Referat af møde i
kommunaldirektørnetværket i den
midtjyske region, den 9. april 2021
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1. Godkendelse af dagsorden v. Jesper Kaas Schmidt
Det indstilles, at KD-Net godkender dagsordenen.
Referat
Dagsordenen blev godkendt

2. Godkendelse af referatet fra mødet den 22. januar 2021 v. Jesper Kaas Schmidt
Det indstilles, at KD-Net godkender referatet.
Referat
Jesper Kaas Schmidt orienterede om, at referatet blev justeret den 1. februar på baggrund
af et ønske fra Pernille Blach Hansen om justering af en sætning i punktet om Midttrafiks
Indtægtsfordelingsmodel.
Sætning: “Det betyder, at der kan komme yderligere reduktioner” blev ændret til: “Region
Midt planlægger ikke med reduktioner i budgettet til Midttrafik, men fx covid19s betydning
for unges benyttelse af kollektiv trafik kan på sigt give økonomiske udfordringer“.
Referatet blev godkendt.
Sagsfremstilling
Referat af møde i KD-Net den 22. januar 2021 som blev udsendt den 29. januar 2021, og
justeret den 1. februar kan læses her.

3. Drøftelse af KKR-Midtjyllands klimahandleplan v. Jesper Kaas Schmidt
Det indstilles, at KD-Net:
• Drøfter og godkender udkastet til KKR Midtjyllands klimahandleplan og den foreslåede
organisering.
• Godkender sammensætningen af Den Administrative Klimastyregruppe.
Referat
Jesper Kaas Schmidt indledte punktet ved at slå fast, at der i mange konkrete projekter er
et godt samarbejde med Region Midtjylland, og at der arbejdes på at planlægge en
klimakonference i 2021 (den 18. og 19. august) i samarbejde mellem Kommunerne og
Region Midtjylland. Klimakonferencen består af to dele. En del i Klimatorium i Lemvig som
arrangeres omkring Coast2Coast, og en del i Skive, som også er den udskudte KKR
Klimakonference. Der arbejdes på, at de to dele bindes sammen virtuelt.
Jesper Kaas Schmidt orienterede herefter om, at Klimahandleplanen på den
indholdsmæssige side bygger på nogle af de gode initiativer, som allerede er i gang. Det er
f.eks. Coast2Coast, DK2020, ECSMV og vores samarbejde med Erhvervshus Midtjylland.
På affaldsområdet er der ikke ét projekt, men snarer en række projekter og interessenter
som byder ind på opgaven.
Med hensyn til organisering foreslås der en organisering, hvor KKR formandskabet udgør
den politiske styregruppe, og KD-Net formandskabet udgør den administrative styregruppe.
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Desuden nedsættes en administrativ klimastyregruppe, som følger projekter under de spor,
der ikke omhandler erhvervsfremme, da der på erhvervsfremmeområdet er en
velfungerende organisering med den administrative styregruppe for
erhvervsfremmeområdet.
Klimastyregruppen udgøres af:
•
•
•
•
•

Thomas Lindberg (FMD), Skive Kommune
Henrik Seiding, Aarhus Kommune
Claus Borg, Lemvig Kommune
Søren Steensgaard, Samsø Kommune
Marie Lindberg Tefre, Horsens Kommune

