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KD-Net 
KD-Net har godkendt kommissorium for netværkets funktion. 

Baggrund 
Kommunaldirektørerne i de 19 kommuner i Region Midtjylland har på møde den 6. april 2006 besluttet at 
etablere et netværk som konsekvens af opgave- og strukturreformen.  

Der er et årligt møde hvor sidste års opgaver, indsatser og resultater gennemgås, og hvor indsatsområder 
for det kommende år fremlægges.   

 

Mission 
Det er kommunaldirektørnetværkets mission at være dagsordenssættende i forhold til det regionalpolitiske 
felt. Det gælder med hensyn til sundhed, social- og psykiatriområdet, planlægning, erhvervsudvikling, 
infrastruktur og kollektiv trafik, beskæftigelsesområdet og andre temaer af regionalpolitisk interesse.  

Desuden løses en række fælles opgaver på social- og sundhedsområdet. 

Netværket kan efter aftale tage andre emner op end de regionalpolitiske emner. 

 

Mål 
Det er netværkets mål, at kommunerne opnår væsentlig indflydelse på opgaveløsningen i stat og region på 
de områder, hvor de har interessefællesskaber, og at netværket er et forum for udvikling af tværkommunale 
samarbejder.  

 

Netværkets opgaver 
Netværket vil gennem oplæg til KKR, kontaktudvalget og andre regionale fora være med til at belyse, 
koordinere og påvirke de regionale temaer. 

Netværket påtager sig at udpege administrative ledere og medarbejdere til styregrupper, arbejdsgrupper 
eller sekretariatsfunktion i tilknytning til de forskellige regionale udvalg, som KKR udpeger politiske 
repræsentanter til for eksempel sundhedskoordinationsudvalget, erhvervshuset, bestyrelsen for trafikselskab 
mv.  

De administrative repræsentanter i styregrupper og arbejdsgrupper følger som udgangspunkt den politiske 
udpegning med henblik på at sikre serviceringen af de politisk udpegede personer. I den konkrete 
organisering af sekretariatsbetjeningen lægges der vægt på, at alle kommuner informeres og inddrages.  

Netværket påtager sig at udpege medlemmer til administrative arbejdsgrupper og ad hoc grupper på tværs 
af kommuner. Ledere og medarbejdere for forvaltningerne stilles til rådighed for det tværkommunale arbejde. 

Ved udpegningen af kommunale (administrative) repræsentanter til diverse arbejdsgrupper tager 
kommunaldirektørnetværket stilling til formandskabet for gruppen. 

Herudover udpeges et relevant antal faglige repræsentanter under hensyn til faglige kompetencer og 
geografi. Kommunaldirektørrepræsentanten sikrer kontakten til og informationen af 
kommunaldirektørnetværket. Kommunaldirektørnetværket godkender kommissorier for de administrative 
grupper.  
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De kommunale repræsentanter i styregrupper, arbejdsgrupper og ad hoc grupper deltager ikke i arbejdet 
som enkeltkommuner, men som repræsentanter for de fælleskommunale interesser. 

 

Deltagere i netværket 
Deltagerne i kommunaldirektørnetværket (KD-Net) er de 19 kommunaldirektører i Region Midtjylland eller 
deres stedfortrædere. 

KKR sekretariatet i Region Midtjylland inviteres til at deltage i netværksmøderne. 

Regionsdirektøren inviteres som udgangspunkt til at deltage i de ordinære møder eller dele heraf. 

Efter behov inviteres eksterne oplægsholdere. 

Sekretariatet for netværket deltager i alle møderne og tager referat af disse.  

 

Formandskab 
Der udpeges et formandskab bestående af kommunaldirektørerne i KKR formands- og 
næstformandskommuner.  

Formandskabet er ansvarlig for udformningen af dagsordner til møderne i netværket. 

Formandskabet kan forberede og ekspedere sager mellem netværkets møder, som tidsmæssigt kræver 
dette. Kommunaldirektørnetværket orienteres om disse sager. 

Sekretariatet indkalder forslag til deltagere i styregrupper, arbejdsgrupper og ad hoc grupper. På baggrund 
af indmeldingerne fra kommunerne, udarbejder formandskabet oplæg til sammensætningen af grupperne. 

Kommunaldirektøren i den kommune, hvor netværkets sekretariat er placeret er kontaktperson til KKR, KL 
m.fl. samt mødeleder i netværkets møder.  

Formanden deltager ligeledes i kvartalsvise koordinationsmøde med formænd de øvrige 4 
kommunaldirektørnetværk og KL.  

Møder 
Netværket mødes ordinært 5 gange årligt eller efter behov. Der kan holdes ekstraordinære møder eller 
temamøder efter behov. Der holdes fast møde fredage efter en årsplan, som aftales på sidste møde før årets 
udgang. Møderne starter klokken 10.00 og afholdes på et centralt beliggende sted i regionen.  

Der afholdes desuden et årligt seminar i november eller december måned. 

 
Status på KD-Net 
Én gang om året er der status på KD-Net. Her aflægger formanden sin beretning, og mødeform, 
organisering og arbejdet i netværket evalueres. Eventuelle fokusområder i det kommende år drøftes.  

 

Kommunikation 
Ud over møderne vil netværket især benytte mail og en intern hjemmeside som kommunikationsform. 

Netværkets hjemmeside findes på adressen: www.kd-net.dk   

http://www.kd-net.dk/
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DASSOS 
 

Formål:  
• Varetage tværkommunal/regional koordination i sager af væsentlig strategisk, økonomisk, organisatorisk 

eller kvalitetsmæssig betydning for udviklingen af socialområdet 
• Forberede sager af socialpolitisk interesse til KD-net og KKR 
• Skabe rammer og retning for koordinering, udvikling og samarbejde på det specialiserede socialområde 
• Sikre strategisk fokus på rammeaftalens fælles udviklingsområder 
• Igangsætte fælles analyser og udviklingsopgaver, som kan styrke udviklingen af socialområdet på tværs 

af kommuner og region 
• Sikre tæt kobling og sammenhæng til det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet og 

beskæftigelsesområdet, så der sikres øget koordinering på de områder, hvor der er fælles 
opgavevaretagelse (fx psykiatriområdet og hjerneskadeområdet) 

 

Organisering: 
DASSOS består 1 direktør/chef fra hver af de 19 midtjyske kommuner samt en ledelsesrepræsentant fra 
Region Midtjylland. Sekretariatsbetjeningen varetages pr. 1. januar 2021 af Fælleskommunalt Social- og 
Sundhedssekretariat i Midtjylland.  

DASSOS mødes hvert kvartal. 

  

Udpegning: 
DASSOS’ formand udpeges af KD-net, mens de øvrige repræsentanter udpeges af den enkelte kommune/ 
regionen. 

