder vores mest belastede og sårbare borgere?  Har vi i dag 
de rette værktøjer og uddannelsestilbud til målgruppen?
Hvad gør vi med de borgere, som ”ikke kan rummes” i vores samfund? End ikke det specialiserede 
socialområde? Disse spørgsmål og deraf følgende etiske dilemmaer ved fremtidens specialiserede 
socialområde vil blive belyst i dette indledende oplæg.

16.55 Tjek ind på en workshop om fremtidens socialområde:
 Workshop 1: Design af nye løsninger – med afsæt i borgernes oplevelser v/ Marie Herborg 

Krogh fra Center for Innovation i Aarhus kommune (CFIA)
 Workshop 2: Fremtidens beskæftigelsestilbud til borgere med psykiske diagnoser og 

sårbarhed v/ Anette Holm, Socialchef, og Søren Landkildehus, Arbejdsmarkedschef, Holstebro 
Kommune

 Workshop 3: Udvikling af nye tilbud og nye tilgange. Hør om rammeaftalens fælles udviklings-
område v/ Ann-Britt Wetche, Socialdirektør i Region Midtjylland

 Workshop 4: Boformer og bygninger på fremtidens socialområde v/ Lone Aagaard, 
afdelingsleder botilbud Tagdækkervej i Hammel, samt Simon Eg Severinsen, viceområdechef og 
Stine Skivild Westing, arkitekt, om botilbud Hamarhus i Viborg 

På konferencedagen vælger du selv den workshop, du ønsker at deltage i. Workshoppen tilgås via 
virtuelle break out rooms, og alle deltagere på konferencen modtager ugen før konferencen en mail 
med links til formålet.

Se uddybende beskrivelser af workshops nederst i programmet

17.30 Kom tæt på regeringens evaluering af det specialiserede socialområde
Oplæg ved Henrik Frostholm, kontorchef i Socialstyrelsen

Social- og ældreminister Astrid Krag igangsatte i juni 2020 en evaluering af det specialiserede 
socialområde. Evalueringen er opdelt i tre spor, hvoraf spor 2 omfatter udvikling af en generel model 
for beskrivelse af specialiseringsniveauer. Dette arbejde er forankret i Socialstyrelsen og skal blandt 
andet bygge på inspiration fra specialeplanlægning på sundhedsområdet. I oplægget kan du komme 
tættere på det aktuelle arbejde med evalueringen – og hvad der tegner sig på fremtidens 
specialiserede socialområde.

17.45 Afsluttende replikker – hvad tager vi med fra konferencen?

Ulrik Wilbek, Formand KL’s socialudvalg
Leif Gjørtz Christensen, Regionskredsformand SIND Midtjylland 
Stefan Hermann, Rektor Københavns Professionshøjskole

17.55 Afrunding ved KKR formandskabet
Steen Vindum, Borgmester i Silkeborg og KKR næstformand

Konferencens Konferencier er Marianne Berthelsen, medlem af DASSOS og
Chef for Læring, Sundhed, Børn & Familier i Hedensted Kommune 



Uddybende om de fire workshops
Workshop 1: Design af nye løsninger – med afsæt i borgernes oplevelser v/ Marie Herborg Krogh fra 
Center for Innovation i Aarhus kommune (CFIA)

Hvad vil det sige at involvere borgernes oplevelser i udviklingen af vores velfærd? Hvordan designer vi løsninger, 
som svarer på de udfordringer borgerne oplever? Det er nogle af de spørgsmål, der vil blive belyst. I CFIA 
arbejder vi designdrevet. Vi tager derfor altid tager udgangspunkt i de mennesker, vi designer til! I oplægget 
trækkes på erfaringer fra et tværgående projekt i Aarhus Kommune, der skaber en mere meningsfuld og 
sammenhængende overgang, når sårbare unge fylder 18 år.

Vinni Bøgelund Jensen, kvalitetskonsulent Region Midtjylland, er facilitator på workshoppen.

