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1. Godkendelse af dagsorden

Det indstilles, at KD-Net godkender dagsordenen

Referat:
Jesper Kaas Schmidt bød velkommen til mødet og særligt velkommen til Rasmus Møller
som er ny kommunaldirektør i Syddjurs Kommune. Derefter oplyste Jesper Kaas Schmidt
om, at mødet i dag er delt i to. Først er der ordinært møde og derefter er der det årlige
statusmøde. Endeligt oplyste Jesper Kaas Schmidt at dagsorden og bilag denne gang, og
fremover bliver fremsendt i link til KD-Nets hjemmeside på www.kd-net.dk.
KD-Net godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse af referatet fra mødet den 23. oktober 2020
Det indstilles, at KD-Net godkender referatet.

Referat:
KD-Net godkendte referatet.
Sagsfremstilling

Referat af møde i KD-Net den 23. oktober 2020 som blev udsendt den 2. november 2020 er vedlagt
som bilag.
./.

Referatet fra KD-Net mødet 23. oktober 2020

3. Orientering om KKR-Midtjyllands klimastrategi v. Jesper Kaas Schmidt
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning

Referat:
Jesper Kaas Schmidt orienterede om, at der på baggrund af høringen i kommunerne
tilføjes to spor. Ét med fokus på affaldshåndtering, herunder cirkulære ressourcer og plast,
og ét om vand herunder klimasikring mv.
KKR Midtjylland behandler strategien den 1. februar. Hvis KKR Midtjylland godkender de
fem spor, udarbejdes der efterfølgende en handlingsplan med nærmere beskrivelse af
organisering mv.
Sagsfremstilling

KKR Midtjylland har på en række møder forholdt sig til kommunernes klimadagsorden og rolle i den
grønne omstilling. På møde i KKR Midtjylland den 17. juni 2020, blev det besluttet at der skal
udarbejdes en klimastrategi for KKR Midtjylland. I den forbindelse var der planlagt en
klimakonference den 30. september 2020. Under hensyn til den aktuelle Covid-19 situation, blev
klimakonferencen imidlertid aflyst.
I stedet har der været iværksat en klimahøring, hvor kommunerne har haft mulighed for at komme
med input til KKR Midtjyllands klimastrategi.

2

På baggrund af høringen tegner der sig et billede af en række fælles temaer, som det anbefales
bæres ind i klimastrategien som spor. Det drejer sig primært om affaldssortering (plast) og vand.
Klimastrategien vil således komme til at indeholde 5 spor:
• DK2020
• Grøn Vækst
• Samarbejde
• Affaldshåndtering (plast/cirkulære ressourcer) – nyt spor
• Vand – nyt spor
Når klimastrategien er udarbejdet bliver der ligeledes udarbejdet en handlingsplan med nærmere
beskrivelse af organisering mv.

./.

Opsamling på KKR Midtjyllands klimahøring

4. Godkendelse af kommissorium for den administrative styregruppe for DK2020 v.
Thomas Lindberg

Det indstilles, at KD-Net godkender kommissorium for Administrativ Styregruppe for DK2020 og
tager orienteringen til efterretning.

Referat:
Jesper Kaas Schmidt orienterede om, at den administrative styregruppe for DK2020 har
fremsendt et kommissorium som KD-Net skal godkende.
Thomas Lindberg orienterede om, at arbejdet i styregruppen er kommet godt i gang, og at
den kommunale- og den regionale klimakoordinator arbejder godt sammen om opgaverne
og om kommunikationen med kommunerne. Der er opmærksomhed på kommunikation
med de kommuner, som ikke er med i dette rul.
Thomas Lindberg redegjorde for udfordringer med hensyn til tidsrammen, da det forventes
at KV21 kan betyde forsinkelse i forhold til vedtagelse af nye lokale planer.
Herefter drøftede KD-Net den kommende klimakonference, med DK2020 som
omdrejningspunkt, som arrangeres af kommunerne og Region Midtjylland i fællesskab.
Lars Keld Hansen gjorde i den forbindelse opmærksom på en allerede planlagt konference
i Lemvig med Coast2Coast projektet som omdrejningspunkt.
Jesper Kaas Schmidt samlede op på punktet ved at slå fast, at der er aftalt én konference,
som arrangeres af kommunerne og Region Midtjylland i fællesskab, og at det selvfølgelig er
vigtigt, at der foregår den nødvendige koordination i den forbindelse, og at formanden for
den administrative styregruppe for KD2020 har mandat fra KD-Net til at finde de
nødvendige balancer og arrangere klimakonferencen.
KD-Net godkendte kommissorium for den administrative styregruppe for DK2020 og tog
orienteringen til efterretning.
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Sagsfremstilling

20 af landets kommuner deltog i pilotfasen af DK2020, herunder fire midtjyske kommuner; Samsø,
Randers, Lemvig og Aarhus, som alle er ved at få godkendt deres klimahandlingsplaner ift. C40
byernes Climate Action Planning Framework model (CAPF).
Efter pilotfasen har i alt 46 af landets kommuner tilmeldt sig den efterfølgende projektperiode og
heraf er 10 kommuner fra Midtjylland med: Favrskov, Hedensted, Herning, Horsens, Odder,
Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer, Syddjurs og Viborg.
Kommunerne supporteres af den fælleskommunale klimakoordinator i Fælleskommunalt
Klimasekretariat i Midtjylland, som Aarhus Kommune er værtskommune for. Det sker i tæt samspil
med en række medarbejdere fra Region Midt og i tæt samarbejde med CONCITO, der har
projektledelsen for DK2020 projektet på nationalt plan.
Der er etableret en styregruppe og afholdt konstituerende styregruppemøde, hvor konstitueret
kommunaldirektør i Skive Kommune Thomas Lindberg deler formandskabet med Udviklingsdirektør i
Region Midt, Kim Kofod Hansen.
./.