  

Andet:  
Forretningsudvalget i DASSOS er nedlagt pr. 1. januar 2021. 
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KOSU 
(Kommunernes styregruppe på sundhedsområdet) 

Formål:  
• At sætte den overordnede retning for det fælles kommunale sundhedssamarbejde i den midtjyske 

region 
• At varetage de midtjyske kommunernes fælles strategiske og økonomiske interesser proaktivt på 

sundhedsområdet og herunder sikre et godt samarbejde og koordinering med alm. Praksis og 
regionen 

• At medvirke til udviklingen og etableringen af gode sundhedstilbud til borgerne i de midtjyske 
kommuner   

• At igangsættelse af fælles analyser og udviklingsopgaver, som kan styrke samarbejdet om det nære 
sundhedsvæsen 

• At rejse sager og levere input til nationale aktører som KL m.fl.  
• At medvirke til vidensdeling på sundhedsområdet på tværs af de midtjyske kommuner  
• At sikre en tæt konneks og samarbejde til andre områder som social, børn og unge og beskæftigelse 

i det tværkommunale samarbejde.  
• At rejse sager til Den Kommunale Sundhedsstrategiske gruppe (DKS), sundhedsstyregruppen (nyt vindue) 

og Sundhedskoordinationsudvalget (nyt vindue) 
• At udpege repræsentanter til regionale og nationale fora og arbejdsgrupper på sundhedsområdet 

 

Organisering:  
KOSU er sammensat ud fra et ”spejlingsprincip”, der betyder, at de administrative repræsentanter kommer fra samme 
kommune som de politikere, der er udpeget til Sundhedskoordinationsudvalget. På denne måde understøtter KOSU de 
kommunale politikere i sundhedskoordinationsudvalget. 
Herudover sikres det, at alle fem sundhedsklynger er repræsenteret i KOSU.  Den kommunaldirektør, som 
kommunaldirektørnetværket har udpeget som ansvarlig for sundhedsområdet, er formand. Der deltager desuden en 
konsulent fra kommunekontaktrådet (KKR-konsulent) og konsulenter fra Fælleskommunalt Social- og 
Sundhedssekretariat i Midtjylland. 

 

Udpegning:  
KD-Net udpeger repræsentanterne til KOSU. Herunder en kommunaldirektør som formand for KOSU samt to 
næstformænd. Formanden udpeges i forhold til spejlingsprincippet i forhold til næstformanden i 
sundhedskoordinationsudvalget. Medlemmerne af KOSU er direktører fra kommunerne med ansvar for 
sundhedsområdet. Udpegningerne er personlige. Der kan ikke sendes suppleanter til møderne.  

 

Andet:   
KOSU udgør den kommunale del af Sundhedsstyregruppen. Derudover fungerer KOSU som 
forretningsudvalg, der koordinerer og tilrettelægger arbejdet i forhold til møderne i DKS og Chefforum for 
sundheds- og ældrechefer.  

 

 

 

http://sundhedimidt.dk/?page_id=42
http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/modefora/administrative-udvalg/sundhedsstyregruppen1/
http://www.rm.dk/politik/udvalg/sundhedskoordinationsudvalget/
http://www.rm.dk/politik/udvalg/sundhedskoordinationsudvalget/
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DKS 
 (Den Kommunale Sundhedsstrategiske gruppe)  

Formål:  
• At sikre sammenhængskraft på tværs af de 19 midtjyske kommuner på sundhedsområdet  
• At medvirke til at dagsordenssætte vigtige sundhedspolitiske sager af signifikant strategisk og 

økonomisk betydning for kommunerne og styrke den lokale politiske forankring af arbejdet omkring 
sundhedsaftalen i de enkelte kommuner.   

• At give sparring til KOSU på konkret sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde 
• At skabe sammenhængen til de øvrige forvaltningsområder – fx social-, og arbejdsmarkedsområdet 
• At afdække muligheder og udfordringer i det tværkommunale- og sektorielle sundhedssamarbejde 
• At give de kommuner, der ikke indgår i KOSU mulighed for at dagsordenssætte emner   
• At give mulighed for drøftelse og koordinering af nationale og regionale initiativer 

 

Organisering:  
DKS består af direktørerne fra de 19 kommuner med ansvar for sundhedsområdet. Man mødes fire gange 
årligt og møderne ledes af en af de to KOSU næstformænd.  Alle kommuner har mulighed for at 
dagsordensætte emner til møderne. Der kan ikke sendes suppleanter til møderne. 

  

 

Chefforum for sundheds- og ældrechefer 
 

Formål  
• At give fagligt input og rådgivning til drøftelserne i KOSU og DKS 
• At drøfte konkrete faglige udfordringer på sundhedsområdet i kommunerne og i samarbejdet med 

hospitalerne og alm. praksis 
• At arbejde med temaer indenfor det nære sundhedsvæsen f.eks. kvalitetsområdet 
• At medvirke til vidensspredning af god praksis på tværs af kommunerne 
• At medlemmer af forummet indgår i konkrete arbejdsopgaver i det tværkommunale og -sektorielle 

sundhedssamarbejde i regi af bl.a. sundhedsaftalen på ad hoc basis. 

 

Organisering 
Deltagerkredsen i chefforum er sundheds- og ældrechefer fra de 19 midtjyske kommuner. Møderne ledes af 
KOSU næstformandskabet. KOSU formandskabet faciliterer to årlige møder i chefforum.  

 

Udpegning 
Alle kommuner må deltage med to deltagere på chefniveau i chefforum.   
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Arbejdsmarkedsstyregruppen 
 

Formål 
De midtjyske kommuner har på arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet følgende overordnede 
opmærksomhedspunkter: 

• At kvalificeret arbejdskraft bidrager til vækst og udvikling i hele regionen 
• At der er veluddannet arbejdskraft til de kommunale velfærdsområder 
• At der sikres en langsigtet strategisk samtænkning af uddannelses-, beskæftigelses- og 

erhvervsfremmeområdet 
• At understøtte, at det regionale arbejdsmarked er velfungerende i forhold til at kunne løse evt. 

regionale ubalancer mellem udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft 
• At der er særligt fokus på gruppen af sårbare unge, der mistrives og som er i risiko for at miste 

fodfæste i forhold til uddannelse og beskæftigelse 
 
Det konkrete arbejde sker med afsæt i understøttelse af de kommunale medlemmer af RAR Øst- og 
Vestjylland. Derudover sker der en løbende koordinering omkring KL´s jobcenterchefnetværksmøder og 
samarbejde med Erhvervshus Midtjylland og KKR Uddannelsesudvalg. Endelig har den administrative 
styregruppe opgaven med at indgå samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne omkring 
rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og klinisk funktion. 
 
Organisering 
Alle 19 kommuner deltager i arbejdsmarkedsstyregruppen på arbejdsmarkedschef/direktør niveau. Der 
udpeges et formandskab hvor formanden er kommunaldirektør. Formandskabet udpeges efter 
spejlingsprincippet ud fra hvem som er den kommunale næstformand i arbejdsmarkedsrådene. De to 
kommunale repræsentanter fra kommunerne som kommer fra næstformandskommunerne koordinerer 
opgaverne mellem øst og vest.  

 

 
 

Styregruppe for infrastruktur 
Nedlagt i 2020 
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Mobilitetsstyregruppen 
I løbet af 2021 nedsættes en mobilitetsstyregruppe.  