Workshop 2: Fremtidens beskæftigelsestilbud til borgere med psykiske diagnoser og sårbarhed v/ Anette 
Holm, Socialchef og Søren Landkildehus, Arbejdsmarkedschef, Holstebro Kommune

Oplægsholderne inviterer deltagerne på workshoppen til fælles refleksion om udfordringer og muligheder i forhold 
til fremtidens beskæftigelsestilbud til borgere med psykiske diagnoser og sårbarhed. Oplæggene skal få 
deltagerne til at reflektere over:
1) hvordan man kunne forestille sig en model på området
2) hvordan kunne man udmønte lovgivningsforpligtigelsen på en anderledes måde, så man imødegår at borgere 
med psykiske diagnoser/sårbarhed oplever angst, stress og tvangsforestillinger i forhold til mødet med Jobcentre

Desuden vil der være en præsentation af interessante ”fund” i forhold til erfaringer med Covid 19, og de 
jobåbninger og effekter disse fund har medført ift. målgruppen. Slutteligt vil oplægget komme ind på, hvad dette 
har givet anledning til af overvejelser ift. udfærdigelse af jobplaner samt dialog med arbejdsmarkedets parter.

Carsten Wulff, vicedirektør socialområdet Region Midtjylland, er facilitator på workshoppen.

Workshop 3: Udvikling af nye tilbud og nye tilgange v/Ann-Britt Wetche, socialdirektør Region Midtjylland

Denne workshop lægger op til en drøftelse af, hvordan vi sammen – kommuner, region og brugerorganisationer - 
kan udvikle nye tilbud og tilgange til borgere med de mest komplekse og udfordrende problemstillinger. 
Workshoppen tager afsæt i en case fra det specialiserede socialområde i Region Midtjylland, som illustrerer hvilke 
konkrete udfordringer og problemstillinger man står overfor i praksis, når vi taler om komplekse borgere.
Casen beskriver en borgers baggrund og forløb, før indskrivningen i det specialiserede socialområde, borgerens 
problemstillinger og adfærd samt det nødvendige samarbejde med og om borgeren.

Lotte Henriksen, socialchef Aarhus Kommune, er facilitator på workshoppen.

Workshop 4: Boformer og bygninger på fremtidens socialområde v/oplægsholder fra botilbud 
Tagdækkervej i Hammel v/Lone Aagaard, afdelingsleder, og botilbud Hamarhus i Viborg v/ Simon Eg 
Severinsen, viceområdechef, og Stine Skivild Westing, arkitekt 

Oplæg 1: ”Rehabiliterende rammer” (Tagdækkervej)
Oplægget er en beskrivelse af, hvordan man på Tagdækkervej har bygget en døgnenhed til specialiseret 
rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Bygning og omgivelserne tager afsæt i principperne om 
helende arkitektur, hvor virkemidler til sansestimulering er tænkt ind i byggeriet i form af specielle krav til lys, lyd, 
natur, adspredelse, wayfinding og træning. 

Oplæg 2: Fra idé til planlægning til virkelighed (”Hamarhus”)
Oplægget er en fortælling om, hvordan Hamarhus forvandledes fra en gammel bygning til en moderne og 
tidssvarende institution. I tråd med Specialområde Børn og Unges vision, har man opbygget et nyt højt 
specialiseret tilbud til normalt begavede børn og unge med en autismediagnose, hvor rammerne understøtter det 
fagprofessionelle arbejde.  En ramme som skaber den stemning, som udsatte børn og unge lever deres liv i.

Søren Liner Christensen, direktør Herning Kommune, er facilitator på workshoppen.
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Opsamling på KKR konferencen den 11. maj 2021

Den 11. maj 2021 afholdte KKR konferencen ”Fremtidens specialiserede socialområde - med særligt blik på 
borgere med komplekse udfordringer”. Programmet er vedlagt som bilag 1.

