
Dagsorden for møde i 
kommunaldirektørnetværket i den  
midtjyske region, den 11. februar 2022 
   
Tid og sted:  Fredag den 11. februar 2022, kl. 10.00 – 12.00.                          
   Mødet afholdes på Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg

  
     
       
Deltagere:  Kommunaldirektørerne i den midtjyske region eller deres suppleanter, 

regionsdirektøren, KKR sekretariatet samt KD-Net sekretariatet. 
 

  
Afbud:     
  
 
Evt. afbud sendes til Brian.Hoyer.Lorentsen@randers.dk  
 
 

Punkt Indhold Bilag 
1 Godkendelse af dagsorden  
2 Godkendelse af referatet af mødet den 20. august 2021  
3 Konstituering af KD-Net og de underliggende grupper  
4 Drøftelse af VIAs institutionsplan ./. 
5 Drøftelse af initiativer for stærkere kommunalt tilsyn med almene boliger  
6 Drøftelse af rammeaftale 2023 – 2024 ./. 
7 Orientering om status på GovTech Midtjylland  
8 Orientering om status på studieturen til Bruxelles ./. 
9 Foreløbige punkter på møde i KKR Midtjylland den 23. marts 2022  

10 Kommende møder  
11 Eventuelt  
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1. Godkendelse af dagsorden v. Jesper Kaas Schmidt 
Det indstilles, at KD-Net godkender dagsordenen. 
 
 
 

2. Godkendelse af referatet fra møderne den 3. december 2021 v. Jesper Kaas Schmidt 
Det indstilles, at KD-Net godkender referaterne. 
 
Sagsfremstilling 
Referat af møde i KD-Net den 3. december 2021, som blev udsendt den 14. december 
2021 kan læses her.  
 
Referat af evaluering af KD-Net 2018 - 2021, kan læses her. 
 
 
 

3. Konstituering af KD-Net og de underliggende grupper v. Jesper Kaas Schmidt 
 
• Formandskabet for KD-Net 

Formandskabet for KD-Net nedsættes efter spejlingsprincippet til formandskabet for 
KKR Midtjylland. 
Jesper Kaas Schmidt (Formand) Randers Kommune 
Flemming Storgaard (Næstformand) Ikast-Brande Kommune 

 
 

• Baggrundsgruppe til SSU 
 
Lasse Jacobsen (Formand) Viborg Kommune 
Søren Liner (Næstformand) Herning Kommune 
Thomas Krarup Randers Kommune 
Jes Svenninggaard Horsens Kommune 
Afventer Aarhus Kommune 

 
De samme repræsentanter udgør de kommunale repræsentanter i 
Sundhedsstyregruppen (SSG), hvor der er delt formandskab mellem Lasse Jacobsen 
og Pernille Blach Hansen. Samme gruppe udgør også baggrundsgruppen for 
Sundhedskontaktudvalget/praksisplanudvalget frem til 1. juli 2022 hvor SSU træder i 
kraft.  
Der bliver senere taget stilling til sekretariatsbetjening af klyngerne, og det er i den 
forbindelse vigtigt, at det fælleskommunale sundhedssekretariat kobles på 
sekretariatsbetjening af klyngerne. 
 
 

• KOSU-formandskabet 
Formandskabet for KOSU nedsættes efter spejlingsprincippet i forhold til 
næstformandsposten for Sundhedskoordinationsudvalget /sundhedssamarbejds-
udvalget.  
KOSU udgøres af alle 19 sundhedsdirektører.  
Desuden udpeges to næstformænd til KOSU. Søren Liner udpeges jf. koblingen til 
SSU, mens Mette Andreassen, direktør for Social, Sundhed & Omsorg, Viborg 
Kommune, udpeges jf. kobling til den store gruppe KOSU.  

http://www.kd-net.dk/moeder/2021/3-december-2021
http://www.kd-net.dk/moeder/status-paa-kd-net/evaluering-af-kd-net-2018-2021
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Jf. evalueringen af KD-Net indgår sundhedsdirektørerne for samtlige kommuner i det 
nye KOSU.  
 