Baggrund 
Kontaktudvalget besluttede på møde den 31. august 2018 at sætte en revision i gang af det fælles 
infrastrukturindspil. Det blev besluttet, at der skulle nedsættes en fælles kommunal- regional styregruppe til 
at forestå dette arbejde. Revisionen af det fælles infrastrukturindspil blev afsluttet i januar 2019. 

Kontaktudvalget godkendte på møde den 17. juni 2020, at kommuner og region styrker samarbejdet på 
mobilitetsområdet om emner, hvor det giver god mening. Det kan ske på forskellige planer, helt overordnet 
eller mellem forskellige samarbejdspartnere. 

 

Vision 
Det er kommunernes, Region Midtjyllands og Midttrafiks fælles vision, at den fremtidige mobilitet i den 
midtjyske region bygger på et bæredygtighedsprincip, samt at den bliver mere sammenhængende, smidig 
og attraktiv for den enkelte borger. 

Digitaliseringens muligheder skal udnyttes, så der skabes bedre sammenhæng i mobiliteten – også ved skift 
af transportmiddel. 

Visionen udfoldes gennem samarbejdet, hvor bæredygtighed, digitalisering og sammenhængskraft er den 
fælles overligger, som parterne forpligter sig til at arbejde for. 

Gennem samarbejdet skal der skabes overblik over mobilitetsinitiativer i den midtjyske region med henblik 
på at sætte fælles kurs og skabe opbakning til fælles initiativer. 

 

Forankring / organisering af mobilitetssamarbejdet 
Mobilitetssamarbejdet forankres i Kontaktudvalget, hvor alle kommuner og regionen er repræsenteret. 

Det fremtidige samarbejde om mobilitet organiseres med en fælles styregruppe bestående af en direktør og 
en vicedirektør fra Region Midtjylland, fire kommunale direktører og direktøren for Midttrafik. 

Styregruppen fastlægger de overordnede rammer for mobilitetssamarbejdet og opstiller mål for de fælles 
initiativer, der kan bidrage til at sikre bæredygtige og digitale mobilitetsløsninger. 

Styregruppens ansvar er desuden at skabe et overblik over de forskellige mobilitetssamarbejder i den 
midtjyske region og afrapportere til Kontaktudvalget. 

Styregruppen kan ligeledes sætte analyser i gang samt kortlægge mobilitetsmønstre, som kan underbygge 
de enkelte aktiviteter. Styregruppen mødes mindst to gange årligt forud for møderne i Kontaktudvalget. 

Styregruppen bistås af et sekretariat med repræsentanter fra Region Midtjylland, KKR og Midttrafik.  

Der kan igangsættes nye samarbejder om forskellige aspekter af mobilitet. Der er tre hovedoverskrifter for 
samarbejdet: Bæredygtighed, digitale løsninger og infrastruktur. 

  



   

9 
 

Administrativ styregruppe på erhvervsfremmeområdet 
 

KD-Net udpeger gruppen og gruppens formand og næstformand. Gruppen sammensættes efter de 
kommunale repræsentanter som er medlemmer af erhvervshusets bestyrelse. Formanden for gruppen 
udpeges efter spejlingsprincippet. 

 

Gruppens formål  
Styregruppens opgaver tager afsæt i de kendte rammer for forslag til lov om Erhvervsfremme, aftalen 
mellem Regering og Dansk Folkeparti fra den 24. maj 2018 og forståelse mellem regeringen og KL om en 
styrket og fokuseret erhvervsfremme-indsats fra maj 2018. 

Gruppens hovedopgaver er: 

• At bistå den politiske styregruppe og KKR Midtjylland med den videre implementering af Erhvervshuset 
• At arbejde med det kommunalpolitisk ejerskab til Erhvervshuset i KKR Midtjylland 
• At have en opmærksomhed på dialog mellem KKR Midtjylland og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse  
• At sikre en god overgang fra Væksthus til Erhvervshus, herunder opmærksomhed på økonomi, 

medarbejder-overdragelser, igangværende opgaveportefølje, samt organisering og finansiering af EU-
kontoret og relevante klynger 

• At være opmærksom på Erhvervshusenes juridiske konstruktion 
• At have opmærksomhed på opgavedelingen mellem Erhvervshus og lokal erhvervsservice  
• At have opmærksomhed på samarbejdsformen mellem Erhvervshus Midtjylland og filialer  
• At udarbejde udkast til resultatkontrakt mellem kommunerne(KKR) og erhvervshuset  
• At sikre at der inden for rammerne af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses nationale 

erhvervsudviklings-strategi udarbejdes strategi for den decentrale erhvervs-fremmeindsats i KKR 
Midtjylland 
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Uddannelsesstyregruppen 
 

Formål 
Uddannelsesstyregruppen er nedsat af KD-Net og har ansvaret for udarbejdelsen af beslutningsoplæg 
vedrørende dimensioneringen af velfærdsuddannelserne. Uddannelsesstyregruppen har til formål, at arbejde 
med dimensionering af velfærdsuddannelserne ud fra et arbejdsgiverperspektiv. Konkret betyder dette, at 
Uddannelsesstyregruppen er ansvarlig for, at varetage og fremhæve kommunernes behov for arbejdskraft, 
således at dimensioneringen af velfærdsuddannelserne - både i form af normering og kvalitet - afspejler den 
faktiske efterspørgsel efter arbejdskraft i kommunerne.  

Uddannelsesstyregruppen vigtigste funktion er at sikre, at arbejdsgivernes (kommunernes) efterspørgsel 
efter arbejdskraft af de kommunale faggrupper kommer i betragtning, når Uddannelsesudvalget behandler 
dimensioneringen af velfærdsuddannelserne, ligesom uddannelsesstyregruppen forholder sig til 
uddannelsernes anvendelighed og indhold. Uddannelsesstyregruppens funktion er med andre ord at sikre, at 
arbejdsmarkedsligevægten for velfærdsuddannelsernes område opretholdes, og at uligevægtige 
markedssituationer som flaskehalsproblemer eller lønpres så vidt muligt undgås i kommunerne.  

Uddannelsesstyregruppen har særligt fokus på: 

- At sikre, at der uddannes de folk, der er brug for nu og i fremtiden på velfærdsuddannelserne. 
- At sikre en afbalanceret regional fordeling af nyuddannede på tværs af velfærdsområderne. 
- At sikre, at undervisningsforløbene på velfærdsuddannelserne giver kompetencer, der er i 

overensstemmelse med det faktiske kompetencebehov i kommunerne.  

 

Opgavebeskrivelse 
Uddannelsesstyregruppen skal: 

1. Udarbejde beslutningsoplæg vedrørende dimensioneringen på velfærdsuddannelserne. Herunder 
foretage analyser af velfærdsuddannelserne, der varetages i samarbejde med de relevante 
uddannelsesinstitutioner. Omtalte analyser bruges som udgangspunkt for dimensioneringsindstillinger 
på velfærdsområderne til Uddannelsesudvalget (via KD-net).  

2. Tæt samarbejde med VIA og øvrige centrale uddannelsesinstitutioner. Herunder koordinerings-, 
planlægnings- samt forfaldende ad-hoc-opgaver.  

3. Indgå i dialog med de kommunale medlemmer af uddannelsesudvalgene i VIA. 
4. Udpege medlemmer til VIA’s uddannelsesudvalg (én gang hver fjerde år). Herunder også 

introduktionsopgaver til de udpegede kommunale medlemmer i udvalgene. 

