
   

   

Referat af møde i 
kommunaldirektørnetværket i den  
midtjyske region den 24. januar 2020 
   
Tid og sted:  Fredag den 24. januar 2020, kl. 10.00 – 12.00,                         

Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg,  
          
Deltagere:  Kommunaldirektørerne i den midtjyske region eller deres suppleanter, 

regionsdirektøren, KKR sekretariatet samt KD-Net sekretariatet. 
   
Afbud:   Lars Møller, Holstebro Kommune, i stedet deltog Claus Brandt 
   Peter Sinding Poulsen, Horsens Kommune  
   Flemming Storgaard, Ikast-Brande Kommune 
   Jesper Hosbond Jensen, Syddjurs Kommune, i stedet deltog Poul Møller 
   Niels Højberg, Aarhus Kommune, i stedet deltog Peter Pedersen 
   Per Mathiasen, Skive Kommune, i stedet deltog Thomas Lindberg 
   Jens Peter Hegelund Jensen, Ringkøbing-Skjern Kommune i stedet deltog  
                                               Flemming Juel-Nielsen 
   Mogens Wehrs, Samsø Kommune 
   Christian Bertelsen, Norddjurs Kommune 
   Jakob Bisgaard, Struer Kommune 
 
Punkt Indhold Bilag 

1 Godkendelse af dagsorden  
2 Godkendelse af referatet fra mødet den 25. oktober 2019 ./. 
3 Drøftelse med COK  
4 Orientering fra arbejdsmarkedsområdet ./. 
5 Godkendelse af resultatkontrakt 2020 mellem KKR Midtjylland og Erhvervshus 

Midtjylland 
 
./. 

6 Orientering om proces for rammeaftale 2020-2021 samt forslag til 
udviklingsområder 

 
./. 

7 Orientering om aftale om akut hjælp til sårbare borgere (tidl. Sociolancen) ./. 
8 Finansiering af udviklingstiltag i forbindelse med alliancen for den nære psykiatri  
9 Samarbejdsaftale for IV i nærområdet  

10 Orientering om dimensionering af Pædagoguddannelsen  
11 Orientering om brev til transportministeren vedrørende infrastruktur ./. 
12 Orientering om digitalisering i de midtjyske kommuner ./. 
13 Orientering om nyt næstformandsskab i KOSU  
14 Orientering om formandskab i DASSOS  
15 Foreløbige punkter til møde i KKR den 5. februar 2020  
16 Kommende møder  
17 Eventuelt  



   

   

1. Godkendelse af dagsorden 
Det indstilles, at KD-Net godkender dagsordenen 
 
Referat: 
Godkendt 
 
 

2. Godkendelse af referatet fra mødet den 25. oktober 2019 
Det indstilles, at KD-Net godkender referatet. 
 
Referat:  
Godkendt 
 
 
Sagsfremstilling 
Referat af møde i KD-Net den 25. oktober blev udsendt den 4. november 2019 og er 
vedlagt som bilag.  
 

./. Referatet fra KD-Net mødet 25. oktober 2019.  

 

3. Drøftelse med COK 
Det indstilles, at KD-Net drøfter sagen. 
 
Referat 
Hanne Bak Lumholdt stod for oplæg om COK’s strategiske satsninger, herunder 
organisering af samarbejdet mellem COK og kommunerne.  
I den efterfølgende drøftelse, blev der udtrykt opbakning til COK, ligesom der var konkrete 
bud på kurser, som kunne efterspørges i kommunerne.  
Hanne Bak Lumholdt opfordrede afslutningsvist kommunaldirektørerne til at tage direkte 
kontakt, hvis der ønskes en dialog om samarbejdet.    
 
Bilag til referatet: Hanne Bak Lumholdts oplæg er vedlagt som bilag til referatet.  
 