Lasse Jacobsen (Formand) Viborg Kommune 
Søren Liner (Næstformand) Herning Kommune 
Mette Andreassen (Næstformand) Viborg Kommune 

 
 

• Psykiatriforum 
Lasse Jacobsen (med-formand) Viborg Kommune 

Region Midtjylland har den anden med-formandspost. Alle kommuner deltager på 
direktørniveau i psykiatriforum. 

 

• Erhvervsstyregruppen 
Flemming Storgaard (Formand) Ikast-Brande Kommune 
Lars Møller (Næstformand) Holstebro Kommune 
Steiner Eggen Kristensen Hedensted Kommune 
Lasse Jacobsen Viborg Kommune 
Jan Kallestrup Favrskov Kommune 

 

 

• Arbejdsmarkedsstyregruppen 
Der nedsættes en administrativ arbejdsmarkedsstyregruppe på 6 personer, der udover 
arbejdet i relation til RAR’erne får til opgave at understøtte KKRs samlede strategiske 
indsats mht. udfordringerne med at sikre kvalificeret arbejdskraft i den midtjyske region.  
Formandskabet udpeges efter spejlingsprincippet i forhold til de to næstformænd i 
arbejdsmarkedsrådene. Den vestlige kommune deltager med en kommunaldirektør, 
som også bliver formand for gruppen. 
 
Lars Møller (Formand) Holstebro Kommune 
Vibeke Jensen (Næstformand) Aarhus Kommune 
Kim Bruun Nielsen (konst. Direktør) Norddjurs Kommune 
Tanja Nyborg Horsens Kommune 
Pia Ulv Helleland Lemvig Kommune 

 
 
 

• Baggrundsgruppe til KKR Midtjyllands uddannelsesudvalg 
Baggrundsgruppen til KKR Midtjyllands uddannelsesudvalg nedsættes efter 
spejlingsprincippet i forhold til formandskabet for uddannelsesudvalget.  
Desuden deltager formanden for uddannelsesstyregruppen, to repræsentanter fra 
arbejdsmarkedsstyregruppen og formanden for den administrative styregruppe for 
erhvervsfremme.  
 
Flemming Storgaard (Formand) Ikast-Brande Kommune 
Michael Maaløe Randers Kommune 
Vibeke Jensen Aarhus Kommune 
Lars Møller  Holstebro Kommune 
Erik Hattens Herning Kommune 
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• Uddannelsesstyregruppen 
Uddannelsesstyregruppen har sit primære fokus på arbejdsgivervinklen. 
Gruppen udpeges med hensyn til bred repræsentation på tværs af de midtjyske 
kommuner.  
De to ankerkommuner er sikret en plads i uddannelsesstyregruppen.  
Formanden er kommunaldirektør, de øvrige medlemmer er direktører på de store 
velfærdsområder i kommunerne.   

Lars Møller (Formand til udgangen af 
2022) 

Holstebro Kommune 

Rasmus Møller (Næstformand - Formand 
fra 1/1 2023) 

Syddjurs Kommune 

Peter Sinding Poulsen Silkeborg Kommune (Ankerkommune) 
Anette Ørbæk Andersen  Ringkøbing-Skjern (Ankerkommune) 
Lars Borst Hansen Lemvig Kommune 
Stefan Møller Christensen Aarhus Kommune 
Kenneth Koed Nielsen Norddjurs Kommune 
Jan Lund-Andersen Skive Kommune 
Hans Minor Vedel Favrskov Kommune 

 
 
 

• Ankerkommuner 
 
Pædagoguddannelsen Ringkøbing-Skjern Kommune 
SOSU/PAU Silkeborg Kommune 
Specialuddannelsen i borgernær sygepleje Silkeborg Kommune 

 
 
 

• DASSOS 
DASSOS er den administrative styregruppe på det specialiserede socialområde. 
DASSOS’ formand er kommunaldirektør og er udpeget af KD-Net, og styregruppen 
består af socialdirektører fra de 19 midtjyske kommuner samt Region Midtjylland.  
 