 

Gruppens organisering 
Uddannelsesstyregruppen sammensættes af KD-Net, og består af repræsentanter fra forskellige kommuner, 
der vælges til perioder af fire års varighed. KD-Net udpeger ligeledes styregruppens formand og 
næstformand. Udtræder et medlem fra styregruppen før periodens ophør, udpeger KD-Net et nyt medlem. I 
udgangspunktet bestræber KD-Net sig på, at udpege et medlem med samme kommunale tilhørsforhold, som 
det udtrådte medlems.  
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Uddannelsesstyregruppen består af 10 medlemmer som udpeges blandt de 19 midtjyske kommuner. 
Uddannelsesstyregruppens medlemmer har ikke suppleanter. Formand og næstformand skal være 
kommunaldirektør. På de øvrige pladser udpeges der primært på direktørniveau. 

Der bliver for hver valgperiode udpeget ankerkommuner af KD-Net for velfærdsuddannelserne. Der udpeges 
en ankerkommune for Pædagog- (Ringkøbing-Skjern), for SOSU- og PAU-uddannelserne (Silkeborg) og for 
Specialuddannelsen for borgernær sygepleje (Silkeborg). Ankerkommune er sikret en plads i 
Uddannelsesstyregruppen. 
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Trafikstyregruppen 
I denne valgperiode har vi arbejdet med en styregruppe bestående af repræsentanter fra kommuner 
(spejling af Midttrafiks bestyrelse), Region Midtjylland og Midttrafik. 

Kommissoriet for styregruppen er vedtaget på møder i Kontaktudvalget den 25. august 2017 og den 13. april 
2018. Kommissoriet er primært opgaveorienteret og forholdsvist langt. Trafikstyregruppen er som følge deraf 
primært opgaveorienteret, og har derfor i denne periode fungeret ad hoc, dvs. været indkaldt omkring 
konkrete opgaver (udarbejdelse af trafikplan, regionale besparelser af den kollektive trafik og midttrafiks 
indtægtsfordelingsmodel).  

Trafikstyregruppens opgaver er grundlæggende: 

• At udgøre det strategiske og koordinerende organ i sikringen af et velfungerende samarbejde om den 
kollektive trafik mellem de 19 midtjyske kommuner, Midttrafik og Region Midtjylland. 

• At understøtte, at der er politisk fokus og at der sker en videndeling på området 
• At skabe grundlag for politiske beslutninger om den kollektive trafik  

Formanden for styregruppen rapporterer til KD-Net og KKR efter behov. Medlemmerne af 
baggrundsgruppen holder altid formøder inden møder i Trafikstyregruppen  
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Den administrative styregruppe for DK-2020 
 

Styregruppen består af fem repræsentanter fra fem forskellige kommuner, som KD-Net udpeger, samt 2 
repræsentanter fra Region Midtjylland. Der kan desuden deltage sekretariatsmedarbejdere og medarbejdere 
fra KL/kommunerne og Region Midtjylland. Gruppen består af medlemmer på direktør/fagchef niveau. 

Formandskabet er delt mellem kommunerne og Region Midtjylland. 

 

 

Gruppens hovedopgaver 
Den administrative styregruppe har det overordnede ansvar for DK2020 projektets gennemførelse. Herunder 
hører løbende at definere opgaver, roller, snitflader og praktisk udmøntning af projektet. 

Blandt den administrative styregruppes centrale opgaver er: 

• At bistå den politiske styregruppe og KKR Midtjylland med den videre implementering af DK2020 
projektet 

• At understøtte kommunernes arbejde med udarbejdelse af klimahandlingsplaner 
• At koordinere samarbejdet mellem kommunernes klimakoordinatorer. 
• At planlægge et større klimatopmøde 2. halvår 2021 mellem parterne, med sigte på erfaringsudveksling 

og konsolidering af projektet. Den administrative styregruppe udarbejder konkret oplæg hertil. 
• Efter behov etableres arbejdsgrupper bestående af kommunale og regionale medarbejdere. 

Arbejdsgrupperne bistår i opgavernes udførelse. Arbejdsgruppens medlemmer vil som udgangspunkt 
være ansat i den enkelte kommune og i Region Midtjylland. 
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Den strategiske styregruppe for GovTech Midtjylland 
På møde i KD-Net den 23. oktober 2020 blev det besluttet at igangsætte samarbejdet om GovTech 
Midtjylland. Samarbejdet tiltrædes af 16 kommuner i den midtjyske region og Region Midtjylland. Viborg 
Kommune, Samsø Kommune og Silkeborg Kommuner har valgt ikke at indgå i samarbejdet. 

Samarbejdet iværksættes fra den 1. januar 2021 til 31. december 2023. På baggrund af en evaluering 
beslutter KD-Net inden pilotperiodens udløb, om projektet fortsættes.  

GovTech Midtjylland er et samarbejde mellem kommuner og Region Midtjylland på det teknologiske område. 
I GovTech Midtjylland samles kompetencerne til at sætte sig ind i – og arbejde med - radikalt nye begreber 
og felter som IoT, sensorteknologier, datatransmission, machine learning, droner og datavisualisering etc. 

Det er aftalt, at GovTech Midtjylland i udgangspunktet fokuserer på IoT løsninger. 

 

Ydelser/fokusområder i GovTech Midtjylland 
• Projektudvikling på tværs 
• Etablering og gennemførelse af konkrete og praksisnære projekter 
• Indkøb og implementering 
• Udbredelse af viden og kompetencer 

Sammen kan kommunerne sætte stærkt fokus på at understøtte udvikling, indkøb og implementering af 
konkrete GovTech-løsninger helt efter kommunernes egne behov og med afsæt i de stærke, fælles 
principper for arbejdet. Projekterne skal ledes og implementeres decentralt af kommunerne, og GovTech 
Midtjylland vil være et forum, hvor kommunerne kan dele erfaringer og i samarbejde udvikle, teste og 
implementere teknologiske løsninger, der ikke kunne løftes hensigtsmæssigt alene.  

 

Organisering 
GovTech Midtjylland organiseres med både styregruppe, forretningsudvalg og følgegruppe. Denne 
organisering er valgt med henblik på:  

1. At sikre den strategiske kobling til KD-Net, som har iværksat initiativet (den strategiske styregruppe)  
2. At GovTech Midtjylland arbejder med de løsninger, som efterspørges på tværs af kommunerne og i 

Region Midtjylland (forretningsudvalget)  
3. At sikre kommunikationen mellem kommunerne/Region Midtjylland og GovTech Midtjylland 

(følgegruppen) 

 

Den strategiske styregruppe 
KD-Net udpeger de kommunale medlemmer af den strategiske styregruppe for GovTech Midtjylland, 
herunder formanden. Med henblik på at sikre koblingen til kommunernes store velfærdsområder besluttede 
KD-Net, at der foruden formanden udpeges to fagdirektører. Udpegningen er gældende for tre år. Region 
Midtjylland udpeger ét medlem til den strategiske styregruppe.   