 
Sagsfremstilling: 

COK arbejder intensivt på at udvikle- og målrette kompetenceudvikling til kommunerne. Det 
gælder både ift. videreudvikling af de formelle uddannelser Kommunom (for administrative 
medarbejdere) og DOL (Den Offentlige Lederuddannelse) og for de mange skræddersyede 
forløb for politikere, ledere og medarbejdere, som kommunerne rekvirerer hjem til egen 
kommune eller til klynger af kommuner. KL’s bestyrelse har netop vedtaget en ny strategi 
for COK med udvalgte indsatsområder. COK arbejder som led i sin egen 2020+ strategi for 
at blive tydeligere ift., hvornår netop COK skaber værdi for kommunerne og borgerne. COK 
har behov for at komme tættere på kommunerne. Det gælder ikke kun direktion og HR men 
også fagchefer, MED-system/tillidsmandssystemet og de ledere, der indkøber 
kompetenceudvikling. Der er brug for forventningsafstemning, så COK kan tilpasse 
kapaciteten på de 6 lokationer rundt i landet og løbende udvikle nye forløb, der både i form 
og indhold matcher kommunernes strategiske udfordringer og behov. COK arbejder 



   

   

desuden på at synliggøre de mange tilbud, som allerede findes og som med fordel kan 
spredes til kommunerne. 

Med udgangspunkt i oplæg af COK, vil drøftelserne både omhandle forslag til konkret 
organisering af samarbejdet mellem kommunerne og COK og hvilke strategiske 
dagsordener, der præger kommunernes efterspørgsel ift. kompetenceudvikling. 

  

A. Organisering af samarbejdet mellem COK og kommunerne:  
• Med henblik på at blive endnu bedre til at udvikle kompetenceudvikling som taler ind i 

kommunernes aktuelle- og kommende udfordringer vil COK kontakte den enkelte 
kommunes direktion/HR med forslag om at indgå en samarbejdsaftale mellem 
kommunen og COK. På baggrund af konkrete eksempler drøftes fordele/ulemper og 
mulige temaer i en sådan aftale. 

• Det er COK’s erfaring, at kommunerne på nogle nicheområder kun har få specialister 
ansat, så der er behov for at samle en klynge af kommuner for at sikre et tilstrækkeligt 
antal deltagere på kompetenceforløb og holde prisen pr. deltager på et rimeligt niveau. 
Der arbejdes intenst med innovation og udvikling af fagligheden via fx projekter i den 
enkelte kommune, på tværs af kommuner og regioner. Hvordan kan COK i højere grad 
understøtte udbredelse af gode modeller og løsninger til en større kreds af kommuner 
og decentrale institutioner fx på ældreområdet? Kan/skal COK i højere grad tænke i 
kompetenceudvikling og dialog med klynger af kommuner?  

 

B. Strategiske temaer, der vil præge behovet for kompetenceudvikling:  
• Strategisk ledelse og lederudvikling på forskellige niveauer og i forskellige former 
• Indsatser for det politiske niveau tænkt i en 4 årig periode – målgrupper, form og 

tid/finansiering 
• Digitalisering herunder kritiske velfærdssystemer, data, digital transformation og 

arbejdet med ”Mindset” og nye teknologier 
• Værdibaseret forvaltning med fokus på retssikkerhed, ordentlighed, etik, moral – er de 

forvaltningsretlige regler indbygget tilstrækkeligt i den administrative- (og digitale) 
praksis, og hvordan sikres løbende kompetenceløft af de mange forskellige faggrupper i 
kommunerne? 

• Sammenhængende forløb for borgerne – helhedsorienteret indsats og kommunikation 
og dialog med borgerne 

• Ældre- og sundhedsområdet 
• Øget inddragelse og samspil med civilsamfundet 
• FN’s verdensmål, klima og bæredygtighed 

COK deltager under punktet ved direktør Hanne Bak Lumholdt 
 

 

 

 

 



   

   

4. Orientering om Arbejdsmarkedsområdet v. Erik Hattens 
Det indstilles, at KD-Net godkender udkast til revideret samarbejdsaftale 
 
 
Referat:  
Erik Hattens orienterede om hovedtrækkene i den reviderede samarbejdsaftale, og om at 
den reviderede samarbejdsaftale er blevet til i en konstruktiv proces med Region 
Midtjylland.  
Der blev spurgt til, om den nye lov om seniorpension bør indarbejdes i samarbejdsaftalen. 
KL har i den sammenhæng vurderet, at seniorpension og samarbejdsaftale vedrørende 
sundhedskoordinator og klinisk funktion for nuværende bør holdes adskilt.  
KD-Net godkendte samarbejdsaftalen. 
 
Bilag til referat: Revideret samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de midtjyske 
kommuner om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og Klinisk Funktion 
 
 
 
Sagsfremstilling: 
• Der var forhandlingsmøde d. 28. oktober 2019 omkring revideret samarbejdsaftale 

mellem Region Midtjylland og de midtjyske kommuner om rådgivning og vurdering fra 
sundhedskoordinator og Klinisk Funktion. Konkret er der aftalt følgende: 

 
1) Enhedsfastsættelse af sagstypen "Ret til inddragelse af sundhedskoordinator": 
Resultat: Temaet er bortfaldet pga. ændret lovgivning. 
 