Herefter orienterede Thomas Lindberg yderligere om indholdet i sporerne, særligt
”Affaldssporet” og ”Vandsporet”, som er nye i forhold til det første udkast til en
klimahandleplan.
Pernille Blach Hansen udtrykte tilfredshed om samarbejdet med kommunerne på
klimaområdet, men at Region Midtjylland gerne havde været mere involveret i
organiseringen omkring klimasamarbejdet. Samtidig pointerede Pernille Blach Hansen, at
flere af de nævnte projekter drives af Region Midtjylland.
Lars Møller bakkede op om den foreslåede organisering og sagde, at Den Administrative
Styregruppe for Erhvervsfremme primært har fokus på erhvervsfremmedelen, og at
projekterne herunder i overvejende grad er i drift. Projekterne under Den Administrative
Klimastyregruppe er i højere grad under udvikling.
På den baggrund opfordrede Lars Møller til, at den endelige organisering af klimaområdet
evalueres indenfor det første år.
Jesper Kaas Schmidt konkluderede, at klimaområdet er et kommunalt ansvarsområde.
Jesper Kaas Schmidt understregede i den forbindelse, at Region Midtjylland sidder med i
Styregruppen for DK2020. Her er der god mulighed for at drøfte de klimaprojekter som
Region Midtjylland har en central position i.
Jesper Kaas Schmidt konkluderede videre, at der er opbakning til klimahandleplanen, og at
KD-Net drøfter organiseringen efter kommunalvalget.
KD-Net godkendte nedsættelse af Den administrative Klimastyregruppe.
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.
Formålet med klimasamarbejdet i regi af KKR Midtjylland er, at understøtte, koordinere og
styrke samarbejdet mellem kommunerne og på tværs af KKR-geografien.
Fokus i KKR Midtjyllands klimahandleplan
KKR Midtjylland har besluttet at klimahandleplanen skal indeholde fem overordnede spor.
De fem spor er:
•
•

DK2020
Grøn Vækst
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•
•
•

Videndelings- og kompetencesporet (Samarbejdssporet)
Affaldssporet
Vand

I udgangspunktet bygger KKR Midtjyllands klimahandlingsplan på gode eksisterende
projekter.
DK2020 er et partnerskab mellem kommuner, region og Realdania (Concito) med fokus på
at understøtte, at alle kommuner kan arbejde ambitiøst med klimahandlingsplaner og følge
ensartede principper og målemetoder med et tværkommunalt og nationalt perspektiv.
Grøn vækst sporet har fokus på at understøtte virksomhedernes og erhvervslivets grønne
omstilling.
I Videndelings- og kompetencesporet er der fokus på nødvendigheden af at forskellige
parter; kommuner, region, private virksomheder, borgere og vidensinstitutioner, som f.eks.
universiteter og professionshøjskoler, sammen finder gode løsninger på klimaudfordringen.
Affaldssporet handler om, at samarbejde om affaldshåndtering herunder plasthåndtering
og cirkulære ressourcer.
Vandsporet handler dels om klimasikring, dels om vand som et regionalt erhvervsfyrtårn.
Organisering
Den overordnede organisering vedrørende KKR Midtjyllands klimahandlingsplan er, at KKR
formandskabet udgør den politiske styregruppe, mens KD-Net formandskabet udgør den
administrative styregruppe. Den administrative styregruppe for erhvervsfremmeområdet
varetager styringen af erhvervsområdets klimatiltag, særligt resultatkontrakten med
Erhvervshus Midtjylland og arbejdet omkring vand som midtjysk fyrtårnsinitiativ.
Desuden nedsættes der en Administrativ Klimastyregruppe, som har særligt fokus på
DK2020 og affaldssporet. Klimastyregruppen består af:
•
•
•
•
•

Thomas Lindberg (FMD), Skive Kommune
Henrik Seiding, Aarhus Kommune
Claus Borg, Lemvig Kommune
Søren Steensgaard, Samsø Kommune
Marie Lindberg Tefre, Horsens Kommune

Gruppen sekretariatsbetjenes af Fælleskommunalt Klimasekretariat.
./.

Udkast til KKR Midtjyllands klimahandleplan
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4. Status på Coronasituationen v. Pernille Blach Hansen og Flemming Storgaard
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning
Referat
Pernille Blach Hansen indledte punktet med en status på indlæggelser, test og
vaccinationer.
Desuden oplyste Pernille Blach Hansen, at Region Midtjylland har åbnet for, at
kommunerne hver mandag kan indmelde ønsker om yderligere teststeder og
kapacitetsbehov.
Der var ros til Region Midtjylland for samarbejde om testkapacitet og for
”mandagsordningen”.
Peter Sinding Poulsen opfordrede til bedre koordination mellem kommunerne og Region
Midtjylland i forhold til at kommunikere med borgere, som skal vaccineres.
Pernille Blach Hansen takkede for rosen og spurgte om det kunne være en idé med endnu
et statusmøde mellem Formanden for Regionsrådet og Borgmestrene i den midtjyske
region.
Jesper Kaas Schmidt konkluderede, at der er et godt samarbejde om alle elementer af
Coronasituationen og god kommunikation herom. Desuden sagde Jesper Kaas Schmidt, at
det var en god idé med endnu et statusmøde vedrørende coronasituationen mellem
formanden for regionsrådet og borgmestrene.
Sagsfremstilling
Der orienteres om den aktuelle situation.