Kommissorium for administrativ styregruppe for DK2020.

5. Status på Coronasituationen v. Pernille Blach Hansen og Flemming Storgaard
Det indstilles, at KD-Net drøfter sagen

Referat:
Pernille Blach Hansen fremlagde de aktuelle tal, og orienterede om, at presset er faldende
mht. indlagte. Samtidig falder også smittetallet, men man venter på udviklingen i B117 for
at se, om der skal ændres i beredskabsplanerne.
Flemming Storgaard orienterede om, at der mangler beredskabslæger i nogle kommuner.
På den baggrund drøftede KD-Net udfordringerne med hensyn til beredskabslæger.
Beredskabslæge-ordningen er en fælles aftale mellem kommuner, RM og PLO. Det blev
aftalt, at Flemmings folk og Region Midtjyllands folk tager den videre dialog med PLO om
beredskabslæger.
KD-Net drøftede desuden testkapaciteten. Pernille Blach Hansen oplyste i den forbindelse,
at der er ledig kapacitet på testområdet, og hun opfordrede kommunerne til at benytte
denne testkapacitet.
Pernille Blach Hansen orienterede i den forbindelse om, at der kommer en ny udbyder af
quick-test, og at der måske også følger et andet set-up med fra ministeriet, f.eks. i forhold til
prioritering af quick-test.
Generelt blev der udtrykt stor tilfredshed med samarbejdet med Region Midtjylland om test.
Dog var der opmærksomhed på, at kommunerne og Region Midtjylland med fordel kunne
samarbejde bedre om kommunikationen vedrørende test. Endelig var der opmærksomhed
på, at samarbejdet med de private leverandører af quick-test ikke er helt så godt.
Jesper Kaas Schmidt konkluderede, at det er imponerende hvad vi får udrettet i fællesskab,
men at der er en udfordring med kommunikationen. Pernille Blach Hansen og Jesper Kaas
Schmidt drøfter dette efter mødet, f.eks. med hensyn til kommunikationsindgangene.
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Efter mødet blev det oplyst, at KL og PLO har aftalt, at udpegelse af beredskabslæger i
Region Midt kan sættes i bero, så længe smittetallet er på det nuværende niveau.
Sagsfremstilling
Der orienteres om den aktuelle situation vedrørende Corona, herunder test, vaccination og der
lægges op til en drøftelse om tidlig udskrivning fra hospitalerne, hvis der er pres på kapaciteten.

6. Midttrafiks indtægtsfordelingsmodel v. Jesper Kaas Schmidt og Rasmus Møller
Det indstilles, at KD-Net drøfter processen frem mod den endelig beslutning om en
indtægtsfordelingsmodel.

Referat:
Jesper Kaas Schmidt indledte punktet ved at slå fast, at den nye indtægtsfordelingsmodel
har været et ønske fra bestillernes side, og er gjort mulig da langt hovedparten af rejserne
med Midttrafik købes via rejsekort eller den app-baseret løsning som give gode muligheder
for at bestemme rejsernes start- og slutpunkt.
I henhold til Midttrafiks vedtægter skal den nye indtægtsfordelingsmodel godkendes af
Midttrafiks repræsentantskab. Det sker på mødet den 18. juni 2021.
Midttrafik har udarbejdet en indfasningsmodel hvor indtægterne fordeles efter den nye
model i 2022, 2023 og 2024 med henholdsvis, 50 %, 75 % og 100 %. Frem til 2022
fordeles indtægterne efter den nuværende indtægtsdelingsmodel.
Dette er en vanskelig sag af flere grunde.
For det første omfordeles indtægterne fra Midttrafik hvilket får et positivt udfald for 6
kommuner (Favrskov, Norddjurs, Syddjurs, Ikast-Brande, Odder og Skanderborg) og et
negativt udfald for 11 kommuner. Det er særligt de store bybuskommuner, som skal betale.
Region Midtjylland får det bedste resultat ud af den nye indtægtsfordelingsmodel, med et
årligt plus på ca. 30. mio. kr. når modellen er fuldt indfaset.
For det andet ønsker Region Midtjylland en hurtigere indfasning. Regionsrådet behandlede
modellen på møde den 16. december 2020. Her godkendte regionsrådet den nye
indtægtsfordelingsmodel med den tilføjelse, at man ønsker, at indtægtsfordelingsmodellen
indføres hurtigst muligt.
Kommunerne ønsker ikke en hurtig indfasning, men i stedet en trinvis indfasning som
foreslået af Midttrafik.
Der er foreslået følgende proces:
• KD-Net møde den 22. januar 2021 – drøftelse af proces frem mod
Repræsentantskabets beslutning den 18. juni 2021.
• KD-Net møde den 9. april 2021 – forberedelse af sag til KKR møde den 23. april 2021.
• KKR møde den 23. april 2021 – orientering og drøftelse om Midttrafiks
indtægtsfordelingsmodel
• Endelig beslutning i Midttrafiks Repræsentantskab den 18. juni 2021
Herefter drøftede KD-Net sagen.
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Lasse Jakobsen orienterede om, at der fortsat arbejdes på at fastlægge fakta for den nye
model, og der er et møde herom i slutningen af januar 2021. Formålet med dette møde er
at blive enige om det faktuelle grundlag for den nye model.
Der var enighed om, at der nok kan blive enighed om fakta, men nok ikke om indfasning af
modellen.
Jesper Kaas Schmidt slog fast, at det er vigtigt, at der er enighed om det faktuelle, og at
eventuelle tekniske problemer løses inden KKRs behandling af sagen.
Rasmus Møller mindede om, at dette er en helt anden model end den tidligere
indtægtsfordelingsmodel. Man kan derfor ikke tale om, at man har betalt for meget tidligere,
fordi den tidligere indtægtsfordelingen jo netop var efter en anden model, som der var
enighed om.
Lone Lyrskov spurgte Pernille Blach Hansen, om der er planlagt besparelser på Midttrafik.
Pernille Blach Hansen svarede, at Midttrafik har vanskeligt ved at holde basisbudgettet, og
at der er usikkerhed om transportvanerne har ændret sig. Region Midt planlægger ikke med
reduktioner i budgettet til Midttrafik, men f.eks. covid19s betydning for unges benyttelse af
kollektiv trafik kan på sigt give økonomiske udfordringer.
Pernille Blach Hansen slog fast, at Region Midtjylland støtter den nye
indtægtsfordelingsmodel, men ønsker en hurtigere indfasning.
KD-Net godkendte processen og den foreslåede indfasning af modellen over tre år. KD-Net
støtter ligeledes arbejdet med at finde en faktabaseret fordelingsnøgle.