Jesper Thyrring Møller (Formand) Struer Kommune 

 
 

• Trafikstyregruppen/baggrundsgruppen til Midttrafik 
Trafikstyregruppen består af 7 kommunale repræsentanter, 1 repræsentant fra KKR 
sekretariatet, 1 repræsentant fra Region Midtjylland og 1 repræsentant fra Midttrafik.  
De kommunale medlemmer af trafikstyregruppen udgør baggrundsgruppen til Midttrafik.  
Formanden for Trafikstyregruppen/baggrundsgruppen til Midttrafik udpeges efter 
spejlingsprincippet til formanden for bestyrelsen i Midttrafik.  
 
Lone Lyrskov (Formand) Silkeborg Kommune 
Jens Heslop Randers Kommune 
Henrik Seiding Aarhus Kommune 
Maibrit Lykkegaard Skive kommune 
Frederik Gammelgaard Skanderborg Kommune 
Kenneth Jensen Ikast-Brande Kommune 
Kim Bruun Nielsen (konst. Direktør) Norddjurs Kommune 



   

4 
 

• Mobilitetsgruppen 
Kontaktudvalget godkendte på møde den 17. juni 2020, at kommunerne og Region 
Midtjylland styrker samarbejdet på mobilitetsområdet om emner, hvor det giver mening.  
 
Jens Peter Hegelund Jensen (medformand) Ringkøbing-Skjern Kommune 
Kenneth Jensen Ikast Brande Kommune 
Jens Heslop Randers Kommune 
Thyge Wanstrup Aarhus Kommune 
Inger Kruse Rasmussen Horsens Kommune 
Poul Møller Syddjurs Kommune 

 
Mobilitetsgruppen har inviteret til et dialogmøde om mobilitetssamarbejdet mellem 
kommunerne, Region Midtjylland og Midttrafik den 25. marts 2022 kl. 08.30 – 12.30 på 
Remisen i Brande.  
 
 

• Baggrundsgruppe til CDEU 
Lars Keld Hansen Lemvig Kommune 

 
 

• Styregruppen for DK-2020 
Der er nedsat en styregruppe for DK2020 Midt bestående af seks kommunale- og to 
regionale medlemmer. Formandskabet er delt mellem kommunerne og Region 
Midtjylland.  
Thomas Lindberg (Med-formand) Skive Kommune 
Henrik Seiding Aarhus Kommune 
Claus Borg Lemvig Kommune 
Lars Skovgaard Samsø Kommune 
Marie Lindberg Tefre Horsens Kommune 
Kenneth Jensen Ikast-Brande Kommune 

 
 

• Klimastyregruppen 
Klimastyregruppen er baggrundsgruppe til KKR Midtjyllands klimastrategi.   
 
Thomas Lindberg (Formand) Skive Kommune 
Henrik Seiding Aarhus Kommune 
Claus Borg Lemvig Kommune 
Lars Skovgaard Samsø Kommune 
Marie Lindberg Tefre Horsens Kommune 
Kenneth Jensen Ikast-Brande Kommune 

 
 

• Den strategiske styregruppe for GovTech Midtjylland 
KD-Net besluttede den 23. oktober 2020 at iværksætte samarbejdet om GovTech 
Midtjylland. 16 kommuner og Region Midtjylland deltager i samarbejder. Samarbejdet 
blev iværksat for en 3-årig periode fra den 1. januar 2021.  
 
Jesper Thyrring Møller (Formand) Struer Kommune 
Lone Rasmussen Skanderborg Kommune 
Eva Kanstrup Herning Kommune 
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• Tovholder på kultur 
Lars Keld Hansen Lemvig Kommune 

 
 

• Øvrige grupper og projekter som KD-Net udpeger til 
o Rådet for fremtidens kompetencer som er nedsat af Region Midtjylland. 

Kommunerne udpeger 6 medlemmer til rådet. 
 