Med henblik på at sikre den IT-faglige kobling deltager der ét medlem fra forretningsudvalget i den 
strategiske styregruppe. Dette medlem er valgt af forretningsudvalget for to år.  

Endelig sidder chef for ITK og styregruppens sekretær med til møderne. Begge uden stemmeret.  
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Den strategiske styregruppe skal sikre: 

• At GovTech Midtjylland arbejder med teknologiske løsninger, som er og bliver relevante for 
kommunernes og Region Midtjyllands opgaveløsning 

• Fastholdelse af retning og prioritering 
• At der i rette tid iværksættes nye og relevante indsatsområder 
• At den overordnede vision og principper følges 
• Den overordnede styring af og kontrol af regnskab og budget for GovTech Midtjylland 
• Information og afrapportering til KD-Net 
• Den overordnede kommunikation mellem GovTech Midtjylland og de deltagende kommuner, de 

kommuner som ikke deltager i samarbejdet og Region Midtjylland 
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Administrativ betjening af øvrige udvalg 
Foruden de ovenfor beskrevet administrative grupper, supporteres en række udvalg under KKR 
administrativt, ligesom der er administrativ repræsentation i nogle bestyrelser.  

Fælles for disse grupper er, at udpegningen til den administrative betjening foretages via spejlingsprincippet. 

Udvalgene fremgår at nedenstående liste.  

• CDEU 
• RAR ØST 
• RAR VEST 
• VIA University Collage 
• Uddannelsesudvalget 
• Erhvervsakademi DANIA 
• Sundhedskoordinationsudvalget 
• Praksisplanudvalget 
• Samarbejdsudvalget for praktiserende læger 
• Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for praktiserende læger 
• Samarbejdsudvalget for fysioterapeuter 
• Samarbejdsudvalget for kiropraktorer 
• Samarbejdsudvalget for psykologer 
• Samarbejdsudvalget for tandlæger 
• Sundhedskoordinationsudvalget 
• Styringsudvalg for interreg IV A Kattegat – Skagerrak 
• Midttrafiks bestyrelse 
• Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse 

Sekretariatsbetjeningen foretages af KKR-sekretariatet. 

 

Ankerkommuner 
I det kommunale fællesskab i den midtjyske region, udpeges der ligeledes kommuner, som varetager den 
administrative koordination i samarbejde med VIA og Social- og Sundhedsskolerne i regionen. 

Der udpeges ankerkommuner til nedenstående uddannelsesområder: 

• Pædagoguddannelsen (Ringkøbing-Skjern Kommune) 
• SOSU- og PAU uddannelserne (Silkeborg Kommune) 
• Specialuddannelsen for Borgernær Sygepleje (Silkeborg Kommune)  

  

Ansvarlig for KD-Net’s seminarer  
Kommunaldirektørnetværket udpeger en ansvarlig for KD-Nets seminarer i valgperioden.  
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De fælleskommunale sekretariater 
Under KD-Net er der etableret tre fælleskommunale sekretariater.  

Fælleskommunalt social- og sundhedssekretariat i Midtjylland, sekretariatsbetjener KOSU og 
DASSOS: 6 årsværk, heriblandt en teamleder, Viborg Kommune er værtskommune.   

Fælleskommunalt Klimasekretariat i Midtjylland: 1 årsværk, Aarhus Kommune er værtskommune 

KD-Net sekretariatet, sekretariatsbetjener KD-Net: 1 årsværk, Randers Kommune er værtskommune.  

Værtskommunerne stiller lokaler og IT-udstyr til rådighed og udbetaler løn, befordringsgodtgørelse mv. 
Værtskommunerne fakturer derefter KD-Net for den faktiske udgift til løn, befordring, lokale, IT mv.  

Personalet i Fælleskommunalt social- og sundhedssekretariat er ansat til at løse opgaver i regi af 
sekretariatet, og hører som nævnt ovenfor personalemæssigt under Viborg Kommune. Ansættelserne følger 
ikke valgperioderne.  

Fælleskommunalt klimasekretariat i Midtjylland er oprettet for en treårig periode fra den 1. november 2020. 
Sekretariatet er beliggende i Aarhus Kommune. 

KD-Net sekretariatet udpeges af den siddende formand for KD-Net, og følger således valgperioderne.  

 

Fælleskommunalt social- og sundhedssekretariat i Midtjylland 
Fælleskommunalt social- og sundhedssekretariat i Midtjylland er bemandet med seks årsværk fordelt på 5 
fuldtidsstillinger og to deltidsstillinger.  

Fælleskommunalt social- og sundhedssekretariat er pr. 1. januar 2021 beliggende i Viborg Kommune.  

Sekretariatet sekretariatsbetjener KOSU og DASSOS og tilhørende grupper, samt projektstyrer en række 
projekter, som f.eks. Telemedicin.  

Derudover er sekretariatet en central del af sekretariatsbetjeningen af det tværsektorielle samarbejde på 
sundhedsområdet, bl.a. i forhold til sundhedsaftalen. 

Parallelt med sammenlægningen af sekretariaterne har 2 medarbejdere opsagt deres stillinger.  

Der er ansat 2 nye konsulenter der starter i fællessekretariatet den 1. februar 2021.  

Det fælleskommunale Social- og Sundhedssekretariat består af: 

• Maria Eeg Smidt, teamleder, fuldtidsstilling 
• Mads Venø Jessen, specialkonsulent, fuldtidsstilling 
• Linda Bonde Kirkegaard, konsulent, fuldtidsstilling 
• Jonas Thor Björnsson, specialkonsulent, fuldtidsstilling (ansat pr. 1. februar 2021) 
• Vibeke Just Andersen, fuldtidsstilling (ansat pr. 1. februar 2021) 
• Karen Toft, konsulent, deltidsstilling 
• Thorbjørn Aagaard Nielsen, konsulent, deltidsstilling 

 

Opgaveoversigt for Fælleskommunalt social- og sundhedssekretariat i Midtjylland 

Fælleskommunalt social- og sundhedssekretariat i Midtjylland varetager følgende overordnede opgaver: 

• Sekretariatsfunktion for DASSOS, Forretningsudvalg, Hjerneskadesamråd og ad hoc grupper 
(beslutningsoplæg, dagsorden, bilag, referat og dialog med kommuner og region herom) 

• Udarbejdelse af rammeaftalen og løbende opfølgning/implementering/koordinering her af 
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• Tovholderfunktioner på fælleskommunale / tværsektorielle arbejdsgrupper  
• Afholdelse af fælleskommunale temadage og workshops i relation til rammeaftalen 
• Udarbejdelse af oplæg til politisk drøftelse i samarbejde med KKR-sekretariatet  
• Årlig januarkonference på vegne af KKR  
• Beslutningsoplæg fra socialområdet til KD-net 
• Dialog og sparring med tværkommunale myndighedsnetværk og chefnetværk  
• Sekretariatsbetjening af styregruppen for alliancen om den nære psykiatri 
• Tværregional koordinering med KL og rammeaftalesekretariaterne i de øvrige regioner 
• Dialog med Socialstyrelsen om national koordinering, herunder ansvar for afrapportering på centrale 

udmeldinger på vegne af de midtjyske kommuner (lovbunden opgave) 
• Understøtte dialog mellem kommuner, region og interesseorganisationer 
• Betjening af takstgruppen, herunder møder, videndeling og undervisning 
• Håndtering af indberetning af takster fra kommuner og region 
• Ansvar for takstfilen og dialog med kommuner og region herom 
• Rapporteringer af takstudvikling, belægning og tillægstakster til DASSOS 
• Udarbejdelse af oplæg og analyser på området 