2) Enhedsfastsættelse af sagstypen "samtale inden 4 år i jobafklaringsforløb" 
Resultat: Regionen ønskede en ændring fra 1 til 2 enheder per sag, med den 
begrundelse af at der er tale om et møde med borgeren og at regionens læger har brug 
for forberedelse inden mødet. Det er aftalt i udgangspunktet, at imødekomme 
Regionens ønske. Regionen har fremsendt data på, hvor stor udnyttelsesgrad der er i 
de forskellige kommuners aftale om sundhedskoordinators tid afsat til møder i 
rehabiliteringsteamet.  
Der evalueres ét år efter endelig aftale om igangsættelse.              
 
3) Enhedsfastsættelse af sagstypen "Sparringssager" 
Resultat: Regionen ønskede en ændring fra 1 til 2 enheder pr sparringssag, pga. behov 
for mere forberedelsestid til nogle sager.  
Det er aftalt, at kommunerne kun afregner 1 enhed per sag, uanset om en sag er eller 
ikke er kompleks, samt at Regionen forventes at have forberedt sagen inden sparring. 
Der evalueres et år efter endelig aftale om igangsættelse. 
 
Ovenstående justeringer af samarbejdsaftalen er drøftet og udsendt til den 
administrative styregruppe på arbejdsmarkedsområdet i Midtjylland og har ikke givet 
anledning til kommentarer. 
 

• Der gives en kort orientering fra møde i den administrative styregruppe på 
arbejdsmarkedsområdet den 29. oktober, bl.a. med opmærksomhed på KKR 
Midtjyllands arbejdsmarkedskonference den 29. oktober 2019 med hovedtemaet 
kvalificeret arbejdskraft. 



   

   

 

./.                  Udkast til revideret samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de midtjyske kommuner 
om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og Klinisk Funktion 

 
 
 

5. Godkendelse af resultatkontrakt 2020 mellem KKR Midtjylland og Erhvervshus 
Midtjylland v. Jan Kallestrup 
KD-net indstiller til KKR Midtjylland, at resultatkontrakten for 2020 godkendes.  
 
Referat:  
Jan Kallestrup orienterede om den administrative styregruppes forslag til resultatkontrakt 
2020 mellem KKR Midtjylland og Erhvervshus Midtjylland og rettede særligt 
opmærksomheden mod følgende justeringer: 
• Resultatkontraktens side 4: Visionen er tilpasset, så den er afstemt med bestyrelsen for 

Erhvervshus Midtjyllands vision.   
• Resultatkontrakten side 9: Kommuner som ønsker det, har mulighed for at indgå en 

nærmere aftale med Erhvervshus Midtjylland om prioriteringen af lokale mål og 
indsatser, indenfor rammerne af resultatkontrakten mellem KKR Midtjylland og 
Erhvervshus Midtjylland. Konkret tager den enkelte kommune selv kontakt til direktøren 
for Erhvervshuset og de særligt prioriterede lokale indsatser forankres i et mødereferat 
mellem den enkelte kommune og Erhvervshus Midtjylland.  

• Resultatkontrakten side 15: Her bemærkes, at målsætningen for antal specialiserede 
vejledninger er opjusteret fra 3.000 specialiserede vejledninger til 3.800 specialiserede 
vejledninger i 2020.  
 

Der fremkom følgende kommentarer til Resultatkontrakt 2020: 
• Der blev rejst spørgsmål til sammenhængen mellem den nationale erhvervsfremme 

portal vs. Erhvervshus Midtjyllands egen regionale portal/hjemmeside. Jan Kallestrup 
orienterede i den forbindelse om, at der betales 25. mio. kr. til den nationale 
erhvervsfremmeplatform og, at den regionale platforme på sigt skal flyttes ud på den 
nationale. 
(Jan Kallestrup har efter mødet udsendt svar fra direktøren for Erhvervshus Midtjylland 
på det stillede spørgsmål). 
 

• Med hensyn til opjustering af antallet af specialiserede vejledninger var der opbakning 
hertil. Der blev desuden efterlyst flere effektmål, der kunne belyse kvaliteten af 
erhvervshusets aktiviteter.  