Vibeke Jensen Aarhus Kommune 
Anette Ørbæk Andersen Ringkøbing-Skjern Kommune 
Mette Højborg Holstebro Kommune 
Hans Minor Vedel Favrskov Kommune 
Kenneth Koed Nielsen Norddjurs Kommune 

 
 

o Human First formandskabet 
Anette Ørbæk Andersen (kommunal 
Formand) 

Ringkøbing-Skjern Kommune 

Otto Ohrt (Suppleant) Aarhus Kommune 
 
 

o Bestyrelsen for FSC 
Jens Peter Hegelund Jensen 
(Formand) 

Ringkøbing-Skjern Kommune 

Lauge Clemmensen Silkeborg Kommune 
 
 

o Overvågningsudvalget for strukturfondene 
Marianne Gjerløv Aarhus Kommune 

 
 

o Det regionale sprogudvalg 
Thomas Born Smidt Silkeborg Kommune 
Afventer Aarhus Kommune 

 
 

o Projekt EUD til alle 
Tove Bilgrav Nielsen Ringkøbing-Skjern Kommune 
Anders Skov Aarhus Kommune 

 
 

o Projekt om kulturens betydning for bæredygtig landdistriktsudvikling i 
Region Midtjylland 
Henrik Schou Zacho (styregruppen) Holstebro Kommune 
Trine Grejsen (arbejdsgruppen) Norddjurs Kommune 

 
 

o Den administrative følgegruppe for passagerrådet 
Kim Tommy Jensen Norddjurs Kommune 
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4. Drøftelse af VIAs institutionsplan v. Lars Møller. Prorektor for VIA, Gitte Sommer Harrits, 
deltager under behandling af punktet, som der er afsat 30 minutter til. 
Det indstilles, at sagen drøftes 
 
Sagsfremstilling 
Kommunernes rolle i forhold til professionsuddannelserne handler primært om 
dimensionering (pædagog- og sygeplejerskeuddannelsen) og om at stille praktikpladser til 
rådighed.   
Udflytningen af uddannelsespladser fra de store byer, får derfor afledte konsekvenser, 
f.eks. i relation til skalering af praktikpladser for de berørte uddannelser udenfor de store 
byer.  
 
På baggrund af regeringens plan for udflytning af studiepladser fra de store byer, skulle 
uddannelsesinstitutionerne aflevere deres plan for udflytningen – kaldet institutionsplanen, 
den 12. januar 2022.  
 
Som en del af planerne skal institutionerne melde ind, hvordan de vil udflytte eller 
nedskalere optaget i de fire største byer med op til 10 procent af tilgangen i 2019. 
Institutionerne er samtidig blevet bedt om at skitsere, hvilke særhensyn fra aftalen, der bør 
tages højde for, og som potentielt kan bringe nedskaleringen tættere på 5 procent. 
Professionshøjskolerne har endvidere sendt planer ind for målsætningen om, at 60 procent 
af pladserne på de fire store på uddannelser på velfærdsområdet (pædagog, lærer, 
sygeplejerske og socialrådgiver) skal ligge uden for de største byer. 
 
For VIA gælder, at de samtidigt har nedlagt 650 engelsksprogede uddannelser, som 
primært lå i Horsens.  
 
Kort om VIAs institutionsplan 
• VIA ønsker at etablere tre nye uddannelser: En radiografuddannelse i Herning, en 

jordemoderuddannelse i Horsens og en læreruddannelse i Horsens (filial af 
læreruddannelsen i Silkeborg). 

• VIA planlægger at oprette 223 nye studiepladser uden for Aarhus – særligt i Østjylland. 
• VIA lægger op til at udflytte 150 studiepladser fra de fire store velfærdsuddannelser i 

Aarhus til den midt- og østlige del af Region Midtjylland (lærer, pædagog, sygeplejerske 
og socialrådgiver). 

• VIA planlægger at reducere antallet af studiepladser på de øvrige uddannelser i Aarhus 
med seks procent og at flytte en del af pladserne til andre steder i Region Midtjylland. 
VIA lukker ingen uddannelser. 

• VIA ønsker at oprette stedfleksible uddannelser, så studerende kan modtage online 
undervisning, hvis de tilmelder sig en uddannelse langt fra deres bopæl. De studerende 
vil kunne modtage undervisningen på en anden campus eller fra et undervisningslokale 
hos en samarbejdspartner i den by, hvor den studerende bor. 

• VIA skruer i Vestjylland op for brobygningsaktiviteter og øvrige initiativer i håb om at 
rekruttere flere studerende til uddannelserne dér. 