Sagsfremstilling

Repræsentantskabet i Midttrafik skal træffe en endelig beslutning om ændring af
indtægtsfordelingsmodellen i juni 2021.
Claus Wistoft fmd. for Midttrafiks bestyrelse har i den anledning henvendt sig til formanden for KKR
for at høre, om KKR Midtjylland kan bistå i processen frem mod den endelige beslutning i
Repræsentantskabet den 18. juni 2021. Lignende henvendelse er rettet til Region Midtjylland.
Der var derfor møde i Trafikstyregruppen den 4. december 2020, hvor repræsentanter fra Midtttrafik
redegjorde for modellen for fordelingen af indtægter og indfasning og hvor der efterfølgende var
mulighed for drøftelse, jf. vedlagte referat, samt plancher fra mødet.
Indtægtsmodellen vil som foreslået fordele ca. 30 mio. fra kommunerne til regionen.
Favrskov, Norddjurs, Syddjurs, Ikast-Brande kommuner kommer ud af det med positive resultater,
alle andre med negative resultater, især de større bykommuner. Midttrafiks bestyrelse og
Repræsentantskab har godkendt, at indtægtsfordelingsmodellen indfases fra 2022 og til og med
2024.
Det kan oplyses, at en mere databaseret model, har været et ønske fra bestillernes side i bl.a.
forbindelse med indførelse af rejsekortet i Midttrafik.
På mødet i Trafikstyregruppen den 4. december 2020 blev følgende besluttet:
• Midttrafik udarbejder en samlet FAQ (udarbejdes efter mødet med kommunerne den 27. januar
2021)
• Midttrafik inviterer de kommunerne til et møde, hvor man har mulighed for at stille spørgsmål til
modellen og data-grundlaget i løbet af december/januar.
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•

Derefter er der en tidsperiode henimod sommer, hvor de politiske drøftelser foregår i regi af KKR
og KD-Net.

KD-net bedes derfor drøfte følgende proces frem mod Repræsentantskabsmødet den 18. juni 2021.
Forslag til proces:
•
•
•
•

KD-Net møde den 22. januar 2021 – drøftelse af proces frem mod Repræsentantskabets
beslutning den 18. juni 2021.
KD-Net møde den 9. april 2021 – forberedelse af sag til KKR møde den 23. april 2021.
KKR møde den 23. april 2021 – orientering og drøftelse om Midttrafiks indtægtsfordelingsmodel
Endelig beslutning i Midttrafiks Repræsentantskab den 18. juni 2021

Det oplyses, at:
•
•

./.
./.
./.
./.
./.
./.
./.

Midttrafiks repræsentantskabet godkendte forslaget til model for indtægtsfordeling og indfasning
på møde den 11. december 2020
Regionsrådet behandlede model til indtægtsfordeling og indfasning heraf på møde den 16.
december 2020

Repræsentantskabet 2018 - 2021 - Midttrafik
Dagsordener og referater for regionsrådet - Region Midtjylland (rm.dk)
Referat af møde i trafikstyregruppen den 4. december 2020
Slides vedr. model for indtægtsfordeling
Midttrafik indtægtsfordeling FAQ
Notat om datadrevet model - Midttrafik
Notat om passagertællinger i indtægtsfordelingsmodellen

7. Godkendelse af resultatkontrakt 2021 mellem KKR Midtjylland og Erhvervshus
Midtjylland v. Lars Møller
Det indstilles, at KD-Net drøfter resultatkontrakten med henblik på KKR Midtjyllands politiske
godkendelse

Referat:
Jesper Kaas Schmidt noterede at det er lykkes for Jan Kallestrup og Lars Møller at få
resultatkontrakten ned på 9 sider.
Herefter orienterede Lars Møller om hovedelementerne i den nye kontrakt.
KD-Net godkendte resultatkontrakten.
Sagsfremstilling
Den administrative styregruppe på erhvervsfremmeområdet fremlægger forslag til Resultatkontrakt
2021 mellem KKR Midtjylland og Erhvervshus Midtjylland til drøftelse med henblik på indstilling til
KKR. Resultatkontrakten for 2021 mellem Erhvervshus Midtjylland og de midtjyske kommuner skal
behandles på KKR Midtjyllands møde den 1. februar 2021.
I forbindelse med behandlingen af resultatkontrakten for 2020 blev det besluttet, at
resultatkontrakten for 2021 skulle afkortes, med sigte på at lave en mere politisk tilgængelig
resultatkontrakt, hvor mål-delen håndteres i et særskilt bilag.
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KKR Midtjylland rejste på møde den 13. november 2020 følgende opmærksomhedspunkter, som er
indarbejdet i resultatkontrakten:
•
•
•
•

./.