  
Jan Kallestrup noterede sig begge pointer og tager disse opmærksomhedspunkter med 
retur i den administrative styregruppe på erhvervsfremmeområdet 
  
KD-Net godkendte resultatkontrakt 2020 mellem KKR Midtjylland og Erhvervshus 
Midtjylland.   
 
 
 
 
 



   

   

Sagsfremstilling:  
Den administrative styregruppe på erhvervsfremmeområdet fremlægger forslag til 
Resultatkontrakt 2020 mellem KKR Midtjylland og Erhvervshus Midtjylland til drøftelse med 
henblik på indstilling til KKR. Resultatkontrakten for 2020 mellem Erhvervshus Midtjylland 
og de midtjyske kommuner skal behandles KKR Midtjyllands møde d. 5. februar 2020. 
 
 

./.                  Udkast til Resultatkontrakt 2020 mellem KKR Midtjylland og Erhvervshus Midtjylland.  
 

 
 

6. Orientering om proces for rammeaftale 2021 – 2022 samt forslag til 
udviklingsområder (overskriften er justeret i referatet) v. Jesper Thyrring Møller 
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning 
 
Referat:  
Jesper Thyrring Møller orienterede om hvilke områder DASSOS foreslår til rammeaftalen 
2021-2022: 
• Den nære psykiatri 
• Borgere med komplekse problemstillinger 
  
KD-Net tog orienteringen til efterretning 
 
 
Sagsfremstilling: 
DASSOS udarbejder i det kommende halvår et udkast til en rammeaftale for perioden 
2021-22, som skal behandles i alle byråd og regionsrådet senest den 15. oktober 2020.  
Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling af det 
specialiserede socialområde på tværs af kommuner og region. 
 
Processen tilrettelægges, så der bliver mulighed for lokalpolitisk dialog undervejs i 
processen, dels via januarkonferencen og dels via lokale politiske drøftelser af forslag til 
temaer for rammeaftalens udviklingsområder.  
Den overordnede proces for udarbejdelsen af rammeaftalen er vedlagt.  
 
DASSOS fastlægger på møde den 22. januar 2020 forslag til mulige udviklingsområder i 
Rammeaftale 2021-22.  
Forslagene behandles efterfølgende i KKR på møde den 5. februar 2020, hvorefter de 
sendes til politisk kommentering i de midtjyske byråd og regionsråd i perioden 7. februar til 
30. april 2020.  
 
Jesper Thyrring Møller orienterer på dagens møde om, hvilke udviklingsområder DASSOS 
foreslår til Rammeaftale 2021-22. 
 
Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen afrapporteres i forbindelse med Rammeaftalen. 
Socialstyrelsen kan udmelde målgrupper, hvor der er behov for øget koordination på tværs 
af kommuner eller regioner for at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser 
og tilbud. 



   

   

Kommunerne skal afrapportere på centrale udmeldinger via rammeaftalesamarbejdet i 
forbindelse med indgåelse af rammeaftalen. 
 
Socialstyrelsen har udmeldt følgende målgrupper: 
• Udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug 
• Borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling 
• Borgere med svære spiseforstyrrelser (Socialstyrelsen har varslet, at målgruppen vil 

blive udmeldt til kommunerne ultimo januar 2020) 
 
Afrapporteringerne på de centrale udmeldinger vil blive sendt til politisk godkendelse i alle 
byråd sammen med udkast til Rammeaftale 2021-22. 
 
 

./. Rammeaftaleprocessen.  

 

 
7. Orientering om aftale om akut hjælp til sårbare borgere (tidl. Sociolancen) v. Jesper 

Thyrring Møller 
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning 
 
 
Referat:  
Jesper Thyrring Møller orienterede om aftalen om akut hjælp til sårbare borgere, og 
understregede i den forbindelse, at det er væsentligt, at hver kommune har én indgang – ét 
nummer - som præhospitalet kan ringe til.  
Jesper Thyrring Møller roste i den forbindelse præhospitalerne. 
 
KD-Net tog orienteringen til efterretning 
 
 
Sagsfremstilling:  
KD-Net besluttede på sit møde 16. august 2019, at det videre arbejde med sårbare og 
udsatte borgere, der bl.a.er målgruppen for Sociolancen, skulle placeres i DASSOS. 
 