På sundhedsområdet varetager sekretariatet følgende opgaver: 

• At afstemme og synliggøre kommunale synspunkter og interesser 
• Sundhedsaftalen 
• Telesundhed og digitale løsninger 
• Sundhedsaftalesekretariatet (fælles sekretariatsfunktion med Region Midtjylland) 
• Koordinering i forhold til KD-net, KKR-sekretariatet og DASSOS 
• Samarbejde med almen praksis og øvrig praksissektor 
• Tværsektorielle udvalg, samarbejdsaftaler og projekter 
• Sekretariatsbetjening af formandskab for KOSU 
• Udpegninger (tværkommunale, tværsektorielle og nationale fora) 

 

Sekretariatets betjening og deltagelse i styregrupper m.v. i det tværkommunale og -
sektorielle sundhedssamarbejde 

• Deltagelse og forberedelse af møder i Sundhedskoordinationsudvalget, Praksisplansudvalget og 
Samarbejdsudvalget for fysioterapi i samarbejde med KKR (politisk) 

• Sekretariatsbetjening af KOSU, DKS og Chefforum  
• Sekretariatsbetjening af Sundhedsstyregruppen og styregruppen bag praksisplanudvalget  
• Hjerneskadesamråd for børn og unge 
• Fødeplanudvalget 
• Stående gruppe om hjælpemidler og behandlingsredskaber  
• Alliancen for den nære psykiatri 
• Styregruppe for fælles telemedicinske og digitalt understøttede sundhedsløsninger  
• Landsdelsprogram for tele-KOL i Midtjylland  
• Understøttelse af den midtjyske repræsentant i den nationale porteføljestyregruppe for telemedicin 
• Koordinationsudvalget for tandpleje 
• Følgegruppe for HjerteKomMidt databasen  
• Koordinerende funktion i forhold til vederlagsfri fysioterapi 
• Understøttelse af de midtjyske repræsentanter i KL´s Sundhedsstrategiske gruppe  
• Midlertidige arbejdsgrupper under sundhedsaftalen (fx udarbejdelse af samarbejdsaftalen om IV-

behandling i nærområdet og fælles indsatser i forhold til rygning og akutområdet).   

 



   

19 
 

Fælleskommunalt klimasekretariat i Midtjylland 
Fælleskommunalt Klimasekretariat i Midtjylland er oprettet med henblik på at understøtte kommunernes 
udarbejdelse af klimahandleplaner i DK2020. Fælleskommunalt Klimasekretariat i Midtjylland er oprettet for 
en treårig periode, og er placeret i Aarhus Kommune. 

I det midtjyske (KKR Midtjylland) kom fire kommuner (Lemvig, Randers, Samsø og Aarhus) med allerede i 
pilotfasen for DK2020 og yderligere 10 kommuner (Favrskov, Hedensted, Herning, Horsens, Odder, 
Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer, Viborg, Syddjurs) er netop blevet godkendt til det kommende rul. 

Kvartalsmødet udgør den politiske styregruppe for DK2020 mens de kommunale medlemmer af den 
administrative styregruppe blev udpeget på møde i KD-Net den 28. august 2020.  

Den fælleskommunale klimakoordinator står for 1:1 sparringen med kommunerne med hensyn til at udvikle 
ambitiøse lokale klimahandlingsplaner, mens sekretariatsbetjeningen af den administrative styregruppe for 
DK2020 deles mellem den fælleskommunale klimakoordinator og Region Midtjyllands klimakoordinator. 

Den fælleskommunale klimakoordinator er Thomas Mikkelsen, specialkonsulent. 

 

 

KD-Net sekretariatet 
Sekretariatet er bemandet med ét årsværk og er i indeværende valgperiode placeret i Randers Kommune.  

Brian Høyer Lorentsen, chefkonsulent, varetager sekretariatsbetjeningen af KD-Net. 

Sekretariatsbetjeningen af netværket varetages af den kommune, hvor formanden for 
kommunaldirektørnetværket kommer fra.  

Sekretariatet bemandes med ét årsværk. Sekretariatet finansieres ligeligt mellem de 19 medlemmer af 
netværket. Hjemkommunen for sekretariatet opkræver netværksmedlemmernes andel af finansiering af 
sekretariatet.  

Sekretariatsbetjeningen evalueres årligt. I den forbindelse vurderes ressourceforbruget i sekretariatet med 
henblik på en op- eller nednormering af dette. 

Sekretariatet tager sig af den daglige kommunikation til netværkets medlemmer samt driften af netværket 
herunder: 

• Udarbejdelse af dagsordner og referater i forbindelse med netværkets møder  
• Samarbejde med KKR-sekretariatet med henblik på koordinering af dagsordensemner, som 

efterfølgende bearbejdes i KKR og RKU. 
• Indkaldelse af forslag til kommunale repræsentanter i bestyrelser, styregrupper, arbejdsgrupper og ad 

hoc grupper. 
• Koordination af diverse fælleskommunale opgaver som f.eks. etablering af FGU dækningsområder og 

FGU-skoler, studietur til Bruxelles, KD-Nets deltagelse på Folkemødet, klima mv.   
• Vedligeholdelse af lister over kommunale repræsentanter i bestyrelser, styregrupper, arbejdsgrupper og 

ad hoc grupper i regionalt regi 
• Udarbejdelse af årlig mødeplan. 
• At sikre informationsformidlingen via hjemmeside og mails. 
• Booking af mødelokaler og forplejning. 
• Koordinering af mødeaktiviteter i netværket. 
• Indkaldelse af møder 
• Vedligeholdelse af www.kd-net.dk  

http://www.kd-net.dk/
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Foruden de ovenfornævnte opgaver varetager værtskommunen opgaver vedrørende økonomisk bistand, i 
forhold til betaling af regninger, opkræve det årlige beløb fra kommunerne mv. Hvis det bliver nødvendigt, 
varetager værtskommunen ligeledes juridisk assistance i valgperioden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Administrative udpegelser i KKR Midt 2018-2022

Opdateret den 26. januar 2021

Forum Kort om forum Kommentarer
navn kommune navn kommune

Område/udvalg
Erhverv/vækst
Erhvervshus 
Midtjylland Søren Boel Olesen (FMD) Holstebro Lars Møller (FMD) Holstebro

Nils Borring Favrskov Jan Kallestrup Favrskov

LINK Ib Lauritsen Ikast-Brande Flemming Storgaard Ikast-Brande

Uffe Jensen Odder Henning Haahr Odder 

Peter Sinding Poulsen Horsens

Christian Budde KKR sekretaritet 

CDEU Jens Mejlvang (næstFMD) Norddjurs Christian Bertelsen(FMD) Norddjurs 

Steffen Damsgaard Lemvig Lars Keld Hansen Lemvig

Peter Udengaard Aarhus Niels Højberg Aarhus 

LINK  Christian Budde KKR sekretaritet 

Beskæftigelse
RAR Øst Kristian Würtz (NFM) Aarhus Vibeke Jensen Aarhus 

LINK Else Søjmark Norddjurs

Christian Brøns Randers

Søren Erik Pedersen Skanderborg

Helle Røge Syddjurs

Suppleanter:

Anette Poulsen Aarhus

Henrik Alleslev Hedensted

Lone Glarbo Favrskov

Politisk udpegede 2018-2022

RAR Øst (de 11 østlige kommuner).  RAR rådgiver og 
indgår i samspil med kommunerne, for at 
understøtte beskæftigelsesindsatsen, på tværs af 
aktører og koordinerer indsatsen på en række 
områder. 