Fortsat mulighed for at kommuner kan indgå aftale om lokale fokusområder m Erhvervshuset
(indenfor rammerne af resultatkontrakten)
Fokus på grøn omstilling af virksomhederne
Fortsat fokus på synlighed af og fra Erhvervshuset
Fokus på et stærkt samarbejde med den lokale erhvervs-service

Udkast til resultatkontrakt 2021 mellem KKR Midtjylland og Erhvervshus Midtjylland

8. Orientering om udpegning af regionale fyrtårne i Midtjylland v. Lars Møller
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning

Referat:
Lars Møller orienterede om status og processen. På baggrund en høring i kommunerne, er
der kommet 14 bud på regionale fyrtårne. På baggrund af de indkommende svar, er det
valgt at fokusere på Water Vally i kombination med Klimatorium.
Pernille Blach Hansen argumenterede for, at man bør afsøge muligheden for at vi kan få to
fyrtårne. Måske er adgang til flere penge ved to fyrtårne.
Jens Peter Hegelund Jensen bød ind med et fyrtårn med fokus på digitalisering. Helt
konkret arbejder Ringkøbing-Skjern på Digital lab. Der arbejdes videre med Digital Lab
uanset om det bliver fyrtårn og andre må gerne være med. Jens Peter Hegelund Jensen
argumenterede for mange spændende udviklingsperspektiv i forhold til digitalisering og
ønsker to fyrtårne. Hvis digital lab er stærkt nok til at udgøre et fyrtårn, bør det komme med.
Hvis ikke, skal det ikke med.
Jesper Kaas Schmidt orienterede om, at i de øvrige KKR geografier tegner der sig et klart
billede af ét fyrtårn pr. erhvervshus, så når der henvises til at KKR Syddanmark har to
fyrtårne, så skyldes det, at de har to erhvervshuse. Hvis der åbnes for flere fyrtårne, kan
der komme flere ønsker.
Jan Kallestrup hældte mest til at fokusere indsatsen. Mht. Water Vally er der fokus på
virksomhedernes inddragelse. Mange kommuner kan bakke op om dette. Desuden er det
uvist hvordan midlerne bliver fordelt. Det kan betyde, at der er færre midler til hvert fyrtårn,
hvis der meldes to fyrtårne ind.
Lars Møller orienterede om, at det er bestyrelsen som tager beslutningen vedrørende de
regionale fyrtårne, mens KKR er rådgivende, og at det er bestyrelsens holdning, at de vil gå
efter to fyrtårne.
Jesper Kaas Schmidt kvitterede for de gode input og orienterede om, at KKR
formandskabet i udgangspunktet ønsker at fokusere på ét fyrtårn.
Sagsfremstilling
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Bestyrelsen i Erhvervshus Midtjylland har i december 2020 gennemført en høringsrunde, med
henblik på at få nye forslag til midtjyske fyrtårnsinitiativer, der har formatet til at samle hele regionens
19 kommuner.
KKR Midtjylland drøftede på møde den 9. september 2020 status på de regionale fyrtårne. Her var
konklusionen at fyrtårnene bør samtænkes med de midtjyske styrkepositioner, med særlig fokus på
henholdsvis fødevarer/industri, energi/klima og vandteknologi. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
har besluttet at afsætte op til 50 mio. kr. i 2021 til en pulje, der skal sætte fyrtårnsinitiativerne i gang.
Bestyrelsen besluttede ligeledes at prioritere midler til fyrtårnsinitiativer i 2022 og 2023 med henblik
på at understøtte opbygningen af en langvarig indsats.
Den nedsatte baggrundsgruppe bag Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse har den 12. januar 2021
indstillet nedenstående Midtjysk fyrtårnsinitiativ til bestyrelsen. Når Erhvervshus Midtjyllands
bestyrelse har behandlet indstillingen til midtjysk fyrtårnsinitiativ har KKR Midtjylland efterfølgende
en drøftelse heraf på møde 1. februar 2021, hvorefter den meddeles Danmarks
Erhvervsfremmebestyrelse:
•
•

Tema: Bæredygtighed / klima med særlig fokus på vand/vandhåndtering
Prioriteret forslag under teamet: Water Valley Denmark i kombination med Klimatorium

Centrale kriterier:
•
•
•
•

./.
./.

Fyrtårnet skal have geografisk bredde i Midtjylland, dvs. at det prioriterede forslag skal være
åben over for samarbejde med andre midtjyske initiativer inden for temaet (eks. i relation til
Ferskvandscentret i Silkeborg og Greenlab i Skive)
Det prioriterede forslag skal være åben over for vækst- og udviklingspotentialer i små og
mellemstore virksomheder
Kvalificeret arbejdskraft og uddannelsesmæssige perspektiver er vigtige ift. det midtjyske
fyrtårnsinitiativ.
Fyrtårnet har i sin organisering og strategi også fokus på brugerne dvs. at understøtte
ressourceeffektivt vandforbrug, recirkulering m.v. (fx rengøringsteknologi, anvendelse af
sidestrømme) i virksomheder inden for avanceret produktion, fødevareindustri og andre
midtjyske styrkepositioner.