Regionsrådet har efterfølgende besluttet at lukke Sociolancen ved udgangen af 2019.  
Problemstillingen med socialt udsatte borgere, der ringer 1-1-2 med sociale 
problemstillinger, består dog fortsat.  
Derfor er der i DASSOS regi blevet lavet en aftale, der skal håndtere problemstillingen med 
den beskrevne målgruppe af socialt udsatte borgere.  
Aftalen træder ifølge oplægget i kraft den 1. april 2020. 
 
Aftalen vil blive sendt til politisk godkendelse i KKR den 5. februar 2020 og til orientering i 
Regionsrådet den 26. februar 2020.  
 
 

./. Forslag til aftale om sårbare borgere der ringer 112 med sociale problemstillinger 

 
 



   

   

8. Finansiering af udviklingstiltag i forbindelse med den nære psykiatri v. Jesper 
Thyrring Møller 
Det indstilles, at KD-Net 
• drøfter model til finansiering til udvikling og afprøvning af de 10 anbefalede initiativer i 

regi af alliancen om den nære psykiatri i en to-årig periode 
• af hensyn til behovet for umiddelbar igangsætning af initiativ 1 i første omgang bevilger 

150.000 kr. til afprøvning af initiativet vedr. fælles forpligtende forløb og handleplaner 
 
 
 
Referat:  
Jesper Kaas Schmidt indledte drøftelsen med at minde om, at der er fælles opbakning til 
det vigtige samarbejde omkring den nære psykiatri, og at der på det næste møde 
fremlægges et konkret forslag til finansiering til beslutning.  
 
Herefter var der input til forskellige modeller for finansiering af tiltagene under den Nære 
Psykiatri.  
 
Det blev besluttet, at Flemming Storgaard, Jesper Thyrring Møller og Jesper Kaas Schmidt 
aftaler nærmere vedrørende model for finansiering af initiativer under den nære psykiatri. 
Modellen behandles på næste møde i KD-Net.  
 
Pernille Blach Hansen orienterede i den forbindelse om, at Region Midtjylland har afsat 5 
mio. kr. til projekter under den nære psykiatri. 
 

 
Sagsfremstilling:  
De ti udviklingsinitiativer udviklet i regi af alliancen om den nære psykiatri er forankret i 
forskelligt regi, hvor nogle udvikles og afprøves i klyngerne eller i enkelte kommuner, mens 
andre udvikles i tværsektorielle arbejdsgrupper. Den nære psykiatri dækker bredt i 
kommunerne og kan derfor ikke isoleres til sundhedsområdet (KOSU) og det 
specialiserede socialområde (DASSOS), da det også griber ind i beskæftigelsesområdet og 
børn og unge. 
Alliancen er nu trådt ind i en fase, hvor der har vist sig behov for tryk på afprøvning i større 
skala. Samtidig er der behov for at følge op på det politiske commitment og alle de 
ressourcer, der indtil nu er afsat i udviklingsfasen. 

Derfor foreslås, at KD-net drøfter finansiering til udvikling og afprøvning af initiativer i regi af 
alliancen om den nære psykiatri, så kommunerne i de kommende år kan byde ind agilt og 
fleksibelt i samfinansiering med regionen.  

 

Finansieringsbehov til udvikling og afprøvning 

Hovedreglen er fortsat:  

• at udgifter til udvikling og afprøvning afholdes inden for eksisterende budgetter af 
aktørerne i den pågældende klynge/kommune, som har budt ind på udviklingsopgaven 

• at midler til skalering af initiativet til andre dele af den midtjyske region og 
implementering i kommuner og i regionen finansieres lokalt af de enkelte aktører 



   

   

I udviklingsarbejdet har vist sig undtagelser fra ovenstående hovedregel, hvor der er behov 
for en særskilt finansiering i et fællesskab mellem kommuner og region. 

Et forslag kan være, at de 19 kommuner i regi af KD-net afsætter en fælles ramme til 
udvikling og afprøvning af alliancens initiativer. En sådan ramme kan eksempelvis være et 
engangsbeløb i størrelsesorden 1 kr. pr. borger til dækning af fælleskommunale udgifter. 
Rammen vil dække fælleskommunale udgifter i de kommende år (minimum 2 år). 

 

Principper for anvendelsen af rammen 

Rammen kan kun anvendes som undtagelse til ovenstående hovedregel. Dvs.:  

• Hvor der udvikles på vegne af fællesskabet og vurderes at være særlig store udgifter 
forbundet med udviklings- og afprøvningsfasen til fx projektledelse. 

