Referat af møde i
kommunaldirektørnetværket i den
midtjyske region, den 20. august 2021
Tid og sted:

Fredag den 20. august 2021, kl. 10.00 – 12.00,
Mødet afholdes på Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg

Deltagere:

Kommunaldirektørerne i den midtjyske region eller deres suppleanter,
regionsdirektøren, KKR sekretariatet samt KD-Net sekretariatet.

Afbud:

Lars Keld Hansen, Lemvig Kommune
Lars Clement, Skanderborg Kommune
Pernille Blach Hansen, Region Midtjylland
Erik Hattens, Herning Kommune

Klokken 10 – 11: Ordinært møde
Klokken 11 – 12: Temamøde med Kristian Wendelboe og direktør for Komponent, Jonatan
Schloss
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Godkendelse af referatet af mødet den 21. maj 2021
Status på coronasituationen
Orientering om KKR Midtjyllands Klimakonference
Orientering om SOSU lærepraktikpladsaftalen
Orientering om praktikpladser til sygeplejerskestuderende
Orientering om evaluering af KKR Midtjylland
Udpegninger
Foreløbige punkter til møde i KKR den 30. august 2021
Kommende møder
Eventuelt

Bilag

./.
./.

1. Godkendelse af dagsorden v. Jesper Kaas Schmidt
Det indstilles, at KD-Net godkender dagsordenen.
Referat
Indledningsvist bød Jesper Kaas Schmidt velkommen til konstitueret kommunaldirektør i
Horsens Kommune, Charlotte Lyrskov og til KKR chefkonsulent, Christian Brinker Nordbek.
Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referatet fra mødet den 21. maj 2021 v. Jesper Kaas Schmidt
Det indstilles, at KD-Net godkender referatet.
Referat:
Referatet blev godkendt.
Sagsfremstilling
Referat af møde i KD-Net den 21. maj 2021 som blev udsendt den 28. maj 2021 kan læses
her.

3. Status på Coronasituationen v. Pernille Blach Hansen og Flemming Storgaard
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning
Referat
Jesper Kaas Schmidt orienterede om de aktuelle vaccinationstal, og om borgmesterbrevet
fra Anders Kühnau.
KD-Net tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Der orienteres om status på Coronasituationen.
Daglige opgørelser vedrørende status for vaccination (landsplan, region, kommuner) kan
ses her: Covid-19 Vaccinedashboard (arcgis.com)

4. Orientering om KKR Midtjyllands Klimakonference v. Thomas Lindberg
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning
Referat
Jesper Kaas Schmidt indledte punktet med at sige, at alle kommuner i den midtjyske region
er med i arbejdet, også selvom ikke alle deltager i DK2020.
Thomas Lindberg orienterede om KKR Midtjyllands klimakonference, som var bygget
sammen med den nationale klimakonference i Lemvig med virtuelle seancer. Nogle
seancer blev dog afholdt lukket, altså uden virtuel transmission til Lemvig, herunder KKR
seancen. På KKR seancen var der fokus på DK2020, herunder de fem fokusområder.
Der var stor ros til klimakonferencen fra de kommunaldirektører som deltog i konferencen.
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Jesper Kaas Schmidt afsluttede punktet med at sige, at vi har en god organisering på
klimaområdet i den midtjyske region.
KD-Net tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Kommunaldirektør Thomas Lindberg giver en kort orientering på klimakonferencen i Skive,
hvor mere end 61 deltagere bl.a. diskuterede KKR Midtjyllands klimastrategi og bidrog til
paneldebatterne omkring kommunernes rolle, muligheder og udfordringer ift. den grønne
omstilling.
Program, deltagerliste og præsentationer fra oplægsholderne findes på konferencewebsitet: conferencemanager.dk/kkrklimakonference