Notat om Water Vally
Notat om Klimatorium – et grønt erhvervsudviklingsfyrtårn

9. Arbejdsmarkedsområdet - Status på samarbejdet mellem KKR, RAR og Region
Midtjylland om unge-initiativer v. Erik Hattens
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning

Referat:
Erik Hattens orienterede om status på samarbejdet om unge uden uddannelse og
beskæftigelse, som blev skudt i gang ved konferencen i efteråret 2019.
Der foreligger nu et indsatskatalog og en rapport fra Realize. KKR drøfter emnet den 1.
februar 2021.
Den aftalte konference fremrykkes til juni 2021.
Jesper Kaas Schmidt slog fast, at der samarbejdet om de udsatte unge fortsættes, hvor
parterne har fælles berøringsflader, men at der skal fokuseres på samarbejde og ikke en
fælles ungestrategi.
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Pernille Blach Hansen kvitterede ved at slå fast, at det er vigtigt, at vi laver det rigtige for de
rigtige, og at Region Midtjylland gerne indgår i et samarbejde.
Jesper Kaas Schmidt konkluderede, at der bliver et oplæg på KKR Midtjyllands møde den
1. februar, hvorefter samarbejdsfladerne drøftes.
KD-Net tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling

35.000 unge i regionen er hverken i gang med uddannelse eller i beskæftigelse. Derfor står
kommunerne (KKR Midtjylland), De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) i Østjylland og Vestjylland
samt Region Midtjylland sammen om den nye ambition der sikrer samarbejde på tværs.
Der er bl.a. udarbejdet et indsatskatalog som kommunerne kan lade sig inspirere af. Derudover er
der aftalt et fælles ungetopmøde mellem parterne i efteråret 2021. KKR Midtjylland har en
temadrøftelse den 1. februar 2021 omkring problematikken med udsatte unge gruppen, hvor de bl.a.
får et oplæg med afsæt i den gennemførte ungeanalyse fra Realize, ligesom de skal drøfte temaer til
omtalte ungetopmøde. Derudover skal KKR drøfte, om der sammen med Region Midtjylland skal
udarbejdes en ungestrategi.
./.
./.

Analyse af unges udbytte og læring i praktik og job
Indsatskatalog på ungeområdet

10. Analyse af behovet for velfærdsuddannede v. Lars Møller.
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning

Referat:
Lars Møller orienterede om, at vi de sidste par valgperioder har udarbejdet analyser af
behovet for velfærdsuddannede, og at disse analyser udgør et meget vigtigt grundlag for de
faglige vurderinger i forbindelse med dimensioneringerne. Selvfølgelig sker der
efterfølgende altid noget politisk.
KD-Net bakkede op om både en ny analyse og en pilotundersøgelse.
Sagsfremstilling

Uddannelsesudvalget under KKR Midtjylland har drøftet behovet for en ny undersøgelse af behovet
for velfærdsuddannede på mødet den 2. december 2020. Her var der enighed om, at det giver god
mening at udarbejde en rapport til næste valgperiode.
Uddannelsesstyregruppen drøftede ligeledes behovet for en ny analyse på mødet den 7. januar
2021. Her var det vurderingen, at analysen af behovet for velfærdsuddannede er et godt og
nødvendigt redskab i forhold til dimensioneringen, da den giver et solidt fagligt grundlag at vurdere
dimensioneringen ud fra.
Finansieringen af analysen blev sidste gang delt mellem VIA, SOSU-skolerne, STAR Nord, Region
Midtjylland og Kommunerne.

Fordelingen af udgifterne til analysen blev aftalt således:
VIA University College

50.000 kr.
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STAR Nord

50.000 kr.

SOSU skolerne

80.000 kr.

KKR Midtjylland/Region Midtjylland

138.450 kr. hver.

Den samlede aftalesum for sidste analyse udgjorde 456.900 kr. ekskl. moms.

Pilotundersøgelse i samarbejde med VIA

VIA ser derfor positivt på, at indgå i et samarbejde med kommunerne om udarbejdelse af en
pilotundersøgelse af behovet for pædagoger inden næste års dimensionering.
VIA og kommunerne fik ligeledes udarbejdet en analyse af behovet for pædagoger op til
indeværende valgperiode. Udgiften til pilotundersøgelsen blev delt ligeligt mellem de to parter, og
beløb sig totalt til ca. 100.000 kr.

11. Orientering om dimensionering af pædagoguddannelsen v. Lars Møller
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning

Referat:
Lars Møller orienterede om status på dimensionering af pædagoguddannelsen, herunder
om at fremrykningerne af indfasningen minimumsnormeringerne i flere kommuner har
betydning for dimensioneringen.
Lars Clement orienterede om, at der mangler pædagoger på det voksne specialiseret
område og om, at det er vigtigt, at dette område ikke bliver klemt.
Lars Møller forklarede, at der er fokus på om fordelingen mellem specialiseringerne er
korrekt.
KD-Net tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På møde i Uddannelsesudvalget den 2. december 2020 drøftede udvalget dimensioneringen af
pædagoguddannelsen. Der var et ønske om, at dimensioneringen skal øges, og at
dimensioneringen af pædagoguddannelsen skal være mere ambitiøs end de 11 pladser som VIA har
foreslået.
Det blev aftalt, at KKR formandskabet skulle drøfte dimensioneringen med VIA og på baggrund heraf
indstiller en øgning i antallet af studiepladser.
Efter mødet med VIA kan det oplyses, at KKR formandskabet indstiller følgende:
• At der optages 35 ekstra studerende, fordelt således:
o Pædagoguddannelse i Viborg:8
o Pædagoguddannelse i Ikast: 10
o Pædagoguddannelse i Randers: 10
o Pædagoguddannelse i Århus: 6
o Pædagoguddannelse i Horsens: 1
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I sommer 2020 blev der ekstraordinært etableret 11 nye studieplader. Disse pladser
permanentgøres hermed og er inkluderet i de 35 studiepladser.
Fordelingen 2020/2021 og 2021/2022 ser herefter således ud:
Optagelse 2020/2021
(øgning i forhold til optag
2019/2020)
Uddannelsessted