Fra konferencen kan fremhæves følgende opmærksomhedspunkter ift. det specialiserede socialområde:

Torben Hansen, formand KKR Midtjylland og borgmester i Randers:

 Deltagerkredsen i dag består af et både stærkt og bredt felt. Der er politikere fra byråd og 
regionsråd i Midtjylland. Derudover består deltagerkredsen af repræsentanter fra handicap- og 
udsatteråd og bruger- og pårørendeforeninger, samt embedsmænd. Den flotte opbakning til 
konferencen er samtidig en tilkendegivelse af, hvor vigtigt dagens tema er.

 Dagens tema er både aktuelt og måske vigtigere end nogensinde at finde gode løsninger på. 
Socialminister Astrid Krag har igangsat en stor evaluering af det specialiserede socialområde. 
Regeringens formål med evalueringen er at skabe et nationalt overblik over målgrupper og tilbud 
på området, som kan hjælpe med at indrette området, så alle får den bedst mulige støtte til at leve 
et godt liv. 

Oplægsholder Stefan Hermann, rektor Københavns Professionshøjskole:

 Der kan identificeres to hovedstrømninger på det specialiserede socialområde: 
1) Integration - en integrerende bestræbelse med en ambition om at integrere borgerne i 
samfundet gennem uddannelse, arbejde m.v. 
2) Specialisering – en differentierende bestræbelse bl.a. med fokus på professionalisering, 
specialisering, medikalisering og evidens. Den differentierende strømning kan genkendes i 
regeringens evaluering af det specialiserede socialområde.

 Man bør fastholde integrationsbestræbelsen fremadrettet på det specialiserede socialområde. 
Dette kan godt kombineres med et specialiseringsspor.

 Politisk retning: Der efterlyses en sammenhængende politisk vilje og retning fra national side. Der 
mangler enkle og kommunikerbare mål, som offentligheden kender. 

 Strategi: Der efterlyses en klar og sammenhængende strategi på det specialiserede socialområde 
fra staten og KL. Der mangler fx en uddannelsesstrategi og en forskningsstrategi. 

 Uddannelse: Området er kendetegnet ved en lav andel af veluddannede.

 Uddannelsesstrategi ift. det specialiserede socialområde:
En strategi bør bl.a. adressere forskning på området, samt relevant indhold i uddannelse, 
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videreuddannelse, karriere- og udviklingsmuligheder for medarbejdere på området.

 Særlige opmærksomhedspunkter på uddannelsesområdet:
o De studerende på socialrådgiveruddannelsen søger børneområdet og 

beskæftigelsesområdet, og ikke det specialiserede socialområde
o Det er svært at udvikle generaliserede metoder til så differentieret et område som det 

specialiserede socialområde
o Alt kan ikke indgå i generalistuddannelserne. Der er fx grænser for hvor meget 

specialviden, der kan indeholdes i en socialrådgiveruddannelse

Supplerende vedlægges Stefan Hermanns oplæg om det specialiserede socialområde som bilag 2.

Ulrik Wilbek, Formand KL’s socialudvalg:
 KL’s socialudvalg kigger i øjeblikket på evalueringen af det specialiserede område med fokus på 

løsningssporet.
 Der er fokus på retssikkerhed, dialogen med borgerne og medarbejdernes kompetencer.
 Danske Handicaporganisationer og KL har dannet alliance på handicapområdet, så man sammen 

kan komme videre.
 Det er vigtigt at tage udgangspunkt i borgernes behov.
 Hvis der forekommer manglende specialkompetencer i nogle kommuner, kan en del af løsningen 

være fælles kommunale samarbejder.

Leif Gjørtz Christensen, Regionskredsformand SIND Midtjylland:

 Ingen borgere er øer i samfundet. De er del af en familie. Husk derfor familiens vigtige rolle.
 Det er afgørende med den rette hjælp fra starten ift. handicap eller psykisk lidelse. Invester i 

starten når det sker. Det baner vejen fremover.
 Familiens og borgerens viden skal inddrages i højere grad end i dag. Inddrag den erfarede viden og 

lav skræddersyede tilbud til de enkelte borgere og familierne.
 Det er særligt vigtigt at tænke i helheder og sammenhænge samtidig med specialisering.
 Kvaliteten af tilbuddene er det vigtigste. Lav gerne fælles løsninger mellem fx kommuner og region. 