• Midlerne kan ikke bevilges til drift 
• KOSU og DASSOS formandskabet får bemyndigelse til at råde over rammen, som 

alene kan ansøges af styregruppen for alliancen om den nære psykiatri 
• Ved ansøgning skal det synliggøres, hvad initiativet erstatter af eksisterende indsatser 

og ressourcer 

 

Midler til afprøvning af model – initiativ om fælles forpligtende forløb og 
handleplaner 

Konkret har initiativet om Fælles forpligtende forløb og handleplan (initiativ 1) henvendt sig 
til styregruppen for alliancen om den nære psykiatri ift. samfinansiering af 300.000 kr. til en 
halv projektlederstilling til selve afprøvningen i en kommune fra februar 2020.  Alliancens 
styregruppe anbefaler, at en sådan afprøvning samfinansieres mellem region og 
kommuner. 

Region Midtjylland har tilkendegivet finansiering af halvdelen af beløbet – dvs. 150.000 kr. 
Der udestår således en hurtig stillingtagen til den kommunale halvdel af de 300.000 kr. 

 

Den videre proces: 

• KD-Net drøfter sagen den 24. januar 2020 
• Sagen drøftes i KOSU og DASSOS med henblik på tilkendegivelse af om kommunerne 

er indstillet på den foreslåede finansieringsmodel  
• Behandles på næste møde i KD-Net 13. marts 2020 

 

 

 

 

 

 



   

   

9. Samarbejdsaftale for IV i nærområdet v. Jesper Kaas Schmidt og Pernille Blach Hansen 
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning. 
 
 
Referat: 
Der er nu givet håndslag på en aftale om de økonomiske konditioner for en IV-aftale. 
Overordnet er der aftalt en 70/30 fordeling.  
Der udestår nogle tekniske detaljer f.eks. omkring afregning og monitorering, som der 
fortsat arbejdes på, ligesom der forsat arbejdes på at færdiggøre selve aftaleteksten.   
Det er planen, at IV aftalen skal godkendes administrativt i Sundhedsstyregruppen 20. 
februar og politisk 12. marts i Sundhedskoordinationsudvalget. KKR og KD-Net orienteres 
ligeledes om samarbejdsaftalen.  
Herefter sendes aftalen til godkendelse i kommunerne og i regionen.    
De enkelte kommuner afgør, om man vil tilslutte sig aftalen. 
 
Pernille Blach Hansen understregede, at Region Midtjylland er glad for, at aftalen er landet 
og opfordrede til at alle tilslutter sig.  
Processen er således:  
• 12. marts 2020 behandles sagen i Sundhedskoordinationsudvalget,  
• Den 1. maj 2020 træder aftalen i kraft.  
• Den 1. september 2020 skal aftalen være fuldt implementeret  
 
 
Sagsfremstilling 
På baggrund af beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget 30. april 2019 har der været 
nedsat en arbejdsgruppe i regi af Sundhedsstyregruppen, der henover efteråret 2019 har 
arbejdet med en samarbejdsaftale om IV behandling i nærområdet.  
  
Der er nu opnået enighed med Region Midtjylland og de økonomiske konditioner for en 
kommende samarbejdsaftale. Derfor vil arbejdsgruppen nu udarbejde den endelige 
samarbejdsaftale med tilhørende bilag med henblik på godkendelse i 
Sundhedsstyregruppen 20. februar, politisk godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget 
12. marts. Det er fælles ønske for kommunerne og regionen, at en samarbejdsaftale kan 
implementeres hurtigst muligt efter den politiske godkendelse.  
  
Den enkelte kommune afgør om man vil tilslutte sig aftalen. 
 
Processen for behandling af samarbejdsaftalen: 
• Behandles i sundhedsstyregruppen den 20. februar 2020 
• Behandles i sundhedskoordinationsudvalget den 12. marts 2020 
 
KKR-Midtjylland og KD-Net orienteres om samarbejdsaftalen. 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

   

10. Orientering om dimensionering af pædagoguddannelsen v. Jesper Kaas Schmidt 
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning 
 
 
Referat:   
Uddannelsesstyregruppen har udarbejdet forslag til dimensionering af 
pædagoguddannelsen, som via KD-Net blev behandlet i Uddannelsesudvalget den 17. 
januar 2020.  
Pædagogdimensioneringen øges med 20 studiepladser pr. år i den østlige del af regionen 
fordelt med 8 pladser i Horsens, 6 pladser i Aarhus og 6 pladser i Randers.  
Fordelingen mellem specialiseringerne fastholdes på: 43 pct. på dagtilbud, 34 pct. på 
social- og specialpædagogik og 23 pct. på skole og fritidspædagogik. 
 