5. Beslutning om deltagelse i Human First v. Flemming Storgaard
Det indstilles, at KD-Net godkender:
•
•

At kommunerne indtræder som fuldgyldigt medlem af Human First samarbejdet.
At der årligt afsættes 70.000 kr. i KD-Nets budget som kommunalt bidrag til Human
First.

Referat
Jesper Kaas Schmidt orienterede om, at KD-Net tidligere har drøftet deltagelse i Human
First, og at der nu ligger et konkret forslag til, hvordan det kan organiseres. Som fuldgyldigt
medlem af Human First, får kommunerne også en plads i formandskabet. På næste møde i
KD-Net den 21. maj 2021, kommer der en udpegningssag.
Flemming Storgaard tilføjede, at den nuværende aftale løber ud til sommer, og at sagen
har været drøftet i DKS og KOSU, og at man her bakker op om den foreslåede model.
Pernille Blach Hansen glædede sig over, at kommunerne vil være med i
forskningssamarbejdet.
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Jesper Kaas Schmidt konkluderede, at der er opbakning til at kommunerne indtræder som
fuldgyldigt medlem af Human First samarbejdet, og at kommunernes bidrag til Human First
finansieres via KD-Nets budget.
Sagsfremstilling
Human First er i dag et partnerskab om forskning og uddannelse på sundhedsområdet
mellem Aarhus Universitet, VIA og Region Midtjylland. Kommunerne indgår i samarbejdet
med observatører i styregruppen for Human First samt medformænd og deltagere i de
prioriterede indsatsområder. Den nuværende partnerskabsaftale udløber pr. 1. juli 2021 og
der er derfor behov for, at der tages stilling til bl.a. den kommunale involvering i
partnerskabet fremadrettet.
Siden samarbejdet i Human First begyndte i maj 2018 har der været en stigende
anerkendelse og modning af behovet for et stærkere og mere formaliseret kommunalt
aftryk. Kommunernes ambition er at styrke forskningssamarbejdet i partnerskabet for at
sikre udvikling af kernevelfærd af høj kvalitet tæt på borgeren.
DKS har derfor på møder i 2020 drøftet og givet input til, hvordan kommunerne kan blive en
mere formaliseret og ligeværdig deltager i samarbejdet. Drøftelserne i DKS kan overordnet
sammenfattes i nedenstående punkter:
• Afsættet for kommunal involvering i Human First er udviklingen af det nære og
sammenhængende sundhedsvæsen, og deraf behovet for forskningsbaseret viden
indenfor området som f.eks. genoptræning og rehabilitering.
• Kommunerne kan ved en mere formaliseret rolle i Human First:
i.
få større indflydelse på valg af forskningsemner, der er relevante og
anvendelige i praksis, og
ii.
få større mulighed for at deltage i relevante både udviklings- og
forskningsaktiviteter.
Dialogen om forskningsemner kan ske i en løbende dialog mellem Human First og de
19 midtjyske kommuner, der er tæt på praksis.
• Kommunerne vil kunne stille empiri til rådighed for forskningen, og i forlængelse heraf
medvirke til, at forskningsresultaterne får effekt ude i kommunerne i forhold til løsningen
af kerneopgaverne.
• Fra et kommunalt perspektiv vil det desuden være vigtigt, at der i partnerskabet skabes
resultater også på den korte bane. Der skal derfor være mulighed for, at kommunerne
kan indgå i såvel store som mindre forskningsprojekter, hvor tidsperspektivet er kortere,
og hvor forskningsresultaterne hurtigere kommer praksis til gode uden at gå på
kompromis med forskningsprincipper.
På baggrund drøftelserne i DKS har de to kommunale repræsentanter med
observatørstatus i styregruppen for Human First, Anette Ørbæk Andersen, RingkøbingSkjern Kommune og Otto Ohrt, Aarhus Kommune, udarbejdet en model for den fremtidige
kommunale involvering i partnerskabet.
Modellen lægger op til, at:

1. (Fase 1 - Obligatorisk) Alle kommuner samlet set er indforstået med, at der stilles

kommunale data til rådighed for forskningen, og alle kommuner via DKS er med til at
give input til de overordnede prioriterede forskningsemner i Human First. Derudover
lægges der i fase 1 op til, at kommunerne forpligtiger sig til at dele den viden, man har
opnået i konkrete forskningsprojekter med de øvrige kommuner samt løbende at drøfte
og udvikle samarbejdsformen i regi af Human First.
2. (Fase 2 - Valgfri) De kommuner, der ønsker det, indgår i et dybere og mere intensiveret
forskningssamarbejde.
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3. (Fase 3 - På sigt) Samarbejdet kan på sigt udvides til at udvikle en eller flere koncepter,
der skal styrke den fælles implementeringskapacitet af forskningsresultaterne i praksis,
f.eks. en fælles implementeringskonsulent.

KD-Net afsætter 70.000 kr. pr. år til arbejdet i Human First. Herudover vil kommunerne
skulle bidrage med ressourcer til de konkrete aktiviteter f.eks. medgået tid for
medarbejdere, lokaler mm.
Organisering
Kommunerne har via KOSU valgt to repræsentanter til styregruppen i Human First. Hvis
kommunerne vælger at indgå en partnerskabsaftale, hvor kommunerne er ligeværdige
partnere, medfører det, at kommunerne desuden får en plads i formandskabet.
På møde i KD-Net den 21. maj 2021 udpeges kommunernes repræsentant til
formandskabet for Human First.
Proces
Modellen blev præsenteret på DKS 11. februar, hvor der var opbakning hertil. Det blev
derfor besluttet, at sende modellen til godkendelse i KD-Net den 9. april med henblik, at en
ny aftale for den kommunale involvering kan træde i kraft fra 1. juli 2021.
./.
./.

Modellen for den kommunale involvering er uddybet i vedlagte notat.
For mere information om partnerskabet: https://www.human-first.org/

6. Orientering om ny rammeaftale på danskuddannelsesområdet for KKR Midtjylland v.
Erik Hattens
Det indstilles, at KD-Net godkender den foreslåede organisering af formandskabet og tager
orienteringen til efterretning
Referat
Erik Hattens indledte med at sige, at dette er en bunden opgave som kommunerne skal
løse. I den forbindelse hæftede Erik Hattens sig mest ved det lokale forslag om en
netværksgruppe.
Lone Lyrskov bakkede op om sagen men forslog, at organiseringen af netværket gøres lidt
mere fleksibel, således at det er den enkelte kommune, som udpeger en repræsentant,
som matcher opgaven, fremfor at det skal være en erhvervschef/sprogcenterchef.
Jan Kallestrup gjorde opmærksom på, at Favrskov nu er tilknyttet Sprogcenter Randers.
Jesper Kaas Schmidt konkluderede, at den foreslåede organisering af netværket justeres
således, at det er den enkelte kommune, som udpeger en repræsentant der matcher
opgaven.
Med den justering godkendte KD-Net organiseringen af netværket og formandskabet, og
tog orienteringen til efterretning.
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Sagsfremstilling
Der er i 2017 indført pligt til, at kommunalbestyrelserne i hver region udarbejder en regional
rammeaftale om danskuddannelse til voksne udlændinge mindst hvert fjerde år. Den første
regionale rammeaftale skal være indgået senest den 1. juli 2021. Formålet med
rammeaftalen er, at kommunerne i regionen styrker koordinationen og samarbejdet om at
tilbyde omkostningseffektiv danskuddannelse af høj kvalitet til voksne udlændige.
Udlændige- og integrationsmisteren har i efteråret 2020 angivet tre nationalt fastsatte
temaer, som skal indgå i de enkelte rammeaftaler i hvert KKR, de er:
Tema 1: Branche og virksomhedsrettet danskuddannelse
Tema 2: Det pædagogiske tilsyn
Tema 3: Udbud af danskuddannelse – med særligt fokus på sikring af undervisningens
kvalitet.
Derudover er der mulighed for at fastsætte et eller flere regionale temaer, som specifikt skal
forfølges i KKR Midtjylland. Her anbefales det at der etableres en kommunal
netværksgruppe, med fokus på at styrke samarbejdet omkring relevante emner, herunder
tilsynsopgaven, nye former for (digital) undervisning og styrkelse af det virksomhedsrettede
danskuddannelsestilbud. Det kan også være mere langsigtede drøftelser af mere strukturel
karakter, fx hvordan man på sigt sikrer danskuddannelsestilbud med en høj faglighed, der
samtidig er økonomisk bæredygtige.
Det anbefales at netværket udgøres af sprogcenterchefer/erhvervschefer, afhængig af den
enkelte kommunes ønske. KKR Midtjylland skal have en årlig status på området, som
udarbejdet af netværksgruppen.
Det anbefales endvidere, at netværket får et formandskab, der går på skift med en 2 årig
turnus. I den første periode foreslås det at Holstebro Kommune og Randers Kommune
varetager formandskabet.
KKR Midtjylland behandler rammeaftalen på KKR mødet d. 23. april 2021.
./.