Inkl.5 pct.

Holstebro

172

Viborg

228

Ikast

128

Randers

130 (6)

Grenaa

32

Aarhus

452 (6)

Horsens

152 (8)

Ialt

1294

Optagelse 2021/2022
(øgning i forhold til optag
2020/2021)

172
236 (8)
138 (10)
140 (10)
32
458 (6)
153 (1)
1329

Endvidere indstilles, at VIA arbejder videre med at etablere merithold således, at der optages 90
ekstra studerende i 2020, fordelt således:
– 20-30 deltagere i samarbejde mellem Ikast og Holstebro
– 20-30 deltagere i Horsens
– 20-30 deltagere i Viborg
(VIA har i efteråret 2020 optaget 68 nye meritpædagogstuderende)
Næsten 100% af de studerende der optages på merituddannelsen, er allerede i arbejde på det
pædagogiske arbejdsmarked. Uddannelsen er med til at opkvalificere nuværende medarbejdere.
Merituddannelsen varer 3 år, mens man arbejder i en institution.
Desuden arbejder VIA for, at der etableres en ny merituddannelse for ledige akademikere Den tager
2,5 år. De studerende ansættes af kommunerne samtidig med at uddannelsen gennemføres. Der er
mulighed for yderligere 30 studiepladser.

12. Dimensionering af sygeplejerskeuddannelsen v. Lars Møller

Det indstilles, at KD-net godkender forslaget til en opdimensionering af sygeplejerskeuddannelsen

Referat:
Lars Møller orienterede om dimensioneringen af sygeplejerskeuddannelsen. Grundlaget for
dimensioneringen er, at der mangler sygeplejersker. Samtidigt rejser Lars Møller en
opmærksomhed på at øget dimensionering også betyder øget behov for
vejledningsressourcer. Det er nødvendigt at der følger midler med til at håndtere flere
studerende, f.eks. i forhold til vejledning.
Pernille Blach Hansen støtter punktet. Region Midtjylland har mange studerende, og er i
dialog med VIA om vejledninger som ligger ud den almindelige arbejdstid. Endelig gjorde
Pernille Blach Hansen opmærksom på fordeling af praktikpladser som lige nu er 30/70.
KD-Net godkendte dimensioneringen.
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Sagsfremstilling

VIA har henvendt sig til KKR formandskabet og regionsrådsformanden og bedt om en positiv
tilkendegivelse til at øge sygeplejerskeuddannelsen med 65 studiepladser fra sommeren 2021.
Hvis kommunerne og regionen kan støtte at antallet af studiepladser øges, kan VIA indsende en
ansøgning herom til Uddannelses- og forskningsministeriet.
Uddannelsesstyregruppen drøftede sagen på møde den 7. januar 2021 og indstiller på baggrund, at
der gives en positiv tilkendegivelse til øgningen med den bemærkning, at der skal ses på
vejledningsressourcer til det øgede antal studerende i kommunerne.
./.

Henvendelse fra VIA til RM og KKR Midtjylland vedr. dimensionering

13. Godkendelse af midlertidig kontrakt vedr. HjerteKomMidt i 2021 v. Flemming
Storgaard
Det indstilles, at KD-Net godkender en midlertidig kontrakt i 2021 vedr. HjerteKomMidt

Referat:
Flemming Storgaard orienterede om, at den midlertidige kontrakt er drøftet i KOSU som
indstiller at den godkendes. Den midlertidige kontrakt dækker 2021, og det det øgede
budget skyldes øget support. Flemming Storgaard orienterede desuden om, at der i 2020
er et mindreforbrug af support. Kommunerne ønsker at disse midler bruges til
udviklingsarbejde.
KD-Net godkendte den midlertidige kontrakt vedr. HjerteKomMidt..
Sagsfremstilling

KOSU har drøftet sagen på mødet den 18. januar 2021. KOSU lægger op til, at der indgås en
midlertidig kontrakt for HjerteKomMidt i 2021, mens der arbejdes for en nyt opsætning for
databasen.
Den midlertidige kontrakt afspejler udgiftsniveauet fra de tidligere år.
Det er hensigten, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der i første omgang alene består af
kommunale repræsentanter, som skal komme med et bud på det fremtidige organiseringen
vedrørende HjerteKomMidt.
Grundet indarbejdelse af supportdelen, udgør udgiften til HjerteKomMidt i 2021 342.000 kr. Aftalen
er godkendt i følgegruppen for HjerteKomMidt.
Formand for KD-Net underskriver kontrakten når den er godkendt af KOSU.