5. Orientering om SOSU-lærepraktikpladsaftalen v. Lars Møller
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning
Referat
Lars Møller orienterede om, at det går godt på SOSU-hjælperuddannelsen, men at det ikke
ser så godt ud på SOSU-assistentuddannelsen. Der samles op på merit på
assistentuddannelsen for at få et overblik over hvor mange der tager assistentuddannelsen.
Kommunerne oplever store udfordringer med at have den fornødne arbejdskraft. På både
SOSU-hjælper- og på SOSU-assistentuddannelsen er nærhed til uddannelse vigtigt.
Lars Møller orienterede om, at der udsendes et kort spørgeskema med henblik på at få et
overblik over hvor kommunerne står i forhold til at give løn til unge under 25 i praktik på
SOSU-uddannelserne.
KD-Net tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
I juni 2021 indgik Regeringen, KL, DR og FOA en femårig lærepladsaftale om socialhjælper
og social- og sundhedsassistentuddannelsen for 2022 - 2026.
Et af elementerne i aftalen er, at kommunerne forpligter sig på at tilbyde en læreplads til
samtlige kvalificerede elever på SOSU-assistentuddannelsen, der optages på
uddannelserne i 2021 og 2022.
Det er også aftalt, at dimensioneringen fastholdes til og med 2026.
Der har været afholdt to møder med SOSU-skolerne – et før og et efter sommerferien, hvor
der er fulgt op på, om alle kvalificerede elever har fået en læreplads. På mødet efter
sommerferien oplyste de 5 SOSU-skoler, der samarbejder med kommunerne i Midtjylland,
at alle kvalificerede SSA-elever har fået en læreplads.
Vedrørende fødekæden til uddannelserne, er der udarbejdet et skema, der viser
fødekæden (færdige GF2 elever) til SSH og til SSA-uddannelsen, som også blev drøftet på
møderne.
Skolerne vurderer i den forbindelse, at antallet af færdige elever til SSH-uddannelsen (758)
sikrer, at vi kan holde minimumsdimensioneringen (600) på uddannelsen. Anderledes ser
det ud med SSA-uddannelsen, hvor fødekæden er lavere (827) end dimensioneringen
(1289). Hertil kommer at eleverne uanset hvilket GF2 hovedforløb, de har valgt, kan vælge
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en SSH eller en SSA-uddannelse. Indtrykket er, at der er flere der går fra SSA til SSHuddannelsen end modsat, således at fødekæden til SSA-uddannelsen er (lettere)
overvurderet i skemaet.
Antallet af merituddannede på SSA-uddannelsen er ikke med i skemaet, men er ved at
blive opgjort (dvs. der er endnu en fødekæde til SSA-uddannelsen) og kan oplyses på
mødet i KD-net.
Endelig blev det vendt, at andelen af ufaglærte på landsplan på SOSU-området 21%, og at
det svinger mellem 13% og 30% for kommunerne i Midtjylland.
Der er al mulig grund til at følge udviklingen i rekrutteringen til både SSH og SSAuddannelsen.

./.

Fordeling af SOSU-dimensionering 2021 og elever, der har gennemført GF2 hovedforløb for
SSH og SSA det sidste år

6. Orientering om praktikpladser til sygeplejerskestuderende v. Lars Møller
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning
Referat
Lars Møller orienterede om, at udfordringen er løst.
KD-Net tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
VIA fik med baggrund i positive tilkendegivelser fra hhv. Region Midtjylland og KKR
godkendt en ansøgning om en øget dimensionering på 65 studiepladser fra og med
september 2021.
Studiepladserne fordeles mellem udbudsstederne i Aarhus, Randers og Viborg og fordeles
jf. den flydende dimensionering på alle kommuner.
Primo maj orienterede Aarhus Kommune VIA om, at de trods KKR’s tilkendegivelse ikke
ønsker at modtage de ekstra studerende, som den øgede dimensionering vil medføre. Det
drejer sig i efteråret 2021 om 5 ekstra studerende, som skal have en uges praktik (uge 39).
Det kan i forlængelse heraf oplyses, at kommunerne i Midt- og i Randers klyngen har tilbudt
at stille med de nødvendige praktikpladser til rådighed, således at KKR lever op til
forpligtelsen.
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7. Orientering om evaluering af KKR Midtjylland v. Jesper Kaas Schmidt
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning
Referat
Jesper Kaas Schmidt orienterede om, at KKR Midtjylland evaluerede arbejdet i KKR
Midtjylland den 8. juni. Til brug for drøftelserne var der udarbejdet en
spørgeskemaundersøgelse.
Til næste valgperiode blev der peget på følgende:
• Fortsat ambition om aktuelle debatter og politisk fokus på møderne
• Fysiske møder er at foretrække, da det styrker netværksdannelse m.v. Virtuelle møder
kan bruges som alternativ.
• Fokus på at styrke koblingen mellem KKR og byrådene, sådan at almindelige
byrådsmedlemmer kommer ”tættere på” de tværkommunale dagsordener.
• Sundhedsområdet må gerne fylde mere i KKR.
Jesper Kaas Schmidt orienterede bredt om KKR Midtjyllands evaluering. Herunder at der
var ros til den administrative understøttelse af alle grupperne.
Der skal tages stilling til organiseringen i forbindelse med aftalen på sundhedsområdet om
nærhed og sundhedsklynger, som træder i kraft 1. juni 2022, hvorefter
sundhedskoordinations- og praksisplanudvalget nedlægges og erstattes af et
sundhedssamarbejdsudvalg og af sundhedsklynger. Sammensætningen blev drøftet.
KD-Net tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
På mødet i KKR Midtjylland den 8. juni 2021 evaluerede KKR arbejdet i indeværende
valgperiode – herunder samspil og samarbejde i KKR, mødernes afvikling og indhold i KKR
og arbejdet som KKR udpeget i regionale fora
Til brug for drøftelserne var der gennemført en spørgeskemaundersøgelse. 24 ud af 79
havde svaret. Undersøgelsen viste følgende:
Generelle indtryk af samarbejde og samspil
Der er generelt et positivt indtryk af KKR-samarbejdet i valgperioden og af KKR’s evne til at
koordinere samarbejdet mellem kommunerne samt i forhold til samarbejdspartnere. Dog er
der et opmærksomhedspunkt omkring kommunalbestyrelserne, hvor der er manglende
kendskab til KKR-arbejdet. Samarbejdet mellem KL og KKR opleves positivt.
Mødeafvikling og indhold på møderne
Der er generel tilfredshed med mødeafviklingen og med mødeindholdet. Dagsordnerne
opleves overvejende relevante og af en nogenlunde længde. Der peges især på
betydningen af netværket med andre politikere. Virtuelle møder har fungeret godt under
COVID-19, men man taber muligheden for at netværke.
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KKR udpegede i regionale fora
Det bemærkes, at kun 4 har svaret på disse spørgsmål, så svarene er formentlig ikke
repræsentative. Respondenterne giver udtryk for, at arbejdet i udvalget har værdi for
kommunerne, men at der er behov for at tydeliggøre mandatet samt dialog med KKR.
KKR drøftede spørgeskema analysen og formandskabet spurgte, om de var lykkedes med
deres ambition om, at møderne skal indeholde aktuelle drøftelser og politiske debatter.
Til næste valgperiode blev der peget på følgende:
•
•
•
•