 

./.            VIAs institutionsplan 
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5. Drøftelse af initiativer for stærkere kommunalt tilsyn med almene boliger v. Jesper 
Kaas Schmidt 
Det indstilles, at KD-Net drøfter, om der er interesse for et styrket kommunalt samarbejde i 
forbindelse med tilsyn af de almene boliger 

Sagsfremstilling 

KL indgik med økonomiaftalen for 2022 aftale med regeringen om at bakke op om, at 
kommunerne afsøger potentialet for frivillige tværkommunale samarbejder omkring tilsynet 
med de almene boliger med henblik på at styrke det kommunale tilsyn. Det følger 
endvidere af aftalen, at der senest maj 2023 evalueres på de foreløbige erfaringer med 
henblik på videndeling og en vurdering af behovet for yderligere tiltag, der kan styrke det 
kommunale tilsyn.  

Med Grøn Boligaftale 2020 aftalte Folketingets partier, at der skulle igangsættes en analyse 
af kommunernes tilsyn med de almene boliger. I en analyse herom fra Bolig- og 
Indenrigsministeriet marts 2021, anbefaler ministeriet nye initiativer, der skal forbedre det 
kommunale tilsyn med de almene boliger. Anbefalingerne afgives på baggrund af en 
vurdering af, at tilsynet med de almene boliger overordnet set er velfungerende, men at det 
bl.a. er sårbart i de mindre kommuner, hvor videnopbygning og kontinuitet ofte hviler på 
enkelte eller få medarbejderes kompetencer og fortsatte ansættelse. Denne udfordring 
adresseres med ØA22 ved, at der lægges op til, at kommunerne afsøger potentialer i 
frivillige tværkommunale faglige miljøer, der kan styrke fagkompetencerne i tilsynet med de 
almene boliger.  

På den baggrund lægges der op til at KD-Net drøfter om der er interesse for et styrket 
kommunalt samarbejde i forbindelse med tilsyn af de almene boliger, med henblik på at 
give KL en tilbagemelding herom. 

 

 
6. Drøftelse af rammeaftale 2023 – 2024 v. Jesper Thyrring Møller 

Det indstilles, at KD-Net 
• Tager forslag til udviklingsområder samt forslag til procesplan til efterretning,  
• Sonderer behovet for fremadrettede aftaler vedrørende takstudviklingen. 
• Godkender at der afsættes 100.000 kr. til det videre arbejde med takstfilen i 2022.  
 
Sagsfremstilling 
Den nuværende rammeaftale på de specialiserede socialområde er gældende i 2021-2022. 
Der skal derfor udarbejdes en ny rammeaftale for årene 2023-2024.  
  
KKR Midtjylland skal på sit kommende møde den 23. marts 2022 drøfte forslag til 
udviklingsområder i rammeaftalen, som efterfølgende sendes til de 19 
kommunalbestyrelser med henblik på en lokal politisk drøftelse. Tids- og procesplan for 
udarbejdelse af rammeaftale 2023-24 er vedlagt som bilag. 
  
DASSOS forventes på sit møde den 9. februar 2022 at fastlægge de forslag til 
udviklingsområder som forelægges KKR Midtjylland. Formand for DASSOS Jesper 
Thyrring Møller giver på KD-Net mødet en mundtlig orientering om drøftelserne i DASSOS. 
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Et kort overblik over de foreslåede udviklingsområder udsendes sammen med referatet fra 
KD-Net mødet. 
  
Takstaftale 2019-2022 
De 19 Kommuner og Region Midtjylland indgik i forbindelse med fastlæggelsen af 
Rammeaftale 2019-20 følgende aftale om udvikling i taksterne i perioden 2019–2022: 
1. Taksterne kan ikke stige i perioden 
2. Taksterne reduceres med minimum 2 pct. i hele perioden 
3. Der er mulighed for at fratrække den del over 3 pct., der blev aftalt i sidste takstaftale 
periode 
Den nuværende takstaftale udløber således med årets udgang. KD-Net kan på mødet tage 
en indledende og overordnet sondering af behovet for fremadrettede aftaler vedr. 
takstudviklingen. 
 