14. Orientering om partnerskab for tobaksfri ungdomsuddannelser v. Flemming Storgaard
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen om partnerskab for tobaksfri ungdomsuddannelse til
efterretning
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Referat:
Flemming Storgaard orienterede om at partnerskabet er tværsektorielt. Sagen
dagsordenssættes på næste møde i KKR Midtjylland den 1. februar 2021.
KD-Net tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling

På Sundhedskoordinationsudvalgets møde 9. december 2020 godkendte man Partnerskab for
tobaksfri ungdomsuddannelser.
Partnerskabet er en tværsektoriel indsats, der skal medvirke til at understøtte implementeringen af
tobaksfri skoletid på ungdomsuddannelserne, som blev indført ved lov fra 1. august 2020. Derudover
er forebyggelsesindsatsen og i første omgang forebyggelse af rygning et af de prioriterede
indsatsområder i den midtjyske sundhedsaftale 2019 – 2023. Partnerskabet samler de forskellige
aktører og bygger ovenpå igangværende indsatser på tobaksforebyggelsesområdet, med en fælles
vision om at ingen unge skal begynde at ryge eller være afhængige af tobak. Partnerskabet
udgøres af de midtjyske kommuner, Region Midtjylland, Kræftens Bekæmpelse,
ungdomsuddannelserne og FGU´erne i den midtjyske region.
Forebyggelse af tobaksforbrug er en prioriteret politisk indsats i mange kommuner og i regionen.
Både i forhold til medarbejdere og borgere. Partnerskabet, med dets afsæt i
Sundhedskoordinationsudvalgets beslutning, bør derfor anskues som et fælles politisk initiativ på
tværs af kommuner og region i bekæmpelsen af tobak blandt børn og unge. For at fremme denne
dagsorden vil der bliver orienteret om perspektiverne ved partnerskabet på det førstkommende
møde i KKR Midtjylland i 2021 og i Regionsrådet.
Omdrejningspunktet for partnerskabet er en hjemmeside, som er udviklet til ungdomsuddannelserne.
Hjemmesiden samler de eksisterende ressourcer på området, herunder erfaringer, viden, redskaber
til implementering, kontaktoplysninger og meget andet af relevans for ungdomsuddannelserne.
Hjemmesiden skal understøtte, at alle kan få succes med at implementere tobaksfri skoletid.
Foruden hjemmesiden vil et centralt element være netværksopbygning mellem partnerne. Dette for
at sikre videndeling og kendskab på tværs af sektorer og geografi.
Der er nedsat en administrativ styregruppe, der har det overordnede ansvar for udviklingen af
partnerskabet. Derudover er det forventningen, at man lokalt i kommunerne, på
uddannelsesinstitutionerne og i region aktivt deltager i partnerskabet for understøtte
implementeringen af tobaksfrie ungdomsuddannelser.
Partnerskab for tobaksfri ungdomsuddannelser dagsordenssættes på KKR Midtjyllands møde 1.
februar med henblik på kommunal tilslutning til partnerskabet.
Økonomi
Sundhedsstyregruppen har på møde 20. november 2020 besluttet, at implementeringen og driften af
partnerskabet understøttes med 100.000 kr. årligt i tre år. Det forventes, at der skal bruges ca. 10
timer om ugen til driften af partnerskabet og herunder udgifter til etablering og drift af hjemmesiden.
Midlerne findes i beredskabspuljen under Folkesundhed i Midten.
./.

Link til partnerskabsaftalen:
https://www.rm.dk/api/NewESDHBlock/DownloadFile?agendaPath=%5C%5CRMAPPS0221.onerm.
dk%5CCMS01EXT%5CESDH%20Data%5CRM_Internet%5Cdagsordener%5CSundhedskoordination%202020%5
C09-12-2020%5CAaben_dagsorden&appendixId=290912
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15. Drøftelse af samarbejde om sprogstrategi v. Pernille Blach Hansen
Det indstilles, at sagen drøftes

Referat:
Pernille Blach Hansen orienterede om, at Rådet for Fremtidens kompetencer kan
igangsættes initiativer. Her har der været enighed om fokus på sprog. Samtidigt fornemmes
det, at erhvervslivet efterspørger både tysk og fransk.
Det er nødvendigt med et samarbejde på sprogområdet. Region Midtjylland inviterer til et
samarbejde med de kommuner som ønsker at være med. Det er en invitation til et
samarbejde om et område, som kan blive vigtigt. Måske kan der sættes en national
dagsorden på dette område.
Rasmus Møller, som har været én af kommunernes repræsentant i Rådet for fremtidens
Kompetencer, udtrykte enig i, at sprog er et væsentligt område, men også at det er
vanskeligt at sige, hvor stor udfordringen er.
Jesper Kaas Schmidt samlede op på drøftelserne ved at slå fast, at der er brug for endnu
en drøftelse med de kommunale repræsentanter i Rådet for Fremtidens kompetencer,
inden der endeligt tages stilling.
Pernille Blach Hansen udtrykte forståelse for dette synspunkt og sagde, at hvis de
kommunale medlemmer af Rådet for fremtidens Kompetencer har brug for faglige input,
stilles disse naturligvis til rådighed.
Jesper Kaas Schmidt konkluderede, at hvis de kommunale medlemmer siger god for
sprogstrategien, så er der opbakning til samarbejde om sprogstrategien.
Sagsfremstilling

Rådet for Fremtidens Kompetencer har nedsat et sprogudvalg og vedtaget en regional sprogstrategi,
der peger på behovet for at styrke sprogfagene i både grundskolen og på ungdomsuddannelserne.
Hvis der ikke gøres noget på området, kan vi i en ikke så fjern fremtid, stå med et alvorligt problem i
form af mangel på sproglige kompetencer samt manglende sproglærere på alle
uddannelsesniveauer.
Region Midtjylland ønsker på den baggrund en drøftelse af hvordan kommunale og regionale
indsatser kan forenes.
./.
./.
./.