Administrativt udpegede 2018-2022

Kommunerne tildeler Erhvervshusets basisbevilling. 
Erhvervshuset samarbejder med kommunernes 
lokale erhvervsservice såvel som med en række 
regionale og nationale aktører.

KKR Midtjylland udpeger 
bestyrelsesmedlemmer til 
Erhvervshusets bestyrelse. 

CDEU (EU-kontoret) drives med indskud fra 
kommunerne, Regionen, Aarhus Universitetet og 
VIA. Kontoret har som mission at sikre borgere, 
virksomheder og institutioner i Midtjylland størst 
muligt udbytte af det europæiske samarbejde. På 
administrativt plan koordinerer Christian Berthelsen 
med den regionale adm. 

http://startvaekst.dk/vhmidtjylland.dk/regionmidtjylland'
http://www.centraldenmark.eu/sprgomeu/
http://rar-bm.dk/da/RAR-og-AMK.aspx


Gunnar Sørensen Syddjurs

Christian Budde KKR sekretariat

RAR Vest Kenneth Bro Lemvig

LINK Kent Falkenvig (NFM) Herning Erik Hattens Herning

Goska Rasmussen Skive 

Torben Strømgaard Holstebro

Birthe Sørensen Ikast-Brande

Suppleanter:

Lars Stampe Holstebro

Pia Vestergaard Ringkøbing-Skjern

Dorthe Dalsgaard Skive 

Linda Nielsen Ringkøbing-Skjern

Christian Budde KKR sekretariat

Arbejdsmarkedsstyregruppen (administrativ)  Erik Hattens Herning

Vibeke Jensen Aarhus 

Christian Budde Opstrup KKR sekretariatet 
Alle 19 kommuner deltager i 
arbejdsmarkedsstyregruppen.  
Arbejdsmarkedsstyregruppen overtager opgaven 
omkring sundhedkoordinator og klinisk funktion 

Uddannelse
Lars Krarup Herning Erik Hattens Herning

LINK

Steen Vindum (FMD) Silkeborg Lone Lyrskov (FMD) Silkeborg 

VIA Univercity 
College

VIA er en selvejende institution inden for den 
offentlige forvaltning med hjemsted i Midtjylland 
og omfattatet af lov om professtionshøjskoer for 
vedregående uddannelser. VIA  varetager 
uddannelse og efter- og vudereuddannelse på 
følgende områder: Sygeplejersker, ergoterapeuter, 
jordemoder, radiografer, folkeskolelærere, 
pædagoger m.m.

          
       

     
       

 

RAR Vest ( de 8 vestlige kommuner). RAR rådgiver 
og indgår i samspil med kommunerne, for at 
understøtte beskæftigelsesindsatsen, på tværs af 
aktører og koordinerer indsatsen på en række 
områder. 

Uddannelsesu Udvalget vil beskæftige sig bredt med 
dd l liti k  ø ål å  b h t f  

        
        

      

"Fødte medlemmer": KKRs 
f d k b  d t 

   
  

   
   

  
  

http://rar-bm.dk/da/RAR-og-AMK.aspx
http://www.via.dk/da/om-via


Torben Hansen (NFM) Randers Jesper Kaas Schmidt Randers

LINK Uffe Jensen Odder Henning Haahr Odder

Kent Fallkenvig Herning Jens Peter Hegelund Jensen Ringkøbing-Skjern

Kristian Würtz Aarhus Lars Møller Holstebro

Lars Krarup Herning Christian Budde Opstrup KKR sekretariatet 

Henrik Alleslev Hedensted Jonna Holm Pedersen KKR sekretariatet 

Peter Villadsen Herning

Ib Lauritsen Ikast-Brande 

Lene Fruelund Silkeborg

Martin Mikkelsen Odder

Søren Kristensen Silkeborg

Dorthe Dalsgaard Skive

Anders G. Christensen Favrskov Jan Kallestrup Favrskov 

LINK
Uddannelsesstyregruppen (administrativ) Lars Møller (FMD) Holstebro

Peter Sinding Poulsen(NFM) Horsens

Lotte Junker Pedersen Struer

Hans Minor Vedel Favrskov 

Lars Borst Hansen Lemvig 

Jan Lund-Andersen Skive

Anette Ørbæk Ringkøbing-Skjern

Stefan Møller Christensen Aarhus 

Kenneth Koed Norddjurs 

Lauge Clemmensen Silkeborg

Jonna Holm Pedersen KKR Sekretariatet

Brian Høyer Lorentsen KD-Net sekretariatet

Sundhedsområdet
Ib Lauritsen (NFM) Ikast-Brande Flemming Storgaard (FMD) Ikast-Brande 

Nils Borring Favrskov Ulrik Johansen Favrskov 

dvalget
      

uddannelsespolitiske spørgsmål såsom behovet for 
og placeringen af uddannelser. Dette vil ske både 
udfra en interesse som arbejdsgivere og for en 
interesse i beskæftigelse og vækst i kommunerne.

   
formandskab, det 
kommunale medlem af 
Vækstfor-ums formandskab, 
de to kommunale 
medlemmer af RAR 
formandskaberne SAMT 
bestyrelsesmedlemmet i 
VIA.

Erhvervsakademier skal dække behovet for 
erhvervsakademiuddannelser og efter- og 
videreuddannelser

Sundheds-
koordinations

Regionsråd og kommuner samarbejder i SKU om 
indsatser og sammenhænge mellem sektorer på 
sundhedsområdet. Almen praksis er også 

  

Udvalget vælger sin fmd. 
blandt regionsrådets 
medlemmer af SKU

Erhvervs-
akademiet 
DANIA

file://C:%5CUsers%5CDQ21716%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CDQ21716%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CDQ21716%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CHP0Y0TP5%5CForms
http://www.eadania.dk/


