Referat af møde i
kommunaldirektørnetværket i den
midtjyske region, den 3. december 2021
Tid og sted:

Fredag den 3. december 2021, kl. 10.00 – 11.00.
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:

Christian Bertelsen, Norddjurs Kommune
Lone Lyrskov, Silkeborg Kommune
Pernille Blach Hansen, Region Midtjylland

Klokken 10.00 – 11.00: Ordinært møde
Klokken 11.00 – 12.30: Evaluering af KD-Net i valgperioden 2018 – 2021
Punkt
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Indhold
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referatet af mødet den 20. august 2021
Presset på sundhedsvæsnet
Orientering om status på EU-REACT-Erhvervsfyrtårnsansøgning
Landstallet for flygtninge i 2022
Oversigt over udpegelser KKR Midtjylland 2022
Foreløbige punkter på møde i KKR Midtjylland den 19. januar 2022
Kommende møder
Eventuelt

Bilag

./.
./.
./,

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 20. august 2021 samt af mailmødet v. Jesper
Kaas Schmidt
Det indstilles, at KD-Net godkender referaterne.
Referat
Referaterne blev godkendt
Sagsfremstilling
Referat af møde i KD-Net den 20. august 2021, som blev udsendt den 27. august 2021 kan
læses her.
Referat af mailmødet, september 2021, kan læses her.

3. Presset på sundhedsvæsnet v. Pernille Blach Hansen
Det indstilles, at KD-Net drøfter sagen.
Referat
Pernille Blach Hansens oplæg udsættes til næste ordinære møde.
Kommunaldirektørkredsen drøftede kort udfordringerne på sundhedsområdet.
Det blev oplyst, at regionsrådets ”360-grades-eftersyn” har været drøftet i
Sundhedsstyregruppen og kører i alle klynger, hvor man prøver at finde løsninger. Det blev
oplyst, at kommunerne har samme udfordring som regionerne med hensyn til
personalemangel.
Jesper Kaas Schmidt oplyste desuden, at sundhedsdirektørerne har udarbejdet et samlet
svar (på en KL forespørgsel) på en udfordring om at stille 300 pladser til rådighed i hele
Danmark.
Notatet vedlægges referatet.

Sagsfremstilling
Der orienteres om presset på sundhedsvæsnet, herunder den aktuelle coronasituation og
om Region Midtjyllands 360-graders-plan.

1

Referatet af forretningsudvalgets behandling af 360-graders-planen kan ses her:
https://www.rm.dk/politik/udvalg/forretningsudvalget/dagsordner/?SelectedYear=2021&Sele
ctedMeetingId=4868
Daglige opgørelser vedrørende status for vaccination (landsplan, region, kommuner) kan
ses her.

4. Orientering om status på EU-REACT-Erhvervsfyrtårnsansøgning v. Niels Højberg
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning
Referat:
Niels Højberg redegjorde for status på EU-REACT-Erhvervsfyrtårnsansøgning.
Jesper Kaas Schmidt afsluttede punktet ved at sige, at de kommuner som vil være med
kan tilmelde sig. Der er mange midler i spil.
KD-Net tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling
På baggrund af et call fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om ”Udvikling af
Erhvervsfyrtårne-Opfølgning på de regionale Vækstteams anbefalinger” har et bredt
sammensat konsortium den 23. november indsendt ansøgningen til henholdsvis REACTEU-Regionalfonden og REACT-EU-Socialfonden.
Konsortiets deltagere bakker alle op om den fælles vision:
Midtjylland bliver foregangsregion for verdensførende, innovative, bæredygtige og effektive
vandteknologiske løsninger og derved fremmer den grønne omstilling lokalt og globalt.

I ansøgningen er der lagt vægt på at skabe erhvervsudvikling med betydning for hele
Midtjylland, samt i resten af landet. Om den geografiske indvirkning kan følgende
konstateres:
•

•
•

•

Målgruppen for indsatsen er virksomheder inden for vandteknologi, herunder særligt de
mere end 200 SMV’er. Disse virksomheder ligger geografisk fordelt over hele landet
med en væsentlig andel i Midtjylland
Konsortiedeltagerne er geografisk placeret over hele Midtjylland og store dele af landet
De seks økonomiske partnere, der varetager en væsentlig koordinerende og
ledelsesmæssig opgave i projektet i form af projektejerskab, er alle lokalt forankret i
Midtjylland. De 6 partnere er: Klimatorium, Aarhus Universitet, VIA University College,
Water Valley Denmark, Aarhus Kommune og CLEAN
De øvrige 33 økonomiske partnere, der er bekræftet på ansøgningstidspunktet, er til
stede i hele Midtjylland samt flere forskellige steder i resten af landet
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Ansøgningens samlede økonomi/budget er 134,8 mio. kr. – fordelt på 115,4 mio. kr.
(Regionalfondsansøgning) og 19,4m DKK (Socialfondsansøgning). Der budgetteres med
en egen/medfinansiering på i alt 22,2 mio. kr.
De i alt 35 projekter, som udgør indsatsen, herunder opgjort efter (anbefalede) indsatsområde og
projekttype:

Alle midtjyske kommuner er i mail af den 18. november 2021 inviteret til at indgå i
konsortiet. Konsortiet er fremadrettet åbent for tilgang af nye medlemmer - virksomheder
(store og små), forsyninger, videninstitutioner, organisationer, klynger, kommuner m.fl. der
vil bakke op om den fælles vision.