Den Midtjyske Strategi for Fremmedsprog
Medlemmer af det regionale sprogudvalg
Medlemmer af Rådet for Fremtidens Kompetencer

16. Godkendelse af kommissorium for GovTech Midtjylland v. Jesper Thyrring Møller
Det indstilles, at KD-Net godkender kommissorium for GovTech Midtjylland

Referat:
KD-Net godkendte kommissoriet.
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Sagsfremstilling
På møde i KD-Net den 23. oktober 2020, besluttede 16 kommuner og Region Midtjylland at etablere
GovTech Midtjylland. På samme møde besluttede KD-Net den økonomiske fordeling mellem
kommunerne og Region Midtjylland.
GovTech Midtjylland startede den 1. januar 2021, og tiltaget er iværksat af KD-Net for en 3 årig
periode.
Der er udarbejdet et kommissorium for GovTech Midtjylland, som den strategiske styregruppe
behandlede på gruppens første møde den 6. januar 2021.
./.

Kommissorium for GovTech Midtjylland

17. Orientering om dialog mellem DKS og DASSOS vedr. organisering af
samarbejdsstruktur v. Flemming Storgaard og Jesper Thyrring Møller
Det indstilles, at KD-net tager orienteringen til efterretning

Referat:
Flemming Storgaard forklarede, at formålet er at genbesøge alle fora med henblik på at
overveje om det er en optimal organiseringen. Der bliver fremlagt noget for KD-Net på et
senere møde.
KD-Net tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling

Med henblik på at afstemme kommunernes ønsker til organisering af samarbejdsstruktur og
styregrupper frem mod næste valgperiode, har formandskaberne for KOSU og DASSOS taget
initiativ til en fælles temadrøftelse.
Formålet med den fælles temadrøftelse mellem direktørerne i DASSOS og DKS er at:
• Genbesøge organiseringen af de eksisterende samarbejdsfora på social- og sundhedsområdet
• Skabe overblik over alle fora med kommunal deltagelse med henblik på at vurdere fortsat
relevans, kommunal strategisk interesse og repræsentation
• Allokere direktørernes ressourcer mest optimalt
• Drøfte setup for dialog om psykiatrien mellem region og kommuner
Drøftelserne af en ny samarbejdsstruktur skal også ses sammen med en eventuelt kommende
sundhedsreform.
Processen er at KD-Net forelægges et beslutningsoplæg vedrørende organisering af
samarbejdsstruktur på mødet den 20. august 2021. Dette med henblik på at evt. strukturændringer
kan træde i kraft parallelt med den nye valgperiode.

18. Udpegninger

Det indstilles, at KD-Net godkender udpegningerne
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Referat:
KD-Net godkendte udpegningerne.
Sagsfremstilling
• Uddannelsesstyregruppen

Rasmus Møller er stoppet i Favrskov Kommune. Pladsen i Uddannelsesstyregruppen er først
tilbudt Favrskov Kommune, som indstiller Hans Minor Vedel til pladsen i
Uddannelsesstyregruppen. Udpegningen er gældende for resten af denne valgperiode.

•

•

Rådet for Fremtidens Kompetencer

Rasmus Møller er stoppet i Favrskov Kommune. Pladsen i Rådet for Fremtidens Kompetencer
er først tilbudt Favrskov Kommune, som indstiller Hans Minor Vedel til pladsen i Rådet for
Fremtidens Kompetencer.

Styregruppen for Kulturens betydning for bæredygtig udvikling i Landdistrikter

Lisbeth Gormsen er stoppet i Holstebro Kommune pr. den 31. december 2020. Pladsen i
styregruppen for kulturens betydning for bæredygtig udvikling i landdistrikter er først tilbudt
Holstebro Kommune, som indstiller Kultur og Fritidschef Henrik Schou Zacho til pladsen.

19. Foreløbige punkter til KKR-mødet den 1. februar 2021
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning.

Referat:
KD-Net tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Der er foreløbigt følgende sager til dagsordenen for KKR's møde den 1. februar 2021.
•
•
•
•
•
•
•
•

Temadrøftelse omkring udsatte unge i Midtjylland (afrapportering på partnerskab ml. KKR,
regionen og RAR om fælles ungeindsats)
Resultatkontrakt 2021 for Erhvervshus Midtjylland
Regionale fyrtårne for Midtjylland
KKR Midtjyllands Klimastrategi
Dimensionering af pædagoguddannelse
Opdimensionering af sygeplejerskeuddannelsen
Praksisplanudvalgets praksisplan
Udpegelse af ny repræsentant til Erhvervshus Midtjylland (DE)
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20. Kommende møder

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

Referat:
KD-Net tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling
Mødekalender for KKR Midtjylland 2021
•
•
•
•
•

1. februar
23. april
8. juni
30. august
11. oktober

Mødekalender for KD-Net 2021
•
•
•
•

9. april
21. maj
20. august
24. september

Desuden i 2021
•
•
•
•
•
•
•
•

Kvartalsmøde den 26. januar
Kvartalsmøde 1. marts
Kontaktudvalget 12. marts
Januarkonference den 11. maj 2021
Kvartalsmøde 4. oktober
Kontaktudvalget den 4. oktober
Klimatopmøde efterår 2021
Ungetopmøde efterår 2021

21. Eventuelt
Referat:
Intet at referere.
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