Region Midtjylland vil gerne vide besked hvis de er omfattet af opdimensioneringen på det 
specaliserede område.  
 
KD-Net tog orienteringen til efterretning.  
 
 
Sagsfremstilling: 
Uddannelsesstyregruppen har indstillet dimensionering af pædagoguddannelsen via KD-
Net til Uddannelsesudvalget under KKR Midtjylland.  I mail af den 14. januar 2020, har 
uddannelsesstyregruppen indstillet, at dimensioneringen på pædagoguddannelsen øges 
med 20 studerende fra skoleåret 2020/2021, ligesom det indstilles, at fordelingen på 
studieretninger fastholdes med 43 pct. på dagtilbud, 34 pct. på social- og specialpædagogik 
og 23 pct. på skole og fritidspædagogik. 
 
Desuden foreslås det, at meroptaget sker i den østlige del af regionen fordelt med 6 
pladser i Randers, 6 pladser i Aarhus og 8 pladser i Horsens. Dette med udgangspunkt i 
den fremtidige forventede børnetalsudvikling. 
 
KKR-Midtjylland besluttede at forøge dimensioneringen af pædagoguddannelsen med 
samlet 62 studerende fra 2018 fordelt med 22 pladser i studieåret 2018/2019 og 40 pladser 
i studieåret 2019/2020. 
 
Sagen blev behandlet i Uddannelsesudvalget torsdag den 17. januar 2020.  

 Optagelse 
2018/2019 

Optagelse  
2019/2020 (øgning) 

Uddannelsessted Inkl. 5 pct. Inkl.5 pct. 
Holstebro 166 (6) 172 
Viborg 222 (6) 228 
Ikast 118 (10) 128 
Randers* 118 (6) 124 
Grenaa* 32 32 
Aarhus 438 (8) 446 
Horsens* 140 (4) 144 
I alt 1234 1274 



   

   

*Opdimensionering med 22 pladser 2018/2019 blev fordelt med 8 pladser i Randers, 2 i 
Grenaa, og 12 pladser i Horsens 

 
 
 

11. Orientering om brev til transportministeren vedrørende infrastruktur v. Jesper Kaas 
Schmidt og Jan Kallestrup 
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning 
 
Referat:  
Jan Kallestrup orienterede om overvejelser vedr. organiseringen af det aftalte videre 
samarbejde vedr. mobilitetsindsatserne i den midtjyske region.  
  
Jan Kallestrup anbefaler, at samarbejdet forankres politisk i Kontaktudvalget. Endvidere 
anbefales, at der etableres en smal styregruppe bestående af 2-3 kommunaldirektører og 
regionsdirektøren samt en bredere sammensat arbejdsgruppe bestående af faglige 
direktører/chefer fra kommuner og region. Arbejdsgruppens sammensætning og 
arbejdsgrundlag koordineres med trafikstyregruppen i regi af Midttrafik. I den anledning 
tages der initiativ til et møde mellem repræsentanter for trafikstyregruppen, 
regionsdirektøren og Jan Kallestrup.  
     
På næste møde i KD-Net fremlægges et konkret forslag til organisering af det fælles 
mobilitetssamarbejde.  
  
KD-Net tog orienteringen til efterretning. 
 
 
Sagsfremstilling: 
Den 7. januar 2020 blev vedhæftede brev samt midtjysk infrastrukturindspil fremsendt til 
transportminister Benny Engelbrecht fra regionsrådsformand Anders Kühnau og 
formandskabet for KKR-Midtjylland borgmester Torben Hansen og borgmester Steen 
Vindum. Der er tale om det samme opdaterede indspil fra januar 2019, som tidligere er 
fremsendt til daværende transportminister Ole Birk Olesen. 
KKR Midtjylland tog på mødet den 8. november 2019 orienteringen til efterretning. 
 
 

./. Brev til transportminister Benny Engelbrecht.  

./. Opdateret midtjysk infrastrukturindspil.  
 