Rammeaftale for KKR Midtjylland om samarbejde og koordinering af tilbud om
danskuddannelse til voksne udlændinge

7. Forhandling af ny femårig aftale på lærepladsaftale for SOSU uddannelserne v. Lars
Møller
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning
Referat
Lars Møller orienterede om, at forhandlingen om en ny femårig lærepladsaftale for SOSU
uddannelserne går i gang i løbet af april 2021.
Lars Møller orienterede videre om nogle af de store udfordringer; frafaldet på SOSUuddannelserne er forholdsvist stort, faget har lav status, og der er en opfattelse af, at alle
kan blive SOSU.
Uddannelsesstyregruppen har drøftet sagen. Her gik overvejelserne i retning af, om vi er
anerkendende nok i forhold til uddannelsen, ligesom det blev drøftet, om andre grupper kan
løse nogle af opgaverne.
Der var ligeledes forslag om en fælles rekrutteringskampagne i den midtjyske region.
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Pernille Blach Hansen sagde, at på grund af det høje frafald, bør det overvejes, hvad der
kan gøres for at undgå frafald, frem for at starte med at øge dimensioneringen.
Jan Kallestrup opfordrede til, at initiativerne på dette område koordineres med KL’s
initiativer på området.
Jesper Kaas Schmidt konkluderede, at det er en god idé at der iværksættes en fælles
rekrutteringskampagne, ligesom det er en god idé at koordinere indsatserne med KL’s
initiativer.
Sagsfremstilling
Parterne på det offentlige arbejdsmarked indgik i november 2020 tre-partsaftale om flere
lærepladser og entydigt ansvar, hvoraf det fremgår, at der inden udgangen af maj 2021
skal aftales en femårig minimums-dimensionering (2022-2026) for antallet af lærepladser
på de to social- og sundhedsuddannelser. Regeringen, Danske Regioner, FOA og KL skal
blive enige om den nye lærepladsaftale.
Forhandlingerne forventes igangsat i april.
KKR Midtjylland orienteres om sagen på mødet den 23. april 2021 og kan give input til
forhandlingerne.
Sagen har været drøftet i Uddannelsesstyregrupperne og Lars Møller fremlægger
styregruppens overvejelser, blandt andet om en fælles rekrutteringskampagne.
./.

Praktikpladsstatistik 2020 for SOSU

8. Orientering om status på Europæisk Kulturregion v. Lars Keld Hansen
Det indstilles, at KD-net tager orienteringen til efterretning
Referat:
Punktet blev udskudt til næste møde.
Sagsfremstilling:
Den 2. marts 2021 var der møde i styregruppen for Europæisk Kulturregion. Der var bl.a.
fokus på status for handlingsplan 2020 – 2022.
Lars Keld Hansen giver en status på arbejdet.
./.
./.
./.