Fortsat arbejde med takstfilen 
I 2021 blev takstfilen ændret fra et excel-dokument til en database, som er nemmere at 
arbejde med. 
Der afsættes i 2022 100.000 kr. til tilpasning af databasen, hvorefter databasen overgår til 
almindelig drift.  

./. Processen for rammeaftalen 2023-2024.  
 
 
 

7. Orientering om status på GovTech Midtjylland v. Jesper Thyrring Møller 
Det indstilles, at KD-net tager orienteringen til efterretning 

Sagsfremstilling 

GovTech Midtjylland, som er et samarbejde mellem 16 kommuner og Region Midtjylland, 
har pr. 1. januar 2022 eksisteret i ét år. Formand for den strategiske styregruppe, Jesper 
Thyrring Møller, giver i den anledning en status for GovTech Midtjylland.  

 
 
 

8. Orientering om status på studieturen til Bruxelles den 18. – 19. maj 2022 v. Jesper 
Kaas Schmidt 
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling 
KD-Net har besluttet, at der arrangeres en studietur i starten af den nye valgperiode for 
borgmestre, regionsrådsformanden, kommunaldirektørerne, regionsdirektøren, KKR 
sekretariatet og KD-Net sekretariatet. 
Studieturen finansieres ved egenbetaling.  
 
Budget: 
Prisen pr. deltager afhænger af antallet af deltagere, da nogle udgifter er faste (især fly). 
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Der forventes en udgift på ca. 14.300 kr. pr. deltager inkl. Fly, hotel, transport og 
forplejning. 
 

./. Foreløbigt program for studieturen til Bruxelles den 18. – 19. maj 2022 
 
 
 

 
9. Foreløbige punkter til møde i KKR Midtjylland den 23. marts 2022 v. Jesper Kaas 

Schmidt 

Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning. 
 

Sagsfremstilling 

Foreløbige punkter: 

• Sundhedsklynger og ”Hvordan har du det” (sundhedsprofil) 
• Status på klimasamarbejdet 
• Samarbejdet på Ungeområdet med RAR og regionsrådet 
• Rammeaftalen 2023 – 2024, drøftelse af udviklingsområder 
• Dimensionering af pædagoguddannelsen 

 

 

10. Kommende møder v. Jesper Kaas Schmidt 

Det indstilles, at KD-Net godkender møderækken for KD-Net for valgperioden. 

 

Sagsfremstilling 

Mødekalender for KKR Midtjylland 2022 

• 19. januar (konstituerende møde i KKR Midtjylland) 
• 23. marts 
• 14. juni 
• 19. september 
• 22. november 

 

Mødekalender for KKR Midtjylland 2023 

• 10. februar 
• 26. april 
• 21. juni 
• 6. september 
• 21. november 
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Mødekalender for KKR Midtjylland 2024 

• 9. februar 
• 17. april 
• 18. juni 
• 6. september 
• 19. november 

 

Mødekalender for KKR Midtjylland 2025 

• 5. februar 
• 8. april 
• 18. juni 
• 3. september 
• 20. oktober 

 

Mødekalender for KKR Midtjylland 2026 

• 19. januar (konstituerende møde i KKR Midtjylland) 

 

 

 

Mødekalender for KD-Net 2022 
 

• 11. februar 2022 (konstituerende møde i KD-Net) 
• 17. marts 2022 – OBS – i forbindelse med kommunalpolitisk topmøde i Ålborg 
• 3. juni 2022 
• 26. august 2022 – virtuelt. 
• 4. november 2022 

 

Mødekalender for KD-Net 2023 

• 27. januar 
• 14. april 
• 2. juni 
• 25. august 
• 10. november 

 

Mødekalender for KD-Net 2024 

• 26. januar 
• 5. april 
• 7. juni 
• 23. august 
• 8. november 
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Mødekalender for KD-Net 2025 

• 24. januar 
• 28. marts 
• 6. juni 
• 22. august 
• 10. oktober 

 

Mødekalender KD-Net 2026 

• 6. februar  

 

Desuden: 

• Studietur til Bruxelles for borgmestre, kommunaldirektører, regionrådsformand og 
regionsdirektøren, den 18. – 19. maj 2022.  

 

 

11. Eventuelt v. Jesper Kaas Schmidt 