 
 

12. Orientering om digitalisering i de midtjyske kommuner v. Jesper Kaas Schmidt 
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning 
 
Referat:  
Der blev orienteret om, at KKR formandskabet den 15. januar 2020 har fremsendt en 
henvendelse fra CDEU og Aarhus Universitet om, at de midtjyske kommuner bakker op om 
en erklæring om en fælles digital fremtid på europæiske præmisser. Erklæringen er forfattet 
af fem internationale netværk sammen med EU kommissionen.  
 



   

   

KD-Net tog orienteringen til efterretning.  
 
 
 
 
Sagsfremstilling 
KKR formandskabet har per mail opfordret borgmesterkredsen i Midtjylland til at 
underskrive en erklæring for opskalering af digitale løsninger. Håbet er, at alle kommuner 
kan tilslutte sig erklæringen, sådan at Midtjylland bliver den første region på 
danmarkskortet, der danner samlet front for en fælles, digital fremtid. Det er Aarhus 
Universitet og CDEU der er initiativtagerne til brevet til de midtjyske borgmestre. 
 

./. Brev til de midtjyske borgmestre.  
 
 
 

13. Orientering om nyt næstformandsskab i KOSU v. Jesper Kaas Schmidt 
Det indstilles, at KD-Net godkender ændringen i forhold til næstformandsposten i KOSU 
 
Referat:  
KD-Net tog orienteringen til efterretning.  
 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med Kate Bøghs pensionering fra Favrskov kommune er næstformandens 
opgaver, omfang, tidsforbrug drøftet i KOSU.  
Da det er en ret krævende indsats at være næstformand for KOSU, er det besluttet at 
opdele næstformandsskabet på 2 medlemmer af KOSU, hvorved der vil være 2 ligestillede 
næstformænd.  
 
Næstformandsskabet i KOSU varetages at direktør Lone Rasmussen fra Skanderborg samt 
direktør Søren Liner Christensen fra Herning. 
 
 
 
 

14. Orientering om formandskab i DASSOS v. Jesper Kaas Schmidt 
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning. 
 
Referat:  
KD-Net godkendte at Jesper Thyrring Møller fortsætter som formand for DASSOS og tog 
orienteringen til efterretning.  
 
 
Sagsfremstilling: 
Formand for DASSOS, Jesper Thyrring Møller, fratræder som kommunaldirektør i 
Hedensted Kommune ved udgangen af januar 2020, og tiltræder som kommunaldirektør 
ved Struer Kommune den 1. februar 2020.  
Jesper Thyrring Møller fortsætter som formand for DASSOS. 
 



   

   

15. Foreløbig punkter til KKR-mødet den 5. februar 2020 v. Jesper Kaas Schmidt 

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

Referat:  

Det forventes, at der kommer en ekstra sag på KKR mødet den 5. februar 2020 omkring 
klimadagsordenen, hvor KKR drøfter mulighederne for et strategisk- og forpligtigende 
samarbejde om klimadagsordnen. 

KD-Net tog orienteringen til efterretning 

 

Sagsfremstilling:  

Der er foreløbigt følgende sager til dagsordenen for KKR's møde den 5. februar 2020. 

• Tema: Sundhed og psykiatri (deles op i flere punkter) 
• Resultatkontrakt for erhvervshus Midtjylland 2020 
• Rammeaftale 2021 
• Sociolancen 
• Dimensionering af pædagoguddannelsen 

 

 

16. Kommende møder v. Jesper Kaas Schmidt 

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

Referat: Mødedatoerne for møder i KKR i 2020 er opdateret. 

De opdaterede mødedatoer fremgår herunder (mødedatorene er ændret i forhold til den 
udsendte dagsorden).  

• 5. februar 
• 1. april  
• 17. juni 
• 9. september  
• 13. november  

 

Sagsfremstilling: 

Mødekalender for KKR 2020: 

• 5. februar 
• 1. april 
• 17. juni 
• 9. september 
• 13. november 



   

   

 

Mødekalender for KD-Net 2020: 
• 13. marts (samt status på arbejdet i KD-Net) 
• 29. maj 
• 28. august 
• 23. oktober 
12-12 seminar for alle direktørerne afholdes i oktober/november 2020.  
 
 

17. Eventuelt  
 
Referat:  
Pernille Blach Hansen orienterede om, at der på næste møde kommer et dagsordenspunkt 
om proces for Råstofplanen, og at der ligeledes arrangeres borgermøder, hvor det vurderes 
nødvendigt.  

 