Fortsat ambition om aktuelle debatter og politisk fokus på møderne
Fysiske møder er at foretrække, da det styrker netværksdannelse m.v. Virtuelle møder
kan bruges som alternativ.
Fokus på at styrke koblingen mellem KKR og byrådene, sådan at almindelige
byrådsmedlemmer kommer ”tættere på” de tværkommunale dagsordener.
Sundhedsområdet må gerne fylde mere i KKR.

./.

Tids- og procesplan frem mod næste valgperiode

./.

Opsamling på spørgeskema om valgperioden 2018-2022

8. Udpegninger v. Jesper Kaas Schmidt
Det indstilles, at KD-Net godkender, at Peter Sinding Poulsen overtager Lauge
Clemmensen plads som Silkeborgs repræsentant i Uddannelsesstyregruppen resten af
indeværende valgperiode.
Referat
Jesper Kaas Schmidt sagde, at der lægges op til at Peter Sinding Poulsen overtager
Silkeborgs plads i Uddannelsesstyregruppen fra Lauge Clemmensen, og at Peter Sinding
Poulsen således fortsætter som gruppens næstformand resten af denne valgperiode.
Jesper Kaas Schmidt oplyste også om, at der ikke udpeges et ekstra medlem fra Horsens,
da der kun mangler ét ordinært møde i denne valgperiode.
KD-Net godkendte indstillingen.
Sagsfremstilling
Uddannelsesstyregruppen
Peter Sinding Poulsen, som er udpeget som næstformand af KD-Net, er stoppet i Horsens
Kommune, og er nu direktør i Silkeborg Kommune.
Silkeborg Kommune indstiller Peter Sinding Poulsen som sin repræsentant for resten af
valgperioden i stedet for Lauge Clemmensen.
Dermed fortsætter Peter Sinding Poulsen som næstformand for Uddannelsesstyregruppen
resten af denne valgperiode.
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9. Foreløbige punkter til KKR-mødet den 30. august 2021 v. Jesper Kaas Schmidt
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning.
Referat
KD-Net tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling
•
•
•
•

Næste valgperiode – liste over udpegelser – første drøftelse
Oplæg ved Ulrik Kjær, prof., SDU – aktuelt om kommunestyret i DK
SOSU-dimensionering/5-årig lærepladsaftale om uddannelserne til social- og
sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent for 2022-2026
Opfølgning på ungetopmødet den 8. juni 2021

10. Kommende møder v. Jesper Kaas Schmidt
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning.
Referat
Mødet den 24. september 2021 aflyses, og evalueringen flyttes til den 3. december 2021,
hvor der også er status på KD-Net.
Inden efterårsferien udsendes formandskabets skriftlige evaluering til KD-Net. Både
formandskabets- og gruppernes egne skriftlige evalueringer udgør grundlaget for KD-Nets
samlede evaluering på mødet den 3. december 2021.
KD-Net tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
På møde i KD-Net den 24. september evalueres de administrative grupper. På baggrund af
gruppernes skriftlige evalueringer, drøfter KD-Net om den administrative organisering
understøtter den nuværende- og kommende organisering af KKR Midtjylland.
Mødekalender for KKR Midtjylland 2021
•
•

30. august
11. oktober

Mødekalender for KD-Net 2021
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•
•

24. september (evaluering af administrative grupper)
3. december (status på KD-Net)

Mødekalender for KD-Net 2022
•

11. februar 2022 (konstituerende møde i KD-Net)

Desuden:
•
•

Konstituering i KKR Midtjylland den 19. januar 2022.
Studietur til Bruxelles for borgmestre, kommunaldirektører, regionrådsformand og
regionsdirektøren, den 18. – 19. maj 2022.

11. Eventuelt v. Jesper Kaas Schmidt
Referat
Region Midtjylland har i brev af 17. august 2021 til kommunerne bedt om en tilbagemelding
vedrørende fastlæggelse af udviklingsbidraget for 2022.
Kommunerne giver på KKR-mødet den 30. september 2021 tilsagn om, at det kommunale
udviklingsbidrag fastsættes til 115 kr. pr. indbygger, hvilket svarer til det forudsatte i årets
økonomiaftale.
Kommunerne svarer samlet, ikke hver for sig.
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