Tage Nielsen Skanderborg Lone Rasmussen Skanderborg 

LINK Lone Langballe Viborg Mette Andreasen Viborg 

Jens Christian Hedegaard Holstebro Lone Becker Kjærgaard Holstebro

Jonna Holm Pedersen KKR sekretariatet 

Praksisplan- 
udvalget Mette Nielsen Viborg Mette Andreasen Viborg

LINK Jens Kristian Hedegaard Holstebro Lone Becker Kjærgaard Holstebro

Benny Hammer Norddjurs Kenneth Koed Norddjurs

Frank Heidemann Ikast-Brande Karen Heebøll Ikast-Brande

Hans Østergaard Ringkøbing-Skjern Anette Ørbæk Andersen Ringkøbing-Skjern

Jonna Holm Pedersen KKR sekretariatet 

Frank Heidemann Ikast-Brande Karen Heebøll Ikast-Brande

Jan Kjær Madsen Syddjurs Jørgen Andersen Syddjurs 

Sundhedsområdet
Frank Heidemann Ikast-Brande Karen Heebøll Ikast-Brande 

Anette Mosegaard Ikast-Brande

Niels Ole Damgaard Skive Lars Harder Skive

Marianne Kirkegaard Syddjurs Jørgen Andersen Syddjurs

Sundhedsområdet
Niels Flade Nielsen Favrskov Ulrik Johansen Favrskov

udvalget

       
      

sundhedsområdet. Almen praksis er også 
repræsenteret i SKU

    
  

medlemmer af SKU

Udvalget vælger sin fmd. 
blandt regionsrådets 
medlemmer af SKU

Samarbejds-
udvalget for 
praktiserende 
læger

I  udvalget drøftes aftaler, der supplerer de 
landsdækkende overenskomster og fungerer som 
dialog mellem region, kommuner og almen praksis

Det anbefales at der er et 
overlappende medlem til 
PPU

Udvalget skal fastlægge strategier og handleplaner 
for udvikling af kvaliteten i almen praksis og være 
med til at sikre sammenhæng og kvalitet i 
sektorovergange

Det anbefales at der er et 
overlappende medlem til 
PPU

Samarbejds-
udvalget for 
fysio-
terapeuter

Kvalitets- og 
efteruddan-
nelsesudvalge
t for almen 
praksis

I  udvalget drøftes aftaler, der supplerer de 
landsdækkende overenskomster og fungerer som 
dialog mellem region, kommuner og almen praksis

Samarbejds-
  

Udvalget behandler sager vedrørende 
k t  fø l  i i   

      

PPU s hovedopgave er at udarbejde en praksisplan, 
der er det centrale samarbejds- og 
planlægningsværktøj mellem kommunerne, 
regionen og almen praksis

http://www.rm.dk/politik/udvalg/sundhedskoordinationsudvalget/
http://www.rm.dk/politik/udvalg/praksisplan-udvalg/


Niels Rasmussen Ringkøbing-Skjern Anette Ørbæk Ringkøbing-Skjern 

Rasmus Norup Herning Søren Liner Christensen Herning 

KOSU (administrativ) Flemming Storgaard (FMD) Ikast-Brande 

Ulrik Johansen Favrskov

Mette Andreasen Viborg

Lone Rasmussen Skanderborg

Lone Becker Kjærgaard Holstebro

Søren Liner Christensen Herning 

Silkeborg 

Horsea Dutscke Aarhus

Jonna Holm Pedersen KKR sekretariatet 

Øvrige områder
Peter Udengaard Aarhus

Stedfortræder

Erik Flyvholm Lemvig

LINK

Styrings-
udvalg for 
Interreg IV A 
Kattegat-
Skagerak

Samarbejds-
udvalget for 
tandlæger

Udvalget behandler sager vedrørende 
overenskomstens gennemførelse i region og 
kommuner og vejleder mht. forståelse af 
overenskomsten

Det grænseoverskridende program for Øresund-
Kattegat-Skagerak er organiseret med et 
delprogram for Kattegat-
Skagerak. Programmet medfinansieres fra EU. Det 
forventes, at midlerne i programmet primært vil 
skulle anvendes inden for følgende 
områder:Fremme en bæredygtig økonomiske 
udvikling, en sammenhængende region samt 
fremme hverdagsintegration.

udvalget for 
kiropraktorer

    
overenskomstens gennemførelse i region og 
kommuner og vejleder mht. forståelse af 
overenskomsten

Samarbejds-
udvalget for 
psykologer

Udvalget behandler sager vedrørende 
overenskomstens gennemførelse i region og 
kommuner og vejleder mht. forståelse af 
overenskomsten

http://interreg-oks.eu/


Claus Wistoft (FMD) Syddjurs

Hans Okholm (NFM) Silkeborg 

Mads Nikolajsen Norddjurs (letbaneråd) 

LINK Simon Vanggaard Ikast-Brande

Niels Viggo Lynghøj Struer 

Johannes F. Vesterby Viborg

Liv Gro Jensen Aarhus

Trafikstyregruppen /Midttrafiks bestyrelse Rasmus Møller (FMD) Syddjurs

Lauge Clemmensen Silkeborg 

Trine Buus Karlsen Aarhus 

Lars Kirkegaard Norddjurs 

Jacob Bisgaard Struer 

Kenneth Jensen Ikast-Brande 

Peter Sinding Poulsen (2018) Horsens

Lasse Jacobsen (NFM) Viborg 

Eva Kanstrup Herning

Jonna Holm Pedersen KKR sekretariatet 

DASSOS (administrativ) Jesper Thyrring Møller (FMD) Struer

Kenneth Koed Norddjurs

Søren Liner Christensen Herning 

Carsten Wulff Randers 

Lone Rasmussen Skanderborg 

Lone Becker Kjærgaard Holstebro 

Mette Andreassen Viborg

Lotte Henriksen Aarhus

Christian Budde Opstrup KKR sekretariatet 

Hver kommune vælger en 
repræsentant til 
repræsentantskabet. Et af 
de kommunale 
bestyrelsesmedlemmer 
udpeges af den kommune, 
der yder det største bidrag 
til selskabet. De øvrige 
kommunale repræsentanter 
vælges af 
repræsentantskabet.

Midttrafiks 
bestyrelse

Region og kommuner er ejere af trafikselskabet 
Midttrafik, der har ansvar for den kollektive trafik i 
den midtjyske region. Selskabet ledes af en 
bestyrelse på 9 medlemmer, hvoraf de 7 er udpeget 
af kommunerne og to af regionen.

https://www.midttrafik.dk/om-midttrafik/bestyrelsen-for-midttrafik/


Den administrative styregruppe for DK-2020 Thomas Lindberg (med FMD) Skive

Henrik Seiding Aarhus

Claus Borg Lemvig

Søren Steendgaard Samsø

Marie Lindberg Tefre Horsens

Thomas Mikkelsen (sekr) Klimasekretariatet

Den strategiske styregruppe for GovTech Midtjylland Jesper Thyrring Møller Struer

Eva Kanstrup Herning

Lone Rasmussen Skanderborg

Brian Høyer Lorentsen KD-Net sekretariatet

SOSU - ankerkommune administrativt Silkeborg 

Specialuddannelsen for Borgernær sygepleje administrativt Silkeborg 

Pædagogområdet - ankerkommune administrativt Ringkøbing-Skjern 

KD-Net seminar Jan Kallestrup Favrskov

Kvartalsmødet udgør den politiske 
styregruppe for DK-2020. KD-Net 
udpeger 5 kommunale medlemmer 
til gruppen, heriblandt en 
medformand.

KD-Net udpeger tre medlemmer til 
den strategiske styregruppe, 
heriblandt formanden.  Projektet er 
iværksat for 3 års pilotperiode fra 
den 1. januar 2021.
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