
Dagsorden for mailmøde i 
kommunaldirektørnetværket i den  
midtjyske region, september 2021 
   
Tid og sted:  September 2021, Mailmøde                   
   
       
Deltagere:  Kommunaldirektørerne i den midtjyske region, Regionsdirektøren, KKR 

sekretariatet samt KD-Net sekretariatet. 
 

     
  
 
Svar på mailmødet sendes til Brian.Hoyer.Lorentsen@randers.dk  
 
 

Punkt Indhold Bilag 
1 Godkendelse af resultatkontrakt med Erhvervshus Midtjylland 2022 ./. 
2 Orientering om proces for udpegning af Erhvervshusets bestyrelse  
3 Godkendelse af ny forankring af samarbejdet om den nære psykiatri ./. 
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1. Godkendelse af resultatkontrakt med Erhvervshus Midtjylland 2022 v. Jesper Kaas 
Schmidt 
Det indstilles, at KD-Net godkender resultatkontrakten med Erhvervshus Midtjylland 2022 
 
Sagsfremstilling 
KKR skal på mødet den 11. oktober 2021 godkende resultatkontrakten med Erhvervshuset 
for 2022.  
 
Udkast til resultatkontrakt for 2022 i vid udstrækning en videreførelse af resultatkontrakten 
for 2021 ud fra hensyn om at skabe størst mulig kontinuitet omkring rammerne for 
Erhvervshusets arbejde.  
 
Der er foretaget følgende nævneværdige justeringer i forhold til 2021: 
• Måltallene er opdateret i henhold til rammeaftalen og på baggrund af status for 

målopfyldelsen for 2021. 
• Måltallet for mål 8 er opjusteret fra 4.000 vejledninger til 5.000 vejledninger. 

Opjusteringen sker med udgangspunkt i status fra Erhvervshuset, der forventer at mere 
end indfri årets mål om 4.000 vejledninger. 

• Under afsnittet om grøn og cirkulær omstilling er det tilføjet, at Erhvervshusets indsats 
på området kan være med understøtte KKR Midtjyllands klimahandlingsplan 

• Der er tilføjet et afsnit omkring opfølgning på anbefalingerne fra Vækstteam Midtjylland, 
hvor det bl.a. fremgår, at Erhvervshus Midtjylland ift. vandteknologi kan fokusere på, 
hvordan den brede gruppe af SMV’er i får gavn af og deltager i udviklingen af den 
samlede fyrtårnsvision. 

 
Resultatkontrakten har været drøftet i den adm. styregruppe på erhvervsområdet inden 
fremsendelse til KD-Net. 
 

./. Udkast til resultatkontrakt for Erhvervshus Midtjylland 2022 
 
 
 
 

2. Orientering om proces for udpegning af Erhvervshusets bestyrelse v. Jesper Kaas 
Schmidt 
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning. 
 
Sagsfremstilling 
På mødet i KKR Midtjylland den 11. oktober er der planlagt en indledende drøftelse af 
KKRs anbefalinger til organisationer og kriterier for udpegningen af nye Erhvervshus-
bestyrelser 2022-2026.  
 
Sagen beskriver KKR Midtjylland’s anbefalinger til det nye KKR i forhold til, hvilke kriterier 
og organisationer, der kan tages i betragtning ved udpegning af kandidater et bestyrelsen 
for Erhvervshus Midtjylland for valgperioden 2022-2026. Der lægges alene op til en 
drøftelse ift. udpegningen af repræsentanter for erhvervsliv, videninstitutioner og 
arbejdstagerorganisation. 
 
Ift. udpegningen af erhvervsorganisationer lægges der op til at drøftelsen kan tage 
udgangspunkt i de erhvervsområder og styrkepositioner mv., som er fremhævet i 
henholdsvis Erhvervshus Midtjyllands strategi 2019-2023 og det regionale kapital i 
”Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023”. 
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3. Godkendelse af ny forankring af samarbejdet om den nære psykiatri v. Jesper Kaas 
Schmidt 
Det indstilles, at KD-net godkender, at det politiske samarbejde om den nære psykiatri fra 
og med 1. januar 2022 forankres i sundhedsaftalesamarbejdet 
 
Sagsfremstilling  

Alliancen om den nære psykiatri har eksisteret i 3 år. Alliancen blev etableret som et 
ligeværdigt samarbejde på tværs af kommuner, region, almen praksis og civilsamfund med 
et mål om at forbedre og udvikle den nære psykiatri i Midtjylland. Samarbejdet blev 
forankret i Kontaktudvalget. Samarbejdet har udviklet gode initiativer, hvoraf nogle af 
initiativerne er endt i konkrete samarbejdsaftaler, mens andre er under udvikling eller 
afprøvning i en eller flere sundhedsklynger/kommuner (se oversigt i vedlagte bilag) 

Da der har vist sig at være et behov for en stærkere forankring og spredning af alliancens 
initiativer, foreslår styregruppen bag alliancen og DKS/DASSOS, at det politiske 
samarbejde om den nære psykiatri fremover forankres i sundhedsaftalesystemet, dvs. i 
Sundhedskoordinationsudvalget og i Praksisplanudvalget og på sigt i 
Sundhedssamarbejdsudvalget (jf. aftale-om-sammenhaeng-og-naerhed-
sundhedsklynger.pdf).  

Forslaget betyder, at styregruppen bag alliancen for den nære psykiatri kan afvikle og 
forberede overgangen til en anden administrativ organisering efter 1. januar 2022. Og det 
betyder ikke mindst, at der bliver tid til at tilpasse den administrative organisering i forhold til 
aftalen om sundhedsklynger og nær sundhed, som vi kommer nærmere på i løbet af 
efteråret.  

Der tages stilling til den administrative organisering på møde i KD-Net den 3. december 
2021, sammen med drøftelse af organiseringen på KOSU og DASSOS. 

Den politiske proces for forslaget er følgende: 

4. oktober 2021: Kvartalsmøde mellem regionsrådsformanden og KKR formandskabet 

11. oktober 2021: Møde i KKR Midtjylland 

14. oktober 2021: Møde i Kontaktudvalget. 

 

Til orientering kan det oplyses, at følgende er medlemmer af den styregruppen bag den 
nære alliance. 

Kommunerne: 

Lotte Henriksen, socialchef, Aarhus kommune 

Søren Liner Christensen, dir. for social, sundhed og beskæftigelse 

Hans Christian Knudsen, chef for beskæftigelse 

Rasmus Byskov-Nielsen, dir. for børn og fælleskaber 

  

Region Midtjylland: 

Anders Kjærulf, dir. Region Midtjylland 
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Tina Ebler, hospitalsdirektør for psykiatrien, Region Midtjylland 

Dorthe Klith, kontorchef 

  

Organisationer: 

Knud Kristensen, Røde Kors 

Leif Gjørtz Christensen; SIND 

Henrik Idriss Kise, PLO-Midtjylland 

 

./. Oversigt – status for initiativer om den nære psykiatri 

 

 