Dagsorden til møde den 2. marts 2021 i styregruppen for Europæisk Kulturregion
Oplæg om Europæisk Kulturregion
Regnskab 2020 samt budget 2021-2022
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9. Orientering om status på den regionale sprogstrategi v. Jesper Kaas Schmidt
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning
Referat:
På møde i KD-Net den 22. januar 2021 blev sagen om Den Regionale Sprogstrategi
drøftet. Konklusionen blev, at det var nødvendigt med endnu en drøftelse med de
kommunale medlemmer af Rådet for Fremtidens Kompetencer. Dette møde blev afholdt
den 15. marts, hvor også én af de to kommunale medlemmer af det Regionale Sprogudvalg
deltog.
Jesper Kaas Schmidt slog fast, at planlægning af hvilke fag der udbydes i folkeskolerne er
et kommunalt anliggende. På den baggrund understregede Jesper Kaas Schmidt, at det er
frivilligt for de enkelte kommuner, om de indgår i samarbejde om den regionale
sprogstrategi. Samtidigt forventes det, at det fremtidige samarbejde om sprogstrategien og
eventuelt opsamling på erfaringer køres gennem Rådet for Fremtidens Kompetencer med
involvering af de kommunale medlemmer af rådet.
Pernille Blach Hansen kvitterede for den positive tilbagemelding og bemærkede de tre input
fra de kommunale medlemmer. Region Midtjylland vil på den baggrund række ud til
kommunerne vedrørende deltagelse i den Regionale Sprogstrategi
Sagsfremstilling
På baggrund af sagen om den Regionale Sprogstrategi på KD-Net den 22. januar 2021,
blev der den 15. marts 2021 afholdt møde med de kommunale medlemmer af Rådet for
Fremtidens Kompetencer og de kommunale medlemmer af Det Regionale Sprogudvalg.
På baggrund af mødet er der udarbejdet en kort opsamling, som er vedhæftet denne
dagsorden.
På mødet blev der udtrykt opbakning til sprogstrategien. Herunder anerkendelse af de
nævnte udfordringer og ligeledes opbakning til policy anbefalingerne, som opfattes som
relevante. Der var i den forbindelse en række opmærksomhedspunkter:
• Der var opmærksomhed på, at nogle af de nævnte udfordringer ikke kan løftes lokalt,
men skal løftes nationalt.
• Der var opmærksomhed på regionale forskelle og udfordringer med hensyn til f.eks.
skolestørrelse i forbindelse med udbud af fremmedsprog.
• Der var en opmærksomhed på, at det er vanskeligt at se beskæftigelsesområdet ind i
sprogstrategien.
De kommunale medlemmer af Rådet for Fremtidens Kompetencer og Det Regionale
Sprogudvalg bakker op om sprogstrategien, og slår samtidigt fast, at det må afgøres lokalt
om det giver mening at deltage.
Planlægning af hvilke fag der udbydes i folkeskolerne er et kommunalt anliggende. På den
baggrund understreges det, at det er frivilligt for de enkelte kommuner, om de indgår i
samarbejde om den regionale sprogstrategi. Samtidigt forventes det, at det fremtidige
samarbejde om sprogstrategien og eventuelt opsamling på erfaringer køres gennem Rådet
for Fremtidens Kompetencer med involvering af de kommunale medlemmer af rådet.
./.

Opsamling på møde om den Regionale Sprogindsats.

9

10. Udpegninger v. Jesper Kaas Schmidt
Det indstilles, at KD-Net bemyndiger formandskabet for KD-Net til at udpege ét medlem til
den administrative følgegruppe for Passagerrådet
Referat:
Jesper Kaas Schmidt orienterede om, at der skal udpeges ét kommunalt medlem til den
administrative følgegruppe for Passagerrådet.
KD-Net godkendte, at formandskabet for KD-Net står for denne udpegning.
Jan Kallestrup orienterede om udpegning til mobilitetssamarbejdet. Der udpeges en
midlertidig gruppe, som virker resten af indeværende valgperiode. Der udpeges 6 folk til
gruppen, heraf én til to kommunaldirektører mens de øvrige bliver direktører.
Der kommer et forslag til udpegning fra Jan Kallestrup og Jesper Kaas Schmidt.
KD-Net tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Folketinget har indgået aftale om, at Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk skal have
en ny rolle med etablering af regionale passagerråd. Der er på finansloven for 2020 afsat
6,5 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023 til passagerpulsens arbejde. Alle regioner har
tilsluttet sig tiltaget.
Passagerpulsen skal i samarbejde med det midtjyske passagerråd arrangere en årlig
konference for derigennem at sætte fokus på de regionale udfordringer og muligheder
inden for den kollektive trafik. Passagerpulsen skal publicere en årlig rapport som
opfølgning på konferencen.
Det fremgår af samarbejdsaftalen, som KKR Midtjylland får forelagt den 23. april 2021, at
Passagerrådet skal varetage passagerernes interesser og repræsentere dem i udviklingen
af den kollektive transport i regionen. Passagerrådet skal bidrage med idéer, ønsker, viden,
opmærksomhedspunkter og konstruktiv feedback til udviklingen af en sammenhængende,
tilgængelig, kollektiv transport af høj kvalitet i samspil med andre transportformer. Herved
skal passagerrådet bidrage til at styrke arbejdet i regionen med at sikre størst mulig
mobilitet og bæredygtig transport.
Passagerrådet består af 19 medlemmer. Passagerpulsen har udvalgt 10 medlemmer blandt
passagerer, der ansøger om deltagelse i passagerrådet. Ni medlemmer udpeges af
Passagerpulsen blandt kandidater indstillet af relevante organisationer (DH, DSF, DGS,
Cyklistforbundet, Letbanens Passagerklub Århus, Trafikforeningen Djursland). På møderne
kan drøftes udviklingsmuligheder, principper for planlægning af ruter, knudepunkter,
kampagner m.m. Passagerpulsen har et stort fokus på at udvælge og uddanne sine
rådsmedlemmer med henblik på at opnå en konstruktiv debat på møderne.
Der nedsættes en administrativ følgegruppe, hvor hver part; kommuner, region og
trafikselskab er repræsenteret med ét medlem. Følgegruppen skal bl.a. bidrage med
relevante emner til behandling i passagerrådet og til at videreformidle passagerrådets
synspunkter.
Region Midtjylland stiller mødelokaler og forplejning til rådighed og har dialog med
passagerrådet om anbefalinger, input, behov mv. Derudover skal det fastlægges, hvordan
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passagerrådets arbejde kan indgå i regionens og kommunernes beslutninger om
udviklingen af den kollektiv trafik og mobilitetsfremmende initiativer.
Passagerpulsen holdt åbningsmøde og intro workshop den 13. marts 2021. Første
ordinære møde bliver den 12. maj og årets konference bliver holdt den 1. september 2021.
./.

Samarbejdsaftale vedr. Passagerråd

11. Foreløbige punkter til KKR-mødet den 23. april 2021 v. Jesper Kaas Schmidt
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning.
Referat:
KD-Net tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rammeaftale for danskundervisning
Passagerrådet
Optakt til ny valgperiode(junimøde?)
Midttrafiks nye indtægtsfordelingsnøgle
Handlingsplan – klima
Land-by drøftelse (KL input)
Kommende dimensionering
Evt. orientering om fyrtårn/vækstteams
Human First (evt.)

12. Kommende møder v. Jesper Kaas Schmidt
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning.
Referat:
Jesper Kaas Schmidt orienterede om, at der planlægges ét ekstra møde den 3. december
2021.
Videre orienterede Jesper Kaas Schmidt om, at de administrative grupper evalueres på
møde i KD-Net den 24. september.
KD-Net tog orienteringen til efterretning.
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Sagsfremstilling
Mødekalender for KKR Midtjylland 2021
•
•
•
•

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

Mødekalender for KD-Net 2021
•
•
•
•

21. maj
20. august
24. september
3. december - NYT

13. Eventuelt v. Jesper Kaas Schmidt
Dato for studietur til Bruxelles er sat til den 18. – 19. maj 2022.
Referat:
Jesper Kaas Schmidt orienterede om, at datoen for studietur til Bruxelles i foråret 2022 er
fastsat til den 18. – 19. maj 2022.
Studieturen er for borgmestre og kommunaldirektører, samt regionsrådsformanden og
regionsdirektøren, samt KKR sekretariatet og KD-Net sekretariatet.
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