
Kommunaldirektørnetværket i 

den midtjyske region

Ved kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt

KKR-møde den 19. januar 2022
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KD-Nets hovedopgaver 

• At servicere de politiske fora som nedsættes af KKR 

Midtjylland 

• At udarbejde oplæg, analyser mv. til KKR 

Midtjylland, Kontaktudvalget og andre regionale 

fora.

• General koordination af regionale opgaver.

• Administration af det fælles KKR-budget.
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KD-Net organisationen 

• Kommunaldirektørnetværk (KD-Net) 

• KD-Net formandskab 
– Kommunaldirektørerne i de kommuner, der udgør 

formandskabet i KKR Midtjylland 

• Administrative styre- og baggrundsgrupper på 

de forskellige ressortområder – f.eks. på 

sundhedsområdet og socialområdet 
– Bestående af kommunaldirektører, direktører og faglige 

specialister fra de 19 kommuner 
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Hvordan fordeles opgaverne ?
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• Spejling af de politiske udvalg 

• Geografi, kommunestørrelse, politisk 

repræsentation 

• Faglighed og særlige interesser 

• Målet er, at ALLE kommuner er involveret i 

det administrative forberedende arbejde. 



Oversigt over nogle af 

grupperne
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• Erhvervsstyregruppen som er baggrundsgruppe for de 

kommunale medlemmer af Erhvervshus Midtjyllands 

Bestyrelse.

• Mobilitetsgruppen (opfølgning på infrastrukturplanen)

• Trafikstyregruppen (sammen med regionen) og 

baggrundsgruppe.

• DASSOS – det sociale område (rammeaftale)

• KOSU – sundhedsområdet (sundhedsaftale og praksisplan m.m.)

• Baggrundsgruppe til Sundhedskoordinationsudvalget/ 

Sundhedssamarbejdsudvalget)

• Fælles samarbejde på arbejdsområdet (2 RAR men én fælles 

indsats)

• Baggrundsgruppen til KKR Midtjyllands Uddannelses-

udvalg  og Uddannelsesstyregruppen (arbejdsgiverperspektiv)



Økonomien – i korte træk

21-01-2022 6

Budgettet på ca. 7 mio. kr. (plus 1 mio. kr. pr. år til 

2023 vedrørende fælleskommunal klimaindsats)

Udgifter:

• 6 årsværk (7 medarbejdere) i Fælleskommunalt Social- og 

Sundhedssekretariat (fokus på rammeaftalen på 

socialområdet og sundhedsområdet)

• 1 medarbejder i Fælleskommunalt Klimasekretariat med 

fokus på at hjælpe kommunerne med klimahandleplaner 

(til medio 2023)

• 1 medarbejder i kommunaldirektørnetværket (KD-Net)

• Finansiering af fælles konferencer og møder

• Fælles projekter (fælleskommunal visitator)



Administrativ betjening 
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• Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat:
• Den administrative styregruppe (DASSOS), der varetager 

fælles kommunale opgaver på det specialiserede 
socialområde, herunder rammeaftalen

• Den fællesadministrative styregruppe på 
sundhedsområdet (KOSU), der varetager fælles 
kommunale opgaver på sundhedsområdet, 
herunder sundhedsaftalerne.

• Fælleskommunalt Klimasekretariat 
• Klimastyregruppen
• Styregruppen for DK2020 

• KD-Net sekretariatet betjener KD-Net-
formandskabet og Uddannelsesstyregruppen



• KD-Net afholder 5 årlige møder. 

• KD-Nets møder ligger ca. 14 dage før 

møderne i KKR Midtjylland.

• Koordination på tværs – K5:

– Særligt møde med de andre KD-Net formænd 

fra de andre regioner og med KLs direktion for 

koordination og videndeling. 
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