./.

Oversigt over konsortiedeltagere

5. Landstallet for flygtninge 2022 v. Jesper Kaas Schmidt
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning
Referat:
Jesper Kaas Schmidt orienterede om, landstallet er opjusteret fra 500 personer til 1.100
personer. KKR har givet KKR formandskabet bemyndigelse til at godkende fordelingen,
dvs. at Udlændingestyrelsens beregnede fordeling af flygtninge mellem de midtjyske
kommuner lægges til grund. Der var ikke kommentarer hertil og KD-Net tog sagen til
efterretning.
Sagsfremstilling
Som følge af evakueringen fra Afghanistan af personer, der i Afghanistan har bistået
danske myndigheder m.v., forventer Udlændingestyrelsen at landstallet for 2022 vil blive
hævet, og at der på den baggrund vil blive sendt en høring til alle kommunerne via KKR
herom.
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KKR Midtjylland bemyndigede på sit møde den 11. oktober 2021 KKRs formandskabet til at
melde nye kommunekvoter for 2021 og 2022 såfremt landstallet hæves.
KKR Midtjylland har tidligere behandlet fordelingen af flygtninge for såvel 2021 som 2022
på møderne i henholdsvis juni 2020 og juni 2021. For begge år godkendte KKR Midtjylland
Udlændingestyrelsens beregnede fordeling af flygtninge mellem de midtjyske kommuner.
Der lægges op til at KKR formandskabet i sit svar på høringen fsva. landstallet for 2022
henholder sig til de tidligere beslutninger i KKR Midtjylland og godkender den af
Udlændingestyrelsens beregnede fordeling af flygtninge mellem de midtjyske kommuner.
./.

Landstallet for flygtninge i 2022

6. Oversigt over udpegelser KKR Midtjylland 2022 v. Jesper Kaas Schmidt
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning
Referat:
Jesper Kaas Schmidt orienterede om udpegelserne til KKR Midtjylland.
Sagsfremstilling
Oversigten over udpegelser til KKR Midtjylland 2022 er vedhæftet til orientering.
./.

Oversigt over udpegelser til KKR Midtjylland 2022

7. Foreløbige punkter til det konstituerende møde i KKR Midtjylland den 19. januar 2022
v. Jesper Kaas Schmidt
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning.
Referat:
KD-Net tog orienteringen til efterretning.
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Sagsfremstilling
Konstituerende møde i KKR Midtjylland 2022, 19. januar 2022 kl. 10.30 i Silkeborg på
Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg.
Foreløbige punkter:
1.1. Godkendelse af valg og sammensætning af KKR Midtjylland 2022 - 2026
1.2. Anmeldelse og godkendelse af valgforbund
1.3. Valg af formand og næstformand for KKR Midtjylland 2022 - 2026
1.4. Forretningsorden og overordnede rammer for KKR's virksomhed 2022-2026
1.5. Udpegelser af politiske repræsentanter til regionale fora 2022 – 2026 (jf. liste fra KKR
mødet den 10. oktober 2021)
1.6. Indstillingsberettigede blandt erhvervs- og vidensorganisationer til Erhvervshus
Midtjylland
1.7. Udpegelser af erhvervsrepræsentanter til CDEU Midtjyllands bestyrelse
1.8. Udpegelse til Politisk komite for Circular Economy beyond waste
1.9. Kommissorium for Uddannelsesudvalget – revision
1.10. KKR Midtjyllands mødeplan for 2022 - 2026
1.11. KKR's hovedområder (v Morten Mandøe)

8. Kommende møder v. Jesper Kaas Schmidt
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning.
Referat:
KD-Net tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling
Mødekalender for KKR Midtjylland 2022
•

19. januar (konstituerende møde i KKR Midtjylland)

På det konstituerende møde i KKR Midtjylland den 19. januar 2022, aftales møderækken
for hele valgperioden.
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Mødekalender for KD-Net 2022
Med forbehold for KKR Midtjyllands endelige mødekalender for 2022, foreslås
nedenstående mødekalender for KD-Net i 2022.
Den endelige mødekalender for KD-Net for hele valgperioden udmeldes når KKR
Midtjyllands mødekalender for hele valgperioden kendes.
•
•
•
•
•

11. februar 2022 (konstituerende møde i KD-Net)
17. – 18. marts 2022 i forbindelse med Kommunalpolitisk topmøde
3. juni 2022
26. august 2022
4. november 2022

Desuden:
•

Studietur til Bruxelles for borgmestre, kommunaldirektører, regionrådsformand og
regionsdirektøren, den 18. – 19. maj 2022.

9. Eventuelt v. Jesper Kaas Schmidt
Referat:

Kommunaldirektørkredsen drøftede de forskellige kommuners tilgang til Corona-pas.
Input fra Skanderborg Kommune, Aarhus Kommune, Viborg Kommune og Randers Kommune er
udsendt på mail den 7. december 2021.
Afslutningsvist orienterede Jesper Kaas Schmidt om, at den opdaterede oversigt over løn til SOSUelever er udsendt sammen med de øvrige mødematerialer.
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