Tænk integreret hvor det skaber værdi for de berørte borgere og familier.

Steen Vindum, næstformand KKR Midtjylland og borgmester i Silkeborg

 Det er et meget komplekst område, hvor både faglige eksperter og politikere skal holde tungen lige 
i munden. Men netop derfor vurdere KKR formandskabet, at vi har brug for at blive klogere 
sammen og på den måde ruste os til at håndtere fremtidens specialiserede socialområde.  

 Der skal opfordres til, at vi fortsat øver os på at arbejde sammen på tværs af politiske fagudvalg, 
men også på tværs af kommune og regionsgrænser. Der skal handling til, og der vil blive arbejdet 
videre med dagens tema ude i den enkelte kommune, men også i det tværkommunale fællesskab.
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Rapport KKR Midtjylland – Spørgeskema om valgperioden 
2018-2022

Tilknytning til KKR
I alt har 23 respondenter svaret på undersøgelsen – dog er det ikke alle, der har gennemført 
spørgeskemaet, hvorfor der er nogle fald i n. Dette vil fremgå af graferne. 

Respondenternes tilknytning til KKR ses i nedenstående graf:

Medlem og udpeget KKR-udpeget Medlem af KKR som 
borgmester

Medlem...
0
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10

1) Angiv din tilknytning til KKR (n=20)

Herunder ses det, hvor lang tid de pågældende respondenter har været medlem af KKR:

I hele valgperioden I noget af valgperioden
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2) Hvor længe har du været medlem af KKR? 
(n=16)



Og dernæst ses det, hvor lang tid de KKR-udpeget til et eller flere regionale fora har siddet:

I noget af valgperioden I hele valgperioden
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3) Hvor længe har du været KKR-udpeget til et eller flere 
regionale fora? (n=4)



DEL 1 – Det generelle indtryk af KKR-samarbejdet i valgperioden 2018-
2022

Meget godt godt Hverken godt 
eller dårligt

Dårligt Meget dårligt Ved ikke
0
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4
5
6
7
8
9

2) Hvad er dit samlede indtryk af KKR-arbejdet i 
denne valgperiode? (n=20)

3) Hvilken del af KKR-arbejdet har været mest udbytterigt for dig?

– Formøder med andre kommunale politikere
– Sparring og netværk.
– Netværket
– Gruppemøder
– Klimadebatten
– PPU. Der behøves ingen kommunal repræsentation i SU og KEU
– De politiske sager om klima samt dimensionering af velfærdsuddannelserne
– Synes ikke der har været udbytte
– De forberedende gruppemøder, hvor vi på tværs af kommuner får drøftet sagerne lidt mere i 

detaljer. Ligeledes input fra andre kommuner i plenumdrøftelserne.
– Samarbejdet
– Formøderne
– Fælles snakke / drøftelser af fælles udfordringer - opgaver, som skal løses i alle kommuner. Det er 

vigtigt - på tværs af partier og kommuner - at lytte og lære
– Indsigten i forskelligheden på tværs af kommunerne
– At der blev taget hul på en seriøs snak om psykiatri: At der udveksles erfaringer mellem 

kommunerne. At der bygges netværk
– Jeg synes ikke umiddelbart, at der er noget, der har været udbytterigt for mig - men det er vel 

heller ikke det enkelte medlem af KKR, der skal have et udbytte, det er vel mere et spørgsmål om 
arbejdet samlet set er udbytterigt for udviklingen på tværs af kommunerne.

– Fysiske møder med rep. fra alle 19 kommuner - kan godt give ny inspiration
– Deltagelse i udvalgsarbejdet
– Vedligeholdelse af politisk netværk
– Har intet hørt til KKR.
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4) I hvilken grad oplever du, at KKR er et godt 
koordineringsforum mellem kommunerne i regionen? 

(n=20)
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5) I hvilken grad oplever du, at KKR-arbejdet er vigtigt for 
kommunalbestyrelsen i din kommune? (n=20)

Uddyb gerne, hvis du har yderligere kommentarer:
– Jeg sender altid dagsordner og referater ud til hele Byrådet - og vi snakker også om det. Men hos 

de enkelte byrådskolleger, er KKR ikke en "sællert". Det kunne nok være et obs-punkt til 
kommende periode at arbejde med

– Det kniber med at få bragt debatterne "hjem" i kommunen!
– Kommunalbestyrelsen forholder sig ikke til arbejdet i KKR - jeg vil gå så vidt som at sige, at flere 

medlemmer af kommunalbestyrelsen ikke aner, hvad KKR egentlig er for et organ, og hvad man 
beskæftiger sig med

– Har intet hørt til KKR via kommunalbestyrelsen.
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6) Hvordan oplever du konkret samarbejdet og 
sammenhængen mellem KKR og kommunalbestyrelserne? 

(n=20)

Uddyb gerne, hvis du har yderligere kommentarer:
– COVID-19 har begrænset mulighederne for mere involvering af fagudvalgsmedlemmer
– Jeg tror ikke, KKR fylder ret meget i det menige byrådsmedlems hverdag og politiske virke
– Se mit tidligere svar - KKR skal nok arbejde lidt med at komme tættere på 

kommunalbestyrelserne. Måske med et lille road-show, hvor formandskabet i en håndfuld 
kommuner ad gangen, tegner og fortæller - svare på spørgsmål og forklarer noget om, hvordan 
det hele hænger sammen

– Der er ikke ret mange i vores kommunalbestyrelse, der ved ret meget om KKR
– Jeg oplever faktisk ikke nogen sammenhæng, og dermed kan jeg ikke karakterisere det som 

hverken godt eller dårligt
– KKR er usynlig for et almindeligt byrådsmedlem.
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7) I hvilken grad oplever du, at KKR fremstår som et 
troværdigt og kvalificeret talerør for kommunerne over for 

regionen/øvrige samarbejdspartner? (n=20)

Uddyb gerne, hvis du har yderligere kommentarer:
– Strengt taget ved jeg det ikke, men jeg håber da, at KKR fremstår som troværdig overfor region 

og samarbejdspartner, ellers har KKR meget ringe betydning



– Godt mellemled.
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8) Er der behov for at styrke KKR's relationer til 
regionen/øvrige samarbejdspartner inden for konkrete 

områder? (n=20)

Uddyb gerne, hvilke og hvordan?
– Sundhedsområdet, det nære sundhedsvæsen, rekruttering af sundhedspersonale
– Både til kommuner, region, uddannelse, sundhed - også som temamøder, eksempelvis
– Over for regionen mht. både sundhed og kollektiv trafik. Over for staten mht. overordnet 

infrastruktur
– Der er simpelthen nogle ting, hvor koordination er afgørende. Klimasikring, affald
– Der er behov for, at KKR bliver synlig for kommunalbestyrelserne.

I meget høj 
grad

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

9) I hvilken grad oplever du, at KKR udvikler værdifulde 
fælles løsninger og politikker? (n=20)

Uddyb gerne, hvis du har yderligere kommentarer:
– Mange obligatoriske fællesskaber. Ikke så meget politikudvikling
– Lidt svært at følge de konkrete resultater
– Det er lidt svært at pege på konkrete resultater. Måske omkring væksthusene - men desværre er 

det et område, jeg har ret ringe indsigt i. Ellers oplever jeg ikke, at KKR udvikler fælles løsninger, 



men i højere grad forholder sig til forslag til fælles løsninger f.eks. på sundhedsområdet. Større 
grad af fælles fodslag og fælles udviklede løsninger på klima- og miljøområdet finder jeg, ville 
være ønskeligt.
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10) Er der politikområder, hvor det fælleskommunale 
samarbejde i KKR med fordel kan styrkes? (n=19)

Uddyb gerne, hvilke og hvordan?
– Klimapolitikken og stærk koordinering/inspiration
– Infrastruktur, klima, velfærdsteknologi, planområdet
– Se tidligere svar
– Trafik, infrastruktur
– Klima- og miljø
– Klimasikring og affald.
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11) I hvilken grad oplever du, at der er et godt samspil 
mellem KKR og KL? (n=19)

Uddyb gerne, hvilke og hvordan?
– Det er mit indtryk, at der er godt samarbejde
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12) I hvilken grad oplever du, at KL inddrager KKR i 
relevante spørgsmål? (n=19)

Uddyb gerne, hvis du har yderligere kommentarer:
– Ingen havde uddybende kommentarer

DEL 2 – afviklingen og indholdet af KKR-møder i denne valgperiode.
NB! Her er det kun dem, der er KKR-medlemmer der har svaret. Dette giver en n=20
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1) I hvilken grad oplever du, at indholdet på møderne i KKR 
er relevant for dig? (n=15)

Uddyb gerne, hvis du har yderligere kommentarer:
– Men igen, det er vel ikke et spørgsmål, om det er relevant for mig, men om møderne i det hele 

taget er relevante



Netværk med 
partifæller fra 

andre kommuner

Netværk med 
politikere fra 
andre partier

Interessante 
politiske 

drøftelser

Ny/ opdateret 
viden på 

forskellige 
fagområder

Deltagelse i vigtige 
beslutninger

Andet - uddyb 
gerne

0

2

4

6

8

10

12

14

2) Hvad oplever du at få ud af KKR møderne? Flere svar kan godt vælges 
(n=15)

2) Hvad oplever du at få ud af KKR møderne? Flere svar kan godt vælges - Andet - uddyb 
gerne

– Begrænset.
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3) I hvilken grad oplever du, at omfanget af dagsorden og 
bilag til møder i KKR er passende? (n=15)

Uddyb gerne, hvis du har yderligere kommentarer:
– Ingen havde uddybende kommentarer.
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4) Hvordan er forholdet mellem de forskellige typer af sager på 
KKR-dagsordenen? Flere svare muligt (n=15)

Uddyb gerne, hvis du har yderligere kommentarer:
– Ingen havde uddybende kommentarer.
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5) Hvordan fungerer det med (eksterne) oplæg på 
møderne i KKR? (n=15)

Uddyb gerne, hvis du har yderligere kommentarer:
– Det afhænger virkelig meget af oplægsholderen
– Jeg tænker, at vi godt kunne have lidt flere oplæg udefra. Der er jo i reglen god tid på møderne - 

så tre kvarter med temadrøftelse/oplæg udefra med relevant info til senere dagsorden, vil være 
fint

– Der har været nogle få, men i min hukommelse fungerer de fint
– Gode indlæg dygtige personer.
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6) Hvordan oplever du antallet af KKR-møder (fem 
årlige møder)? (n=15)
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7) Hvordan oplever du længden af KKR-møderne? (n=15)

Meget godt godt Hverken godt 
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8) Hvordan har det fungeret, at KKR-møderne har været 
overvejende virtuelle i perioden med Corona? (n=15)



Uddyb gerne, hvis du har yderligere kommentarer:
– Når det skal være, så er det gået rigtig godt. Netværksmuligheden er et stort tab af værdi
– Relationsarbejdet mangler. Foredragsholdere er sværere at følge.
– Fremtiden vil nok vise, at vi går mod flere virtuelle møder - men de fysiske møder, er meget 

vigtige. Alt det gode - de mange krydser, jeg satte tidligere - gives der slet ikke mulighed for, ved 
de virtuelle møder. Men når det er sagt, fungerer de virtuelle møder faktisk ret godt

– Det har sådan set været OK - efter omstændighederne!
– Der er endnu færre indlæg i debatten på virtuelle møder end på fysiske, og de virtuelle møder 

giver jo ikke mulighed for netværk hverken med partifæller eller andre.
– Mangler de fysiske møder
– Det muliges kunst. Det er ikke nemt at vedligeholde netværk på teams….

9) Har du øvrige bemærkninger/forslag til afvikling af KKR-møderne?

– Nej
– Tidspunktet for fysisk afvikling af møderne kl. 10.00 passer meget dårligt for et medlem fra 

Samsø pga. drøftelserne. 15 min. senere eller 2 timer tidligere ville passe bedre færgerne - kl. 
10.00 giver meget spildtid

– For min skyld gerne nogle længere temamøder
– Let's get together! :-)
– Er godt tilfreds - er med i anden periode

10) Er der andre opmærksomhedspunkter, der skal viderebringes til det nye KKR?

– Nej
– Ikke udover det, som jeg allerede har skrevet

DEL 3 – Spørgsmål til KKR-udpegede til et eller flere regionale råd eller 
udvalg
NB! Her er det kun dem, der er KKR-udpegede, der har svaret. For alle spørgsmål er n=3. Derfor 
fremgår det ikke af graferne. Da der kun er 4, der har svaret, at personen er KKR-udpeget og 
samtidig har gennemført spørgeskemaet, er n=4 for følgende spørgsmål.

Erhverv Sundhed Uddannelse Beskæftigelse Øvrige områder
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1) Angiv hvilke regionale råd og udvalg m.v. KKR har udpeget dig 
til. Der kan angives flere svar: 
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2) I hvilken grad oplever du, at de regionale råd og udvalg 
m.v., du er udpeget til, skaber værdi i det 

fælleskommunale samarbejde?
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3) I hvilken grad oplever du, at de regionale fora, du er 
udpeget til, skaber værdi for dit lokalpolitiske arbejde?

Uddyb gerne, hvis du har yderligere kommentarer:
– Gælder kun PPU. SU og KEU giver ingen mening i forhold til kommunal repræsentation
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4) I hvilken grad oplever du et behov for at tydeliggøre det 
fælleskommunale mandat i forhold til de råd og udvalg 

m.v., som du er KKR-udpeget til?

Uddyb gerne, hvis du har yderligere kommentarer:
– Ingen respondenter havde uddybende kommentarer.

Ja Nej Ved ikke
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5) Er der behov for at styrke dialogen og sammenhængen 
til KKR i forhold til de fora, hvor du er udpeget?

5a) Er der behov for at styrke dialogen og sammenhængen til KKR i forhold til de fora, hvor du er 
udpeget? - Hvis ja - uddyb gerne, hvilke og hvordan? 
– Gælder kun PPU
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6) Har du modtaget administrativ understøttelse i forhold 
til varetagelsen af dit hverv som KKR-udpeget i regionale 

fora?

Uddyb gerne, hvis du har yderligere kommentarer:
– Ingen respondenter havde uddybende kommentarer.
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6a) Hvordan oplever du den administrative understøttelse 
i forhold til varetagelsen af dit hverv som KKR-udpeget i 

regionale fora? (n=2)

6b) Beskriv hvordan du har opsøgt den nødvendige hjælp for at varetage dit hverv som KKR-
udpeget, og problemer du har oplevet ifm. dette:

– Ingen respondenter har afgivet svar ved dette spørgsmål.

7) Har du yderligere kommentarer/forslag til at styrke de KKR-udpegedes arbejde i regionale 
fora?

– Afskaf kommunal repræsentation i SU og KEU eller sammenlæg dem med PPU
– Nej
– Nej
– KKR er et godt forum men det er blevet meget usynligt i forhold til kommunerne og ikke mindst 

had de gør og koordinere for kommunerne.
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NOTAT 

 

Tids- og procesplan for forberedelse valg og konstitu-
ering af KKR 2022-2026 

Aktiviteterne i forbindelse med forberedelse af den nye valgperiode samt 

valg og konstituering af KKR 2022-2026 kan samles i følgende hoved-

grupper: 

 

Orientering af KKR om den samlede tids- og procesplan  

– Orientering om den samlede proces- og aktivitetsplan på KKR-mø-

derne i 8. – 16. juni 2021.   

 

Opsamling på valgperioden 2018-2022 i KKR  

– På KKR-møderne i sommeren og efteråret 2021 er der mulighed for i 

hvert KKR at drøfte og opsamle erfaringer vedr. KKR’s virksomhed, 

møder, organisering, kontakt til kommunerne, kommunikation m.v.  

– Der gennemføres i maj 2021 en evaluering af valgperioden 2018-2022 

i hvert KKR. Resultatet forelægges på KKR-møderne i juni 2021. 

 

KKR i næste valgperiode  

– På mødet mellem KL’s og KKR’s formandskaber den 19. august 2021 

samles der op på evalueringen på tværs – samt drøfte evt. særlige 

strategiske indsatsområder for KKR og de væsentligste politiske sigte-

punkter, der skal være for samspillet mellem KL, KKR og kommunalbe-

styrelserne i den nye valgperiode. 

 

KKR’s udpegelser til regionale fora  

– På KKR-møderne i sommeren og efteråret 2021 drøftes lister og princip-

per for KKR’s udpegelser for valgperioden 2022-2026 

– På mødet mellem KL’s og KKR’s formandskaber den 19. august 2021 

drøftes fælles opmærksomhedspunkter vedr. KKR’s udpegelser i valgperi-

oden 2022-2026  

– På KKR-møderne fra 11. – 15. oktober 2021 godkender hvert KKR lister 

over udpegelser til regionale fora for valgperioden 2022-2026 

 

Honorering af politikere  

– KL’s bestyrelse drøfter og godkender KL’s honoreringsregler for den 

nye valgperiode (der også omfatter politikerne i KKR) på bestyrelses-

møderne den 29. april 2021 og 24. juni 2021.   

 

Forretningsorden for KKR 2018-2022 

– KL’s bestyrelse drøfter og godkender ny forretningsorden for KKR 

2022-2026 på bestyrelsesmøderne den 29. april 2021 og 24. juni 2021. 

KL/KKR-formandskaberne orienteres om justeringerne på mødet mel-

lem KL’s og KKR’s formandskaber den 20. maj 2021 
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NOTAT 

 

Proces for valg af medlemmer til KKR 

– Medio oktober 2021: KL orienterer alle kommuner om valg af medlem-

mer til og konstituering af de fem KKR (valgregler, proces m.v.) 

– Der orienteres om valg og konstituering af de nye KKR’er på møderne i 

bestyrelsen den 28. oktober 2021 og KL’s repræsentantskab den 4. 

november 2021 

– På valgaftenen den 16. november 2021 opgøres valgresultatet for 

hvert KKR. Efterfølgende orienteres KL’s bestyrelse og formandska-

berne i de fem KKR om valgresultatet.  

– Ultimo november 2021: KL orienterer de nyvalgte kommunalbestyrel-

ser om valg til de fem KKR  

– Efter afholdelsen af konstituerende møder i de 98 kommunalbestyrel-

ser i perioden fra den 1.- 15. december 2021 beregner KL, hvor mange 

supplerende medlemmer de enkelte partier skal vælge til hvert af de 

fem KKR 
– KL anmoder kommunerne om senest den 15. december 2021, at orien-

tere KL om valget af borgmester, 1. viceborgmester og evt. 2. vice-

borgmester for at kunne beregne ovenstående 

– 16. december 2021: KL orienterer kommunalbestyrelserne om valg af 

supplerende medlemmer til KKR. Bestyrelsen orienteres på bestyrel-

sesmødet den 16. december 2021 

– 7. januar 2021: Frist for valg af supplerende medlemmer til KKR. 

 

Konstituerende møder i KKR 2022-2026 

– 10. januar 2022: KL indkalder KKR-medlemmerne til konstituerende 

møder i de fem KKR 

– 17.- 25. januar 2022: Afholdelse af de konstituerende møder i de fem 

KKR